WELKOM !
DATUM EN TIJD

vieringen

voorganger

locatie

19 januari 9.30 uur

Oecumenische dienst

ds. M.P. Baas en pastor F. de Smit

De Fontein

( S en T)
26 januari 9.30 uur

morgendienst

ds E.J. Veldman

Nieuwe Kerk

BIJ DE VIERINGEN

gebedstradities. Start: 19.30 uur bij de Doopsgezinde kerk aan de

Deze zondag is het begin van de Week van gebed voor de eenheid.
We vieren een dienst van Schrift en Tafel. Het thema van de
dienst luidt: “Zij waren buitengewoonlijk vriendelijk” – woorden
ontleend aan het verhaal over Paulus en zijn reisgenoten die na
een schipbreuk op Malta belanden (Handelingen 27 en 28).
Voorgangers zijn pastor Frans de Smit en ds. Marga Baas.
Medewerking wordt verleend door de cantorij o.l.v. José van
Dijken. Organist is Dick Dijkstra.

Oude Boteringestraat 33.

De gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk vindt plaats op 26
januari. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

COLLECTEN 19 JANUARI 2020
Eerste collecte: Een goed verhaal
Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020
is ‘Een goed verhaal’. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal
dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost,
bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en
maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen,
tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn
kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt
hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere
initiatieven ontwikkeld om Bijbel gebruik te bevorderen, We
Collecteren in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het
ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en
buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand €
3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van verwarming en
verlichting van de kerkgebouwen.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar
zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling
daarop meer dan welkom.

WEEK VAN GEBED – KERKENTOCHT
In het kader van deze week wordt op woensdag 22 januari een
tocht lang verschillende kerken in de binnenstad georganiseerd,
waarbij de deelnemers kunnen kennismaken met de rijkdom aan

BRAINSTORMEN OVER DE THEMADIENSTEN
Na afloop van de oecumenische viering op 19 januari wil ik graag
met een groepje gemeenteleden in zaal 3 brainstormen over
thema’s en invulling van de bijzondere morgendiensten die
ongeveer om de maand in de Nieuwe Kerk worden gehouden.
Nog niet alle onderwerpen die al eerder werden aangedragen, zijn
aan de orde geweest, maar we kunnen als voorgangers toch wel
weer wat nieuwe ideeën gebruiken. Het aandragen van een
bepaalde thematiek betekent niet automatisch dat je ook
vastgeklonken zit aan de voorbereiding van de betreffende dienst,
maar het zou fijn zijn als er enkele mensen te kennen geven
daadwerkelijk mee te willen doen!
Marga Baas

MEELEVEN IN DE FONTEIN
Albert Pieters (Vinkhuizen) verblijft na zijn ziekenhuisopname
voorlopig even in de Pelsterhof (k. 3.08) om te revalideren.
Harm Oldenkamp (momenteel verblijvend in de Maartenshof) en
zijn echtgenote Janny (Wilhelminakade ) verwachten binnen
afzienbare tijd bericht te ontvangen over de plek waar Harm
naartoe kan verhuizen, omdat hij vanwege de intensieve
verzorging niet meer langer thuis kan blijven wonen.

WIJ GEDENKEN
Op 8 januari jl. is in de leeftijd van 101 jaar Rens Jongema-van
Wijk overleden, de huisgenote van ds. Jan Jurjens die samen met
hem nauw betrokken was bij het wel en wee van de
gemeenteleden van De Regenboog gedurende de jaren van zijn
predikantschap in Groningen. Op 14 januari vond de begrafenis
plaats, voorafgegaan door een dankdienst voor haar leven in de
Dorpskerk van Diepenveen.
.
INLOOPMORGEN EN LOKET LEVENSVRAGEN
Op woensdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur kan iedereen in De
Fontein terecht om een kop koffie te drinken, een kaarsje aan te
steken, te luisteren naar orgelmuziek, te snuisteren in de
weggeefkast. Wie behoefte heeft aan een gesprek, vindt een
luisterend oor. Beurtelings zijn Marga Baas en Ruth Pruis
aanwezig.

FILM IN DE FONTEIN
Op dinsdag 21 januari wordt de film ‘The Diving Bell and the
Butterfly’ (2007) vertoond. Nadat Jean-Dominique Bauby,
hoofdredacteur van het Franse modeblad Elle, eind 1995 is
getroffen door een beroerte, kan hij alleen zijn linkerooglid nog
bewegen. Een bevallige therapeute met engelengeduld ontwikkelt
een methode om te communiceren. Zij dicteert een speciaal
alfabet dat begint met de letters die het meest voorkomen in het
Frans. Als ze de letter opleest die Bauby bedoelt, knippert hij met
zijn oog. Zo schrijft Bauby, letter voor letter, een boek. The Diving
Bell and the Butterfly is een aangrijpend pleidooi voor de
verbeelding én een bijtend relaas over isolatie; ontroerend maar
niet sentimenteel, wrang maar niet wreed. De film begint om
14.00 uur. Een half uur eerder gaan de deuren open en staan
koffie en thee klaar. Kosten: vrijwillige bijdrage.

WORKSHOP FOTOGRAFEREN
Op zaterdag 25 januari is er weer een workshop Fotograferen in
de Fontein. Het thema is Boeken. Neem je favoriete boek,
stripboek, muziekboek, of wat dan ook mee en kijk bij de
workshop wat je ermee doet, wat je in beeld wilt brengen. Ga aan
de slag en laat je inspireren door anderen. Vooraf zal er een korte
inleiding op het thema worden gegeven.
De workshop is bestemd voor iedereen die plezier heeft in
fotograferen, en het maakt niet uit waar je mee fotografeert (je
mobiel, een kleinbeeldcamera of een spiegelreflex).
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Plaats: de Fontein, Eikenlaan 255. Tijd: 9.30 uur tot 12.00 uur.
Opgave: uiterlijk vandaag bij dikkievandommelen@hotmail.com of
aukefaber@live.nl.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Kosten koffie of
thee € 1,00.

BIJEENKOMST VOOR VRIJWILLIGERS
Hoe zou De Fontein als geloofsgemeenschap en buurtkerk kunnen
bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers? Er wordt heel wat
werk verzet door een groot aantal mensen op allerlei gebied.
Dat is reden genoeg om de vrijwilligers eens te verwennen en een
gezellige avond te organiseren. Deze vrijwilligersavond vindt
plaats op donderdag 13 februari vanaf 18.00 uur in De Fontein.
Onderlinge ontmoeting, samen een hapje eten en met elkaar de
hersens laten kraken – dat zijn zo ongeveer de ingrediënten. In de
persoonlijke uitnodiging die de vrijwilligers ontvangen, staat hoe
zij zich voor deze avond kunnen opgeven.

HUUB OOSTERHUIS EN ANTOINE OOMEN OP 26 JANAURI
IN DE MARTINEKERK
Op zondag 26 januari worden er in de Martini zeer recente
composities van psalmen en liederen op teksten van Huub
Oosterhuis en op muziek van Antoine Oomen gebracht door
het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek. De titel
luidt: Hij is van ver en dichtbij.
Aan het eind geeft Huub Oosterhuis een presentatie van zijn
gedichtenbundel ‘Groningen’, die opnieuw uitgegeven wordt met
daarin een vertaling van zijn gedichten in het Gronings door
Marten van Dijken. De opbrengst van die bundel is bestemd voor
de gedupeerden van de aardbevingen in Groningen.
Let op: de aanvangstijd is 16.30 uur. De kerkdeuren zijn open om
16.00 uur.
Zie op www.schoonheidmeteenziel.nl meer informatie, o.a. de
Groningse tekst van Lied 488A uit het Liedboek voor de kerken
(1973), die gezongen wordt.

KUNST IN DE FONTEIN MET ABRA HAVINGA
Van 8 januari tot 19 februari zijn er in De Fontein schilderingen te
zien van Abra Havinga; portretten, stillevens en landschappen.
Haar schilderingen in olieverf zijn realistisch, toch is het niet wat
het is. Er zit een laag onder, een verhaal achter. Haar verhaal.
Abra maakt ‘verbinding’ met wie of wat zij schildert als zij door
een onderwerp geraakt wordt.
Abra is ‘autodidact’, volgde wel langere of kortere
schildercursussen en heeft portret- en model geboetseerd. Sinds
drie jaar heeft zij schilderlessen bij klassiek schilder Dirk-Jan
Zetstra. Op woensdag 5 februari 2020 geeft Abra om 11 uur een
rondleiding bij haar werk.

marga.baas@home.nl
tel. 050-5798508
evaruthpruis@gmail.com
tel. 06-17984737
Graag inleveren voor: zondag
19 januari 2020 de.fontein@home.nl
Graag inleveren voor: woensdag 22 januari 2020 jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info

