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Ruth Pruis
(kerkelijk werker De Fontein)
Het is inmiddels bijna een half jaar
geleden (april 2019) dat ik ben begonnen
als kerkelijk werker bij De Fontein. Vanaf
het begin heb ik mij zeer welkom gevoeld,
de gemeente ervaren als de brede en open
geloofsgemeenschap die het is. De afgelopen
maanden heb ik mij gericht op het leggen van contact, binnen én buiten de kerk. Samen met de mensen die
ik op deze wijze heb leren kennen hoop ik het komende jaar
een mooi programma te draaien. De ontmoeting tussen kerk
en buurt, gemeenteleden én buurtbewoners staat hierbij
centraal; wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Maar ook,
hoe kunnen wij ons als kerk, als De Fontein, wat meer openstellen voor de buurt? De ontwikkeling van wijkgemeente
naar buurtkerk is een proces waar wij ons momenteel middenin begeven. Ruimte voor verbetering is er mijns inziens
altijd. Mocht u dus aanvullende ideeën en/of vragen hebben,
dan zijn deze zeer welkom!
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gemeenschap met een warm hart
voor de buurt.
Iedereen is welkom – jong en oud, zoekers
en gelovigen, mensen die tijdelijk willen
aanschuiven bij een van de activiteiten
en regelmatige kerkgangers. Naast de
zondagse vieringen is er een gevarieerd
programma, bedoeld voor gemeenteleden en andere bewoners in dit deel
van de stad. Als buurtkerk willen we
graag voor iedereen een plek van ontmoeting en bezieling zijn.

2019-2020

“Wat kunnen wij voor elkaar
betekenen?”

en oecumenisch gezinde geloofs-

P R OT E S TA N T S E W I J KG E M E E N T E

In De Fontein is er ruimte voor verbinding en aandacht voor wat
mensen beweegt. Op zondag en door de week. In vieringen,
maar ook op de inloopochtenden, tijdens de buurtsoep, op de filmmiddagen, tijdens de wandelingen, op de gesprekskringen en onder
het fotograferen, bij een repetitie van de cantorij en het organiseren
van de najaarsmarkt. Buurt en kerk zijn bondgenoten. Samen zetten
we ons in voor het welzijn van mensen en de leefbaarheid van de stad.

DE FONTEIN VERBINDT

Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Welke ervaringen
delen we met elkaar? Wat geeft ons leven zin en betekenis?

De Fontein is een levendige, open

INFOMAGAZINE
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De Fontein kent een nauw samenwerkingsverband met de wijkgemeenten
van De Bron en de Nieuwe Kerk.
Alle drie horen zij bij de Protestantse
Gemeente te Groningen.

OMZIEN
NAAR ELKAAR
Als leden van de geloofsgemeenschap proberen we
met elkaar mee te leven. Daarom zijn er ouderlingen
en contactpersonen die de onderlinge betrokkenheid stimuleren. Daarnaast zijn er diakenen
die sociale en/of materiële hulp bieden.
Als u iets door wilt geven (ziekenhuisopname,
geboorte, etcetera), schroom dan niet uw
contactpersoon of ouderling te bellen. Wie
graag een persoonlijk gesprek wil met ds.
Marga Baas, kan haar altijd bellen, mailen of
in de kerk even aanschieten. U kunt uw vraag
ook via de contactpersoon of de ouderling
aan haar doorspelen. Op woensdag tussen
10.00-12.00 uur zijn Ruth Pruis en ds. Marga
Baas beurtelings in De Fontein aanwezig
voor gemeenteleden en buurtbewoners die
behoefte hebben aan een luisterend oor.

Weet u welkom!
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VIEREN IN DE FONTEIN
“Nieuwsgierig
naar mensen”
Doesjka Donker
(Rubriek “Neus om de hoek bij…”
in wijkkrant Nummer 1)

Zondagse kerkdiensten

Jong op zondag

De zondagse vieringen in De Fontein
beginnen om 9.30 uur. Het karakter van
onze vieringen is ‘oecumenisch protestants’;
ze bewegen mee in het ritme van het kerkelijk jaar. Allerlei mensen vervullen naast de
predikant en de organist een rol.
Op de eerste zondag van de maand wordt
de viering verzorgd door de werkgroep
Vieringen onder leiding van gemeenteleden. Op de derde zondag van de maand
houden we met De Bron en de Nieuwe
Kerk een gezamenlijke viering in de Nieuwe
Kerk (Nieuwekerkhof 1). In juli en augustus
organiseren we samen de zomerdiensten.
In de hal ligt een voorbedenboek. Wie dat
wil, kan daarin - op zondag of door de week
- een gebedsintentie opschrijven. Deze
intenties worden zondags bij de voorbeden
betrokken.
Elke zondag is er na afloop koffiedrinken.
Gemiddeld elke zes weken vieren we een
dienst van Schrift en Tafel. Ook gasten en
kinderen zijn daarbij van harte welkom.
De kerkdiensten zijn live en achteraf te
beluisteren via kerkomroep.nl
In Zorgcentrum De Es, de Platinaflat,
‘t Blauwbörgje en de Veldspaat worden
ook geregeld kerkdiensten gehouden.

Voor de kleinsten (0-4) is er kinderoppas.
Als er voldoende kinderen in de basisschoolleeftijd zijn, wordt er kindernevendienst georganiseerd. Maandelijks wordt
er gelijktijdig met de kerkdienst een
tienerdienst gehouden. Elk jaar worden
er een paar bijzondere kerkdiensten voorbereid met kinderen en jongeren. Na elke
zondagse viering is er voor kinderen een
glaasje fris en kunnen ze spelletjes doen
in de jeugdruimte.

Vespers
Tijdens de Advent en de Veertigdagentijd
worden er op woensdag oecumenische
vespers gehouden om 19.00 uur.
Gemeenteleden en parochianen bereiden
die samen voor.

Oecumenische vieringen
Driemaal per jaar is er in De Fontein een
oecumenische viering van Schrift en Tafel:
in de Vredesweek (september), in de
Gebedsweek voor de Eenheid (januari) en
met Pinksteren.

Cantorij
Regelmatig verleent de cantorij van De
Fontein onder leiding van José van Dijken
medewerking aan de vieringen. Wekelijks
wordt gerepeteerd op dinsdagavond.
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Schoonheid met een ziel
Elke zondagmiddag om 17.00 uur bent u
welkom bij ‘Schoonheid met een ziel’. In de
Nieuwe Kerk wordt de eerste zondag van
de maand een Cantatedienst en de derde
zondag een Engelstalige Choral Evensong
gehouden. In de Martinikerk vindt op
de tweede zondag van de maand een
Psalmenvesper en op de vierde zondag
een Jazzvesper plaats. Het programma
vindt u op schoonheidmeteenziel.nl

“Het vinden van mensen die willen meewerken
aan mijn rubriek is geen enkel probleem. Al 33 keer
zat ik zodoende tegenover een inwoner van Paddepoel of Selwerd. Ik
stelde hun vragen als: waarom is het hier fijn wonen; bent u een ochtend- of een avondmens; wie zou u nog wel eens de waarheid willen
vertellen; en nog zo wat. Tien vragen en tien antwoorden waardoor
de lezers van de wijkkrant een buurtgenoot wat beter leren kennen.
Een foto maakt het interview af.
En nu vraag je mij waarom ik dit doe? De eerste reden is mijn nieuwsgierigheid naar mensen. En ten tweede houd ik erg van schrijven. Elke
keer ben ik weer blij verrast over de openhartigheid van de geïnterviewden en uit reacties blijkt dat de rubriek gewaardeerd wordt.”

STARTWEEK 2019
15–21 september
De start van het nieuwe seizoen van De Fontein, De Bron en de Nieuwe Kerk
wordt gemarkeerd met een bijzondere kerkdienst op zondag 15 september
om 9.30 uur in de Nieuwe Kerk. Het thema luidt: Groen doen.
Aan de viering wordt meegewerkt door ds. Alberte van Ess en theatermaker Kees
van der Zwaard. Op de startzondag en in het vervolg van de week vinden diverse
activiteiten plaats, die door de startweekcommissie zijn georganiseerd. Kinderen,
jongeren, volwassenen, er is voor elk wat wils.

Contactadres: startweek.groningen@gmail.com

Zorgcentra
In Zorgcentrum De Es, de Platinaflat,
‘t Blauwbörgje en de Veldspaat worden
geregeld kerkdiensten gehouden. In Bernlef
vinden wekelijks vieringen plaats.

Doop- en trouwdiensten
Voor afspraken over doop- en trouwdiensten kunt u contact opnemen met de
wijkpredikant, ds. Marga Baas. Ook andere
levensverbintenissen dan het huwelijk
tussen man en vrouw kunnen in De Fontein
worden gezegend.

“De drempel over
lukte nu wel”
Anahit Petrosian
(betrokken bij de buurtsoep en
de filmmiddagen in De Fontein)

Uitvaarten
Bij een overlijden kunt u contact
opnemen met het Meldpunt Uitvaarten,
tel. 050 2053330.
U wordt dan zo gauw mogelijk doorverbonden met ds. Marga Baas en een van de
leden van de uitvaartgroep. In overleg met
hen kunnen afspraken gemaakt worden
over de uitvaart.
Hebt u behoefte aan pastorale begeleiding
bij ziekte en overlijden, dan kunt u
rechtstreeks met ds. Marga Baas bellen
of mailen.

Anahit werd geboren in de Sovjet-Unie.
“Daar was het geloof verboden. Thuis werd
niet over geloof gesproken. Met oma stak ik wel in
de kerk een kaarsje aan.” In Nederland las ze voor het eerst de bijbel
en bezocht ze een bijbel-cursus. Maar bij een gemeenschap aansluiten
lukte niet. Intussen is dat anders voor deze inwoonster van Vinkhuizen.
“Door met activiteiten van De Fontein mee te doen leerde ik mensen
kennen; dat verlaagt de drempel. Voor mijn gevoel maak ik nu deel uit
van één grote familie.”
Mooi vindt ze de aandacht voor mensen buiten de kerk.
“De kerk is meer dan een plek om te bidden. Geloof omvat het hele
leven en verbindt.”
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Buurtkerk
Inloopochtend en loket
levensvragen
Niet alleen op zondag, maar elke woensdagmorgen staat
van 10.00-12.00 uur de deur van De Fontein voor iedereen
open, ook tijdens vakanties. Een persoonlijk gesprek, een
kopje koffie, kunst bekijken, naar orgelmuziek luisteren,
een kaars aansteken of rustig mediteren - het kan allemaal.
Ook kunt u een kijkje nemen bij de weggeefkast of iets
inbrengen voor de voedselbank. Hebt u behoefte aan een
persoonlijk gesprek, dan kunt u terecht bij ds. Marga Baas of
bij Ruth Pruis.

Wandelen met aandacht
Iedere tweede woensdag van de maand maken we van
14.00 tot 16.30 uur een wandeling met een eigen thema,
bijv. de geschiedenis van de stad, kunst en architectuur,
de natuur en de seizoenen van het jaar. De wandelingen
variëren in lengte van 6 tot 10 kilometer. Start- en eindpunt is De Fontein of een andere bekende locatie in de
buurt. Per wandeling gaan telkens twee begeleiders mee.
De eerste wandeling op 11 september lopen we onder
leiding van Kordelia Nitsch langs de kunst op het Zernikecomplex.
11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december, 8
januari, 12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni.
Info en opgave Ruth Pruis (evaruthpruis@gmail.com) en
Marga Baas (marga.baas@home.nl)

Buurtsoep
Op de eerste woensdag van de maand is er tussen 12.15
en 13.30 uur gelegenheid om te genieten van een heerlijke
zelfgemaakte soep.

Fotograferen in De Fontein
We organiseren dit seizoen een drietal workshops fotografie. Het maakt niet uit of je over geavanceerde apparatuur
beschikt of foto’s maakt met een mobieltje. We werken thematisch. Eerdere onderwerpen waren bijvoorbeeld ‘Stilte’,
‘Glas’ en ‘Licht’. We geven tips door en inspireren elkaar. Per
keer kijken we naar mogelijkheden om het gemaakte werk
te exposeren.
5 oktober 2019 met het thema ‘Architectuur’, 25 januari
en 4 april 2020. Tijd 9.30 – 12.00 uur. Locatie: De Fontein
Informatie en opgave bij Auke Faber (aukefaber@live.nl)
Dikkie van Dommelen (dikkievandommelen@hotmail.com)

Films in De Fontein
Iedere maand op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur wordt
een boeiende speelfilm vertoond. Het onderwerp van de
film wordt kort ingeleid en na afloop is er de mogelijkheid
om na te praten.
Om 13.30 uur gaan de deuren open en staan koffie en
thee klaar.
24 september (‘Matterhorn’), 15 oktober, 19 november,
17 december, 21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april,
19 mei.

Ruil- en weggeefkast
Hebt u spullen in huis die niet meer gebruikt worden, maar
waarvan het jammer is om ze weg te gooien? In de hal van
De Fontein staat een kast waarin boeken, cd’s, sieraden,
klein speelgoed, glaswerk en serviesgoed etc. kunnen worden uitgestald, zodat anderen ze gratis kunnen meenemen.
Er bestaat ook de mogelijkheid om te ruilen. U kunt brengen
en halen op woensdag van 10.00-12.00 uur, donderdag van
10.00-11.00 uur en op zondag tussen 10.45 en 12.30 uur.

Oud en wijs

Kunst in De Fontein

Hoe ervaar je het ouder worden? Waaraan is het merkbaar
dat de jaren gaan tellen? Wat zijn de positieve en wat zijn
de negatieve aspecten? Kun je deze fase ook zien als een
nieuwe levensopdracht? Hoe vul je die in? Wat helpt jou om
ouderdom en eindigheid te aanvaarden? Vragen genoeg
die uitnodigen tot onderling gesprek.
Op drie dinsdagmiddagen wisselen we van 14.00-16.00 uur

Het hele jaar door wordt in De Fontein beeldende kunst
tentoongesteld - van olieverfschilderijen, aquarellen, litho’s,
tekeningen en foto’s tot textiele werkvormen en installaties.
Om de zes tot acht weken is er nieuw werk te zien.
Regelmatig zijn er rondleidingen met de kunstenaar. Op de
tafel in de hal is achtergrondinformatie te vinden over de
makers en hun werk.

in De Fontein gedachten en ervaringen uit.
8 oktober, 22 oktober en 5 november 2019
Info en opgave Marga Baas (marga.baas@home.nl)

Concerten

Breien en haken
voor het goede doel
In dit seizoen starten we met een brei- en haakclub. We kunnen sjaals en wanten maken voor kinderen uit de buurt. Ben
of ken jij iemand die hier zijn steentje wel aan bij zou willen
dragen, neem dan vooral contact op!
Info en opgave Ruth Pruis (evaruthpruis@gmail.com)

Voor wie steek jij een kaarsje aan?
Op woensdag 30 oktober is de kerk van 10.00-19.00 uur
open voor gemeenteleden en buurtbewoners om een
kaarsje aan te steken voor een dierbare overledene.

Enkele malen per jaar worden er rondom het Mense Ruiter
orgel in De Fontein concerten georganiseerd, meestal op
de zondagmiddag om 16.00 uur. Voor actuele informatie: zie
KerkinStad, de affiches in de kerk en onze website.

Najaarsmarkt
De najaarsmarkt in De Fontein is een begrip in Selwerd,
Paddepoel en Vinkhuizen, ja zelfs buiten de grenzen van
onze stad. Net als voorgaande jaren veel beproefde ingrediënten: boekenmarkt, loterij, rad van avontuur, verkoop van
kleding, bloemstukken en luxe artikelen.
Daarnaast wordt de inwendige mens niet vergeten! Keuze
uit loempia’s, snert, erwten met spekjes, poffertjes enz. We
willen graag buurtbewoners er bij betrekken. De volledige
opbrengst gaat naar goede doelen die mede door u kunnen
worden aangereikt. Op naar De Fontein op zaterdag
2 november van 10.00 – 16.00 uur!

Kerstmarkt

“Werken aan sociale
binding, dat is mijn ideaal”
Evert Sulman
(kwartiermaker, werkt samen met De Fontein)

Een verblijf in Suriname na zijn studie zette Evert Sulman op
het spoor van het werk dat hij nu doet. Hij ondersteunde daar een
christelijke politieke partij en was onder de indruk van hoe geloof en
betrokkenheid op de samenleving er hand in hand gingen.

Op zaterdag 14 december is er van 10.00 – 14.00 uur in de
hal van De Fontein weer een gezellige en sfeervolle kerstmarkt. Een greep uit wat er allemaal te doen is: verkoop van
prachtige kerststukken en mooie kerstartikelen, er worden
heerlijke oliebollen gebakken en een goede fotograaf zet u
graag op de foto. Voor de kinderen is er de grabbelton en
touwtje trekken. Rookworsten zijn te winnen met het hutspotspel. Natuurlijk is er ook genoeg te eten en te drinken en
er wordt gemusiceerd. De opbrengst gaat naar ons diaconaal project ‘Rondom Baba’.

Kerstbroodmaaltijd
Op donderdag 19 december wordt van 15.30 uur tot ca
18.30 uur weer de kerstbroodmaaltijd voor de ouderen
gehouden. Indien nodig kan vervoer worden geregeld.
Voor verdere informatie zie de website van De Fontein.

Terug in Groningen ontwikkelde zich stap voor stap het idee van
‘Kwartiermakers’, met als basis een stichting gevormd door een vriendenkring. “Werken aan sociale binding in een wijk als Selwerd, dat is mijn
ideaal. En als het project dan loopt, me terugtrekken. Voor mij heeft dat
alles te maken met het evangelie, onder het motto “de bloei van de stad is
ook jullie bloei” uit Jeremia 29:7. Dat een ‘buurtkerk’ daarbij een partner is,
spreekt mij uiteraard aan!”
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Bezinning
& bezieling
Rondom 30
Heb je behoefte aan contact met leeftijdgenoten en zou je met hen van gedachten willen wisselen over geloof en spiritualiteit, de betekenis van Bijbelverhalen, de dilemma’s
waar je in het dagelijks leven mee te maken hebt, dan is deze gespreksgroep misschien
iets voor jou. De ontmoetingen vinden plaats bij deelnemers thuis.
CONTACTPERSOON

Victor Jaspers (v.g.jaspers@gmail.com).

Bijbel op donderdag
Op donderdagmiddag tussen 14.30 en 16.30 uur lezen we samen uit de Bijbel en gaan
we met elkaar in gesprek over de achtergronden en de actuele betekenis van de verhalen voor ons eigen leven.
DATA
INFO EN OPGAVE

4 oktober, 18 oktober, 31 oktober, 14 november en 28 november
2019, 9 januari, 23 januari, 6 februari en 20 februari 2020
Marga Baas (marga.baas@home.nl).

“Diaconaal werk
doen wij samen”
Bram van Huis
(lid van de werkgroep Diaconaat)
Een van mijn taken binnen
de werkgroep is het organiseren van acties
voor het diaconaal project, bijvoorbeeld
een sponsorloop, de kerstmarkt en een High Tea. Voor de uitvoering
ervan worden daarna veel mensen ingeschakeld, ook uit andere
kerken. Ik vind het fijn om me in te zetten voor mensen die hulp
nodig hebben. Voor mensen ver weg (momenteel de stichting
Rondom Baba – Mali), maar het kan ook heel dichtbij zijn, denk
bijvoorbeeld aan de actie Vakantietasjes.
De motivatie om dit met plezier te blijven doen ligt voor mij in de
samenwerking met enthousiaste mensen en de betrokkenheid van
de kerkelijke gemeente.

Dietrich Bonhoeffer –
gedichten en gebeden 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 uit deze teksten. Deelnemers krijgen het boekje uitgereikt. Mocht er belangstelling zijn voor een avondgroep,
dan valt daarover te overleggen.
DATA
TIJD
INFO EN OPGAVE

11 en 18 februari, 10 en 24 maart 2020
14.30-16.30 uur
Marga Baas (marga.baas@home.nl).

“Ruimte voor
ieders verhaal”
Marga Baas
(predikant van De Fontein)

DIACONAAL
PROJECT
Samen met De Bron en de Nieuwe Kerk zet De Fontein zich in voor de
Stichting Rondom Baba in Mali.
In 2007 werd de stichting opgericht door een Malinese man, Baba Traoré,
en een Nederlandse vrouw, Yvonne Gerner. Zij besloten samen te gaan
werken aan hun droom voor een beter leven voor de arme Malinezen.
In 2008 kochten ze 1 hectare grond en noemden het Here Bugu, plaats van
vrede. Op deze plek bouwen zij nu aan verbetering van leef- en werkomstandigheden van de Malinezen. Het doel is om mensen van verschillende
etnische groepen met elkaar in contact te brengen op basis van wederzijds
respect.
Er zijn ateliers voor hout- en leerbewerking, een moestuin, een schooltje,
er worden kippen, eenden en konijnen gehouden voor de verkoop en er
wordt scholing aangeboden.
Er zijn arbeidsplaatsen gecreëerd om zo een eigen inkomen te verdienen
en de eventuele winst wordt geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van
Here Bugu. Voor het opstarten en in stand houden van deze en nieuwe
activiteiten is geld nodig. Door middel van allerlei acties willen wij ons
hiervoor inzetten.

“Buurt en kerk raken steeds meer op elkaar betrokken.
Doordat Ruth Pruis hier is aangesteld, kunnen we
bestaande contacten verstevigen en nieuwe initiatieven ontplooien. Ik
ben blij met het programma voor dit jaar. Naast alles wat in deze krant
staat vermeld, gebeuren er nog veel andere dingen, die minder zichtbaar zijn: doorverwijzingen via een huisarts of WIJ Selwerd, persoonlijke
gesprekken met mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
Ik hoop dat De Fontein steeds meer wordt ervaren als een plaats waar
ruimte is voor ieders verhaal.”
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COLOFON

Marga Baas, Wim van Dommelen, Jaap Medema,
Ina Stellingwerff
VORMGEVING www.studiosalto.nl
DRUKWERK Zalsman Groningen

Kerkgebouw

Predikant

Contactpersoon Kerkenraad

De Fontein
Eikenlaan 255
9741 EZ Groningen
050 5731188
defontein.info
de.fontein@home.nl

ds. Marga Baas
050 5798508 / 06 20977769
marga.baas@home.nl

Jaap Medema
050 5713278
jaapmedema43@gmail.com

Kerkelijk werker

Contactpersoon Diaconaat

Ruth Pruis
06 17984737
evaruthpruis@gmail.com

Hilbert Annen
050 5719703
h.annen@telfort.nl

Kerkmeester

Dick Dijkstra
050 5772513
dickdijk@home.nl

REDACTIE

Kerk in Stad

www.kerkinstad.nl
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