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Wijkgemeente De Fontein

Een nieuw seizoen
Als u deze gemeentebrief ontvangt, zijn de scholen net weer begonnen. In Groningen hebben
nieuwe studenten op aangepaste, kleinschalige wijze kennis kunnen maken met de stad en met
enkele medestudenten. En hoe gaat het in en om De Fontein? Anders dan we in het voorjaar
hoopten, kunnen we na de vakantieweken nog niet alles op oude wijze hervatten. De coronatijd
duurt langer dan de meesten van ons aanvankelijk dachten. Maar dat wil niet zeggen dat er
geen zondagse kerkdiensten, doordeweekse activiteiten en pastorale bezoeken plaatsvinden.
We hebben ook diverse plannen gemaakt voor het nieuwe kerkelijke seizoen. In deze brief
wordt u op enkele ervan geattendeerd. Bovendien verschijnt in de eerste helft van september de
nieuwe Fonteinkrant met actuele informatie over de wijkgemeente en de buurtactiviteiten. Bent
u digitaal vaardig, raadpleegt u dan vooral regelmatig de website of de facebookpagina van De
Fontein!
Bij de komende vieringen
De vieringen in De Fontein zijn digidiensten met een beperkt aantal kerkgangers; de
digidiensten zijn via kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl thuis live en achteraf te volgen. (Zie
voor verdere informatie hieronder).
Nu de thematische zomervieringen zijn afgerond, volgen we in de meeste gevallen weer de
lezingen die het oecumenisch rooster ons aanreikt. Dat betekent dat we in elk geval verder
gaan met het evangelie van Mattheüs. Op zondag 23 augustus zal ds. Ynte de Groot voorgaan.
De lezingen zijn Jesaja 51, 1-6 en Mattheüs 16, 13-27. Op zondag 30 augustus is Gerhard ter
Beek onze gastvoorganger; hij is als pastor verbonden aan De Open Hof.
Aanmelding voor de kerkdiensten in De Fontein
U bent van harte welkom om aan een viering in De Fontein deel te nemen, Wel is het nodig u
vooraf aan te melden. Dat geldt voor de kerkgangers en voor alle medewerkers aan de dienst.
We houden als maximaal aantal 60 kerkgangers aan, met daarnaast nog plaatsen voor de
medewerkers. Aanmelding vooraf is nodig om dit maximaal aantal te kunnen handhaven;
bovendien is het belangrijk dat we over alle namen en telefoonnummers beschikken, zodat we
in geval van corona deze gegevens zo vlot mogelijk aan de GGD kunnen overleggen voor het
bron- en contactonderzoek.
Aanmelding kan van maandag 12.00 uur – zaterdag 12.00 uur voorafgaande aan de betreffende
zondag via de website van De Fontein of door per telefoon of mail even contact op te nemen
met Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of mail).
Vanaf 23 augustus krijgt u geen bevestiging van uw aanmelding meer. Alleen als er op zondag
geen plaats meer voor u blijkt te zijn, ontvangt u op de voorafgaande zaterdag daarover een
bericht.
Hoe kunt u de digidiensten thuis volgen?
U kunt de diensten vanuit De Fontein op twee manieren thuis meemaken. Via kerkomroep.nl
kunt u de dienst beluisteren (alleen geluid). Via kerkdienstgemist.nl kunt u de dienst met geluid
en beeld volgen.
In de aankondiging van de diensten op de website van De Fontein (onder het kopje
zondagsbrief en orde van dienst) vindt u een directe verwijzing naar beide links. Helpt u hulp
nodig om digitaal de weg te vinden? Neemt u dan contact op met Hessel Boersma of Ruth Pruis
(gegevens hierboven).
Voor en na de dienst
Bij binnenkomst wordt u als kerkganger door een gastvrouw of -heer (herkenbaar aan het
gekleurde hesje) gevraagd uw handen te desinfecteren. Hij of zij informeert naar uw gezondheid
en streept uw naam aan op de lijst met aangemelde deelnemers. Komt u onaangemeld, dan
bent u – bij goede gezondheid en voldoende beschikbare zitplaatsen – van harte welkom in de
dienst. U wordt naar de kerkzaal vergezeld en kunt plaatsnemen op de beschikbare zitplaatsen
die duidelijk zijn aangegeven.
Mensen die deelnemen aan eenzelfde huishouden kunnen naast elkaar zitten en hoeven geen
1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
Na afloop van de dienst wacht u op een seintje van een gastvrouw- of heer; zij geven aan
wanneer u de kerkzaal en het kerkgebouw kunt verlaten.
Na afloop van de dienst is er in de hal geen gelegenheid tot onderlinge ontmoeting. U kunt
buiten het kerkgebouw op gepaste afstand van elkaar natuurlijk met elkaar in gesprek gaan. Bij
goed weer wordt er buiten bij de hoofdingang koffie en thee geschonken. Er staan dan ook
enkele stoelen en tafels klaar, voor wie moeite hebben om lange tijd te staan.
Pastorale zorg
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische
hulpvraag zit – neemt u dan contact op met:
ds. Marga Baas (T: 050-5798508/06 20977769 of mail)
Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of mail:)
Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of mail)
Ruth Pruis (T: 06 17984737 of mail)
Open kerk
Op dinsdag, woensdag en donderdag bent u tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in De Fontein
voor een persoonlijk gesprek met Ruth Pruis of Marga Baas of een moment van stilte in de
kerkzaal.
Op woensdag is er weer gezamenlijk koffiedrinken (max. 20 pers.) – in de hal en bij mooi weer
ook buiten.
Wandelen met aandacht – zomereditie
In de zomer gaan we weer verder met het programma Wandelen met aandacht. We lopen met
een kleine groep, op voldoende afstand van elkaar, in en rondom de stad Groningen, onder
begeleiding van Ruth Pruis en Marte Wytsma. De eerste twee wandelingen waren op
woensdagmiddag 8 juli en 12 augustus.
De laatste is op: woensdagmiddag 26 augustus – Spoorwandelen: Baflo (9 km.) – Startpunt:
13:00 uur Station Groningen Noord (mondkapje mee)
Wie loopt er mee? Neem voor meer informatie en/of om je op te geven (i.v.m. Corona is dat
verplicht) contact op met Ruth Pruis (0617984737 of mail).
Film in De Fontein
In de maand augustus zullen we nog een tweede film vertonen: donderdagavond 27 augustus
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) ‘Good Bye, Lenin!’ (2003)
We leiden de film kort in. Tijdens de inloop is er koffie en thee verkrijgbaar tegen een vrijwillige
bijdrage. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want VOL = VOL), neem dan even
contact met ons op: Ruth Pruis – mail – 06-17984737. Max. aantal deelnemers: 10.
Start brei- en haakclub: wol en vrijwilligers gezocht
Vooralsnog start de brei- en haakclub midden september weer. Om de week komen wij in De
Fontein samen om onder het genot van een kopje koffie/thee te haken en breien voor het goede
doel:
woensdag 16 september vanaf 14:00 uur
woensdag 30 september vanaf 14:00 uur
woensdag 14 oktober vanaf 14:00 uur
woensdag 28 oktober vanaf 14:00 uur
In eerste instantie zouden wij graag weer, net als vorig jaar, sjaals en wanten willen breien voor
de kinderen uit de buurt die dat straks, na de zomer weer nodig zullen gaan hebben. Hiervoor
zoeken wij niet alleen vrijwilligers, maar ook wol. Ben of ken jij iemand die hier zijn steentje wel
aan bij zou willen dragen, neem dan vooral contact met ons op! Dat kan via de mail of
telefonisch (06-17984737). Wij horen het graag.
Vacatures
We hebben dringend versterking nodig van de wijkkerkenraad! Eind augustus treedt Dikkie van
Dommelen af als voorzitter; in de viering van 27 september zullen we als gemeente afscheid
van haar nemen. Later zal ook scriba Jaap Medema zijn functie neerleggen. Daarnaast zijn we
op zoek naar een kerkrentmeester. Misschien wilt u overwegen een van deze functies te
vervullen? Op onze website treft u ter oriëntatie een omschrijving van alle drie vacatures aan.
Een hartelijke groet van de wijkkerkenraad, Ruth Pruis en ds. Marga Baas.

Facebook

Website De Fontein

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hessel.boersma@gmail.com toe aan uw adresboek.

