WELKOM !
DATUM EN TIJD

vieringen

voorganger

locatie

2 februari 9.30 uur

morgendienst

Marleen Betten

De Fontein

ds. J.Koopmans

De Fontein

(jeugddienst)
9 februari 9.30 uur

morgendienst

(zondag werelddiaconaat)

BIJ DE VIERINGEN
Deze zondag is er een jongerendienst in de Fontein,
voorbereid door een aantal jongeren samen met Marleen
Betten. Het thema is: 20(+)20 (=) een nieuw begin!

Zondag 9 februari
Op deze zondag gaat ds. Jaap Koopmans (voorheen
verbonden aan het UMCG) voor.
COLLECTEN 2 FEBRUARI

De 1e collecte
Deze morgen is er een bijzondere collecte: Thomas Scheeringa,
één van de jongeren uit De Fontein, gaat in februari met zijn
school naar Zimbabwe. Ze zullen daar ook lokale projecten
bezoeken. Er zijn al meerdere sponsoracties geweest voor o.a.
schoon drinkwater en lesmateriaal voor een school. Deze collecte
zal zijn voor Waka Waka’s, dit is een combinatie van een
zonnepaneeltje, een powerbank en een zaklantaarn. Dit kunnen
zowel docenten als leerlingen daar goed gebruiken.

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 het onderhoud 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.
Bij de uitgang is er zoals gebruikelijk op de 1e zondag van de
maand de collecte voor de voedselbank

MEELEVEN IN DE FONTEIN
Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in
de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de
kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een
van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon:
050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke
Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl).
Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon

terecht Beurtelings zijn Marga Baas en Ruth Pruis aanwezig komt.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ds. Marga Baas.
Dirk en Truus Gaasterland (De Held) vieren vandaag dat zij 70 jaar
geleden getrouwd zijn. We wensen hen alle goeds!
Mw. Iet Bolt (Paddepoel) is na een val opgenomen in het
Martiniziekenhuis en revalideert nu in de Maartenshof.
Mw. Schuilenberg (De Held) is voor revalidatie opgenomen in De
Burcht, Hoogezand.
Verhuisd
Gerard Dambrink is per 1 februari 2020 verhuisd van de
Diamantlaan 111 naar De Beukenhorst, Beukenlaan 152, 9741 HM
in Groningen.

NOGMAALS DE BIJEENKOMST VOOR DE VRIJWILLIGERS
Een laatste herinnering aan de vrijwilligersavond die op
donderdag 13 februari plaatsvindt! Iedereen die een kleine of
grote taak vervult in en om De Fontein is van harte uitgenodigd.
We beginnen om 18.00 uur met een eenvoudige maaltijd. De
organisatoren hebben talloze uitnodigingen verstuurd, want
gelukkig zijn er veel vrijwilligers. Het kan zijn dat iemand aan hun
aandacht is ontsnapt. Hebt u per abuis geen uitnodiging
ontvangen, dan kunt u zich als vrijwilliger vandaag nog opgeven
door een briefje met naam, adres en telefoonnummer in de doos
in de hal van de kerk te deponeren of via
email vrijwilligersavond@defontein.info

40-DAGENTIJDKALENDER 2020
Ook dit jaar is er door verschillende kerken in de stad Groningen
weer een 40-dagentijdkalender samengesteld. De Fontein heeft
hier ook weer aan meegedaan. De 40-dagentijd loopt dit jaar van
Aswoensdag 26 februari tot en met Paaszondag 12 april.
Het thema van de 40-dagentijd is ‘STA OP!’. In de kalender wordt
op elke dag tijdens de 40-dagentijd een gedicht, een kunstwerk,
een recept, een kinderpagina, een activiteit, een bloem/plant met
Bijbelse betekenis of een overdenking rondom dit thema
gepresenteerd. Zo kunt u zich op een inspirerende manier
voorbereiden op Pasen. Laat u vooral verrassen. De kalender ziet
er prachtig uit en kost op A-5 formaat 6 euro en op A-4 formaat 8
euro. De opbrengst van de kalender is dit jaar voor de Stichting
Ambulance Wens Nederland die laatste wensen vervult van

immobiele terminale patiënten in speciaal voor hen geschikte
ambulances.
Op zondag 2 februari en zondag 9 februari staan we weer met
intekenlijsten in de hal zodat u zich voor de kalender kunt
inschrijven. Op zondag 16 februari (gezamenlijke dienst in De
Nieuwe Kerk) en op zondag 23 februari (De Fontein) is de
kalender na de dienst te verkrijgen.
Namens de Werkgroep Diaconaat, Sita van Putten

Iedere tweede woensdag van de maand maken we van 14.00 tot
16.30 uur een wandeling met een eigen thema. Normaal
gesproken blijven we in de buurt van De Fontein. Deze keer gaan
wij er op uit; De Verhalen van Groningen en Marketing Groningen
hebben gezamenlijk een wandelroute ontwikkeld in het teken van
kunstenaar H.N. Werkman. De zes kilometer lange wandeling
voert door het centrum van Groningen. Daarbij wandelen we
langs de locaties die belangrijk waren in het leven van kunstenaar
en verzetsman Hendrik Nicolaas Werkman. A.d.h.v. de wandelgids
die bij de wandelroute hoort lopen we deze keer met Ruth Pruis
zelfstandig als groep de route. Aan de wandeling zelf zijn geen
kosten verbonden, eventuele consumpties zijn voor eigen
rekening.
Datum: woensdagmiddag 12 februari
Tijd: van 14:00 tot 17:00 uur
Start- & eindpunt: voor De Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof 1)
Opgave: vóór maandag 10 februari via r.pruis@defontein.info

VOORBEDENBOEK
Op deze plek wordt u opnieuw geattendeerd op het
voorbedeboek in de hal van de kerk. U kunt hier uw
gebedsintentie in opschrijven – op een doordeweekse dag of op
de zondagmorgen voorafgaande aan de dienst. Tot voor kort werd
het voorbedenboek binnengedragen door een van de kinderen bij
terugkomst uit de nevendienst. Nu de nevendienst niet meer
functioneert, is afgesproken dat de dienstdoende ouderling direct
aan het begin van de viering het boek meeneemt en op de tafel
legt. Dat is een aantal keren mis gegaan, omdat we even moeten
wennen aan de nieuwe situatie. Maar het zou fijn zijn als het
voorbedeboek weer volop werd benut!

FILM IN DE FONTEIN: CAPHARNAüM
De Protestantse wijkgemeente De Fontein is in ontwikkeling; van
wijkgemeente naar buurtkerk. In dat kader vertonen wij o.a.
maandelijks een speelfilm met een bijzonder thema. Voor
aanvang zal deze kort ingeleid worden en nadien kan er, onder het
genot van een drankje, nagepraat worden.
In de maand februari staat de film ‘Capharnaüm’ (2018) centraal:
een indringend portret over ouderschap en overleven in de
armste wijken van Libanon, verteld door de ogen van een kind. Een 12-jarige jongen staat voor de rechter. Rechter: 'Waarom
klaag je je ouders aan?' Zain: 'Omdat ze me leven hebben
gegeven.' Zain (Zain Al Rafeea) slijt zijn dagen in de straten van de
Libanese hoofdstad Beiroet. Als oudste kind van het gezin is het
zijn taak om te werken om te helpen het gezin te onderhouden.
Wanneer zijn zusje wordt uitgehuwelijkt aan een oudere lokale
groenteboer, besluit Zain weg te lopen van huis. Dit leidt tot een
ongelooflijke roadtrip, met nieuwe vriendschappen en alles
beslissende keuzes.
Datum: dinsdag 18 februari (14:00 uur). Een halfuur van te voren
gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

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.

BUURTSOEP
Woensdag 5 februari tussen 12.15 en 13.15 uur kunt u
aanschuiven aan een van de tafels achterin de kerk om te
genieten van een heerlijke zelfgemaakte soep. Welkom!

DIETRICHT BONHOEFFER – GEBEDEN EN GEDICHTEN IN
GEVANGENSCHAP
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog
Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. In zijn laatste jaren
schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden. De
brieven schreef hij aan zijn familie, aan zijn verloofde en vrienden;
de gebeden voor zijn medegevangenen.
Een aantal van deze teksten is opnieuw vertaald en verzameld in
het boekje “Dietrich Bonhoeffer 1906-1945. Gedichten en
gebeden in gevangenschap.” In een viertal bijeenkomsten op de
dinsdagmiddag lezen en bespreken we een keuze hieruit.
Deelnemers krijgen het boekje uitgereikt. Max. aantal
deelnemers: 15.
Data: 11 en 18 februari 2020, 10 en 24 maart 2020
Tijd: 14.30-16.30 uur
Plaats: De Fontein, Eikenlaan 255
Info en opgave: Marga Baas (marga.baas@home.nl).

Predikant De Fontein:
Marga Baas
Kerkelijk medewerker:
Ruth Pruis
WANDELEN MET AANDACHT: HENDRIK WERKMAN
Kopy voor KIS
Graag inleveren voor:
[Type text]
Kopy voor de zondagsbrief:.
Graag inleveren voor:

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
evaruthpruis@gmail.com
zondag
2 februari 2020
woensdag 5 februari 2020

Website van De Fontein: www.defontein.info

tel. 050-5798508
tel. 06-17984737
de.fontein@home.nl
jaapmedema43@gmail.com

