WELKOM !
DATUM EN TIJD

vieringen

voorganger

locatie

1 maart

9.30 uur

morgendienst

F. Kragt en G. Lof

De Fontein

8 maart

9.30 uur

morgendienst

ds Y.C. de Groot

De Fontein

BIJ DE VIERINGEN
Vandaag is het de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Exodus
3,1-14 verhaalt hoe God zich met zijn naam aan Mozes bekend
maakt: Ik zal er zijn. In de evangelielezing uit Matteüs 4, 1-11
ontmoeten we Jezus, die op de proef wordt gesteld in de woestijn.
Voorgangers zijn Gerard Lof en Femmy Kragt. Organist is Gjalt van
der Meulen. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij
van De Fontein o.l.v. José van Dijken.

Zondag 8 maart
Volgende week zondag gaat ds. Ynte de Groot bij ons voor.
GEMEENTEBERAAD ZONDAG 22 MAART
Op zondag 22 maart, na afloop van de kerkdienst, houden we een
gemeenteberaad, waarin we als wijkkerkenraad u informeren over
de ontwikkelingen m.b.t. het kerkgebouw, het transitieplan en de
toekomst van de wijkgemeente. Noteer het alvast in uw agenda!

COLLECTEN 1 MAART
Eerste collecte: Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo
afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de
Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van
arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De
meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag
meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de
storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode
waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met
elkaar op zoek gaat naar de betekenis
ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een
zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze
verhalen. Bemoedig hen met uw collecte!

Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen.

DEURCOLLECTE
Bij de uitgang is er een collecte voor de voedselbank

MEELEVEN IN DE FONTEIN

Egbert Bakker (Planetenlaan 485 A) heeft door een val met zijn
fiets zijn heup gebroken. Hij is geopereerd en revalideert nu in
Maartenshof.

Wij GEDENKEN
Op 22 februari jl. is in de leeftijd van 93 jaar Louise Maria (Wies)
Grünewald-de Wilde overleden in haar appartement aan de
Zonnelaan 29. Zij was sinds 1998 de weduwe van Reinoud
Grünewald. Op vrijdag 28 februari hebben we in de aula van
Selwerderhof een dankdienst voor haar leven gehouden.
Voorganger was ds. Marga Baas. Aansluitend vond de begrafenis
plaats.

INLOOPMORGEN EN LOKET LEVENSVRAGEN
Op woensdagmorgen van 10.00-12.00 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 of te kijken naar kunst. Wie behoefte heeft aan een
gesprek, vindt een luisterend oor. Beurtelings zijn Marga Baas en
Ruth Pruis aanwezig
Vandaag is de eerste zondag van de 40dagentijd, een tijd waarin
we ons bezinnen op het leven en lijden van Jezus en we toeleven
naar Pasen. In deze vastenperiode staan we wellicht ook stil bij
ons eigen leven en wat we kunnen betekenen voor de mensen
dichtbij ons en de mensen ver weg. Het thema van deze
40dagentijd is ‘Sta op!’. Jezus inspireert ons om op te staan voor
onze medemens.
Op deze zondag worden er, net als voorgaande jaren, na de dienst
spaardoosjes uitgereikt. Wat nieuw is dit jaar is dat er ook
vastenkaarten bij de spaardoosjes uitgedeeld worden. Hier staan
enkele suggesties op om elke week in de 40dagentijd bewust bezig
te zijn, b.v. met minder snoepen of minder tv kijken of meer
aandacht te geven aan mensen die dat kunnen gebruiken. Voor
elke dag kun je dan een klein bedrag opzij leggen en sparen in het

spaardoosje van Kerk in Actie. Maar gewoon spontaan elke week
er iets in stoppen kan natuurlijk ook! Graag ontvangen we de
spaardoosjes op Paaszondag 12 april weer terug.
U heeft het misschien al gezien, voor in de kerk staat een grote
paastak in een pot. En in de vensterbank liggen kaartjes met
pennen. Omdat het thema deze 40dagentijd ‘Sta op’! is, willen we
u vragen; Waar staat u/waar sta jij voor op? Wat inspireert u,
welke Bijbeltekst, mooi citaat of treffende uitspraak? Misschien
heeft u zelf een regel of motto waar u energie van krijgt of wat u
in beweging zet en waar u blij van wordt. Als u dat wilt delen met
anderen kunt u dat opschrijven op een kaartje en dat in de
paastak hangen. Zo kunnen we elkaar inspireren in deze
40dagentijd! De tak blijft staan tot en met Paaszondag en u kunt
zowel voor als na de dienst er een kaartje in hangen.
Werkgroep Diaconaat

‘Ik verbeeld graag de mooie plekjes van de stad Groningen en het
weidse Groninger land. Regelmatig ga ik met mIJn fototoestel op
pad en maak meerdere foto’s van het onderwerp.’
Siebe gebruikt heldere kleuren en werkt zowel met penseel als
paletmes. Het paletmes dwingt hem minder precies te schilderen
en details achterwege te laten. Het is een uitdaging om zo wat
losser te schilderen.
Raadpleeg voor meer informatie het Kunstboek in de hal en
gka-sb@home.nl
Woensdag 4 maart om 11 uur geeft Siebe een rondleiding bij zijn
werk.
WANDELEN MET AANDACHT
Voor onze derde wandeling van dit jaar gaan wij wederom een
samenwerking aan met kunstenaar en ontwerper Marcel Imthorn.
Sommigen van jullie zullen hem nog wel kennen van de wandeling
die hij vorig seizoen voor ons verzorgd heeft. Sinds kort heeft hij
er een project bij; ‘De Plasticwijkfabriek’ gaat samen met
bewoners openbare banken maken van gerecycled plastic en
beton: De zittingen van de banken worden met door bewoners
gerecycled materiaal gemaakt. Het nieuwe plastic krijgt door onze
methode van bewerken een gemarmerd effect. Bewoners zien de
kleuren van het door hen zelf ingezamelde plastic weer terug in de
zittingen.
Marcel heeft ons aangeboden om op woensdagmiddag 11 maart,
om 14:00 uur langs te komen om ons meer over zijn nieuwe
project te vertellen. Na de uitleg gaan wij met z’n allen op pad, de
buurt in, om plastic te verzamelen. Hier blijft het echter niet bij;
Marcel neemt ons graag verder mee in het productieproces, dus
ben je nieuwsgierig én wil je samen met Marcel een mooie plastic
herinnering aan deze middag maken, kom dan die zaterdag
daarop (14 maart om 13:00 uur) naar Bottelroosstraat 3.
Data: woensdagmiddag 11 maart
Tijd: van 14:00 tot 16:30 uur – inloop met thee en koffie vanaf
13:30 uur
Start- en eindpunt: De Fontein
Opgave: vóór maandag 9 maart via r.pruis@defontein.info
FILM IN DE FONTEIN: Babette’s Feast
In de maand maart staat de film ‘Babette’s Feast’ (1987) centraal:
een Deense sfeerfilm over verborgen verlangens uit het begin van
de 19e eeuw. Aan de verlaten kust van Denemarken wonen
Martina en Philippa, dochters van een strenge protestantse
predikant die elke aards genot afkeurt. Op een dag arriveert de
mysterieuze Babette die Frankrijk is ontvlucht. De twee zussen
bieden haar onderdak in ruil voor het verrichten van huishoudelijk
werk. Na 14 jaar krijgt Babette het bericht dat ze de loterij heeft
gewonnen en ze besluit om een enorm Frans feestmaal te maken.
Het wordt een diner om nooit te vergeten! Oscar Beste
Buitenlandse Film 1988.
Data: donderdag 12 (19:30 uur) & dinsdag 17 maart (14:00 uur).
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en
thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

BUURTSOEP
Op woensdag 4 maart kunt u tussen 12.15 en 13.15 uur in De
Fontein weer aan tafel aanschuiven om te genieten van een
heerlijke zelfgemaakte soep. Van harte welkom!

OMZIEN NAAR ELKAAR: GESPREKSGROEP OP DE
WOENSDAGOCHTEND
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de groep die
iedere eerste woensdag van de maand in de ochtend bij elkaar
komt. We praten samen over geloven, de samenleving en alles
wat ons bezig houdt.
De onderwerpen worden bepaald door de deelnemers: soms een
stukje uit de Bijbel, iets uit de krant, gedichten - al of niet uit het
Liedboek - en andere teksten die ons aanspreken. Daarnaast
proberen wij zorg te dragen voor de mensen die extra aandacht
nodig hebben. De bijeenkomsten hebben een bezinnend karakter,
maar natuurlijk is het ook gewoon gezellig.
De groep wordt begeleid door Anneke Helder, coördinator
pastoraat van een deel van de wijk Paddepoel. In dit deel van de
wijk is er geen ouderling en zijn er geen contactpersonen
werkzaam. Ook in andere delen van onze gemeente zijn er weinig
bezoekers; dat betekent dat er niet zoveel pastorale bezoeken
plaats vinden als we wel zouden willen. De maandelijkse
bijeenkomsten van deze groep zijn een alternatieve vormgeving
van omzien naar elkaar. Hierdoor kunnen wij elkaar toch
vasthouden en inspireren.
Voel u welkom op iedere eerste woensdagochtend van de maand
in de predikantenkamer van De Fontein van 10.15 uur tot 12.00
uur.
Info en opgave: Anneke Helder, E: anneke@helder-advies.nl, T: 06
45758563 of 050 3189404

KUNST IN DE FONTEIN MET SIEBE BRANBERGEN
Van 19 februari tot 8 april 2020 hangt er in De Fontein werk van
Siebe Branbergen (Groningen).
Hij is pas op latere leeftijd met schilderen begonnen. Wel volgde
hij meerdere schildercursussen.

Predikant De Fontein:
Kerkelijk medewerker:
Kopy voor KIS
Kopy voor de zondagsbrief:.

[Type text]

Marga Baas
Ruth Pruis
Graag inleveren voor:
Graag inleveren voor:

marga.baas@home.nl
evaruthpruis@gmail.com
zondag
1 maart 2020
woensdag 4 maart 2020

Website van De Fontein: www.defontein.info

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

