WELKOM !
DATUM EN TIJD

9 februari 9.30 uur

vieringen
morgendienst

voorganger
ds. J.Koopmans

locatie
De Fontein

(zondag werelddiaconaat)
16 februari 9.30 uur

morgendienst

ds. A. van Ess

Nieuwe Kerk

BIJ DE VIERINGEN
Vandaag gaat ds. Jaap Koopmans voor, voorheen verbonden aan
het UMCG. Aan de dienst wordt meegewerkt door de Cantorij van
De Fontein o.l.v. José van Dijken. Organist is Carel van Aurich.
Zondag 16 februari
Zondag 16 februari is de derde zondag van de maand. We hebben
een gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk met als voorganger ds.
Alberte van Ess.

COLLECTEN 9 FEBRUARI

WAKA WAKA
Tijdens de jongerendienst van 2 febr j.l. werd er gecollecteerd
voor waka waka's voor scholieren in Zimbabwe waar Thomas
Scheringa met zijn klas naar toe gaat. Waka Waka is een

Eerste collecte: ZWO: Steun voor kwetsbare vrouwen
en kinderen in Oeganda

combinatie van een zonnepaneeltje, een powerbank en een

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving,
maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar.
Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen
getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school
en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen.
Medewerkers van Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de
Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een
vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld,
gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan
verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat
moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij
moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik
bespreekbaar

mocht u nog (meer) willen geven dan kunt u dat overmaken op:

Tweede collecte:
Catechese en educatie Protestantse Kerk Nederland
Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het
waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De
Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een
modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende
ambtsdragers een training nieuwe ambtsdragers doen. Zij krijgen
de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In
bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie
volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt
dat deze manier training werkt en in een behoefte voorziet. De
Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op
deze manier vormgeven. .

zaklantaarn. Er is al een mooi bedrag opgehaald (270 € ) maar
NL 98 BUNQ 2036335306 t.n.v. Stichting Both Sides Now

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.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ds. Marga Baas.
WIJ GEDENKEN
Op donderdag 30 januari is Tiny Witzenburg na een periode van
ziekte thuis overleden. Ze is 88 jaar geworden. Tiny woonde aan
de Castorstraat 220. Op woensdag 5 februari hebben we in aula 1
van het crematorium afscheid van haar genomen in een dienst
van danken en gedenken.
Voorganger was ds. Marga Baas.

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

40 DAGENTIJDKALENDER
Ook dit jaar is er, net als voorgaande jaren, 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 dit jaar ‘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. Iedere kerk heeft een eigen
onderdeel voor zijn rekening genomen. 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 en met begeleiding van vrijwilligers.
Vandaag, zondag 9 februari, staan we na de dienst voor de laatste
keer met een intekenlijst 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 afloop te verkrijgen. Werkgroep Diaconaat

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.

WANDELEN MET AANDACHT: HENDRIK WERKMAN
Iedere 2e 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

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

Predikant De Fontein:
Kerkelijk medewerker:
Kopy voor KIS
[Type text]
Kopy voor de zondagsbrief:.

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

SCHRIJFACTIE AMNESTY:
Oppositielid en jongerenactivist Joaquín Elo Ayeto uit EquatoriaalGuinea zit t al bijna een jaar onterecht vast. In november werd hij
vervolgd voor laster en bedreigingen tegen de president. Het was
een showproces. De aanklager leverde geen enkel bewijs voor de
aanklachten. En twee maanden later heeft de rechter nog geen
uitspraak gedaan. Begin januari werd Ayeto zonder reden in een
smerige isoleercel gezet.
Joaquín Elo Ayeto is lid van een oppositiepartij en verbonden aan
een platform dat opkomt voor de rechten van jongeren. Hij werd
al eerder opgepakt vanwege zijn werkzaamheden. Op 25 februari
2019 werd hij gearresteerd omdat hij informatie zou hebben over
een samenzwering om de president te vermoorden. Waar die
beschuldiging vandaan komt is onduidelijk.
Schrijf een brief naar de autoriteiten in Equatoriaal-Guinea. Roep
hen op Joaquín Elo Ayeto onmiddellijk vrij te laten en hem in de
tussentijd goed te behandelen.

marga.baas@home.nl
evaruthpruis@gmail.com
zondag
9 februari 2020
woensdag 12 februari 2020

Website van De Fontein: www.defontein.info

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

