WELKOM !
DATUM EN TIJD

27 september 9.30 uur
4 oktober

9.30 uur

vieringen

voorganger

digidienst (S.en T) Vredeszondag
digidienst

Schrift en Tafel
Vandaag vieren we een dienst van Schrift en Tafel. De Tafelviering
gaat iets anders dan we gewend waren.
U kunt op aangeven van de aanwijzingen, naar voren gaan door het
middenpad en via de zijkant terugkeren naar uw zitplaats. Het is
belangrijk dat u in de paden en voor het liturgisch centrum steeds
1,5 meter afstand houdt. Het brood wordt door de voorganger,
Marga Baas, uitgedeeld. Tijdens de dienst, vlak voor het uitdelen,
zal zij haar handen desinfecteren. De deelnemers aan de
Tafelviering wordt verzocht het brood met een geopende hand te
ontvangen. Wijn en druivensap worden uitgedeeld in kleine
bekertjes. U pakt de volle bekertjes zelf van de tafel en zet die leeg
op de andere tafel weer terug.
De mensen thuis kunnen deelnemen aan de viering door brood en
wijn klaar te zetten en dit na het tafelgebed gelijktijdig met de
aanwezigen in de kerk op te eten en te drinken.
Bij de viering van 4 oktober
Zondag 4 oktober is een viering o.l.v. gemeenteleden. Voorgangers
zijn Femmy Kragt en Thom van Dijk. Zij zullen aandacht schenken
aan de thematiek van Kerk en Israel, zoals gebruikelijk op de eerste
zondag van oktober. Centraal staat de parabel van de
onrechtvaardige pachters uit Mt. 21, 33-43.
Pastorale zorg en praktische vragen
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 E:
marga.baas@home.nl)
Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of E:
hessel.boersma@gmail.com)
Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl)
Ruth Pruis (T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info)
Meeleven
Henny van der Wal (Kornalijnlaan) is na opname in het ziekenhuis
weer thuisgekomen.
Rento Klunder (Voetiusstraat) en Dirk Boonstra (Dilgtlaan) zjjn
weer thuis, nadat zij met hartklachten opgenomen waren in het
ziekenhuis.
Dank!
Hartelijk dank voor de prachtige bos zonnebloemen die we
mochten ontvangen van de Fonteingemeente.
Hartelijke groet,
Wolter en Janny Landlust
Wij gedenken
Op 16 september is Marie (Maria) Kuiper-Ebbens overleden in de
leeftijd van 89 jaar. Sinds 5 april 2016 was zij de weduwe van Geert
Kuiper. Zij woonde aan de Acacialaan 48. Op maandag 21
september vond in de kleine kring van familie en buren de
begrafenis plaats op Selwerderhof.

ds. M.P. Baas

F.Kragt en Th. Van Dijk

locatie
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Op 17 september is Bep (Brechtje) Tammeling-Boerema gestorven.
Zij woonde in Bernlef, kamer 804. Sinds 9 december 2012 was zij
de weduwe van Henk Tammeling. De uitvaart vond plaats op
dinsdag 22 september in de besloten kring van de familie.
Open kerk op maandag en woensdag
De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en
woensdag tussen 10.00-12.00 uur. Alleen op woensdag is er
gezamenlijk koffiedrinken. Beurtelings zijn Ruth Pruis en Marga
Baas voor u beschikbaar.
Bijbel op donderdag: Parabels
We beginnen op donderdag 1 oktober om 14.30 uur met de
gespreksgroep. Er is nog ruimte voor 1 deelnemer! Aanmelding bij
Marga Baas.
Fotoworkshop
Op 3 oktober zou er weer een workshop fotografie plaats vinden in
de Fontein. Als gevolg van de beperkingen die nog steeds gelden
i.v.m. corona, is ervoor gekozen om die op een alternatieve manier
te laten plaats vinden. Het thema is “75 jaar bevrijding”.
Hoe doe je mee? Maak een foto over dit onderwerp en stuur die
tussen 3 en 10 oktober a.s. op via de mail aan aukefaber@live.nl .
Auke Faber maakt er dan een serie afdrukken van die we weer gaan
exposeren in De Fontein. Ook kunnen ze opgenomen worden in
een presentatie op de website van De Fontein (mits jullie dat
willen).
Heb je geen inspiratie? Wellicht kunnen de volgende suggesties je
op weg helpen. Maak een foto van een gedenksteen of plaquette
over de oorlog of de bevrijding. Misschien heb je een voorwerp dat
je herinnert aan de bevrijding. Maar je kunt ook de vlag
fotograferen, wapperend en met de zon daarachter. Denk sowieso
eens aan een opname met tegenlicht, dit kan soms zeer verrassend
zijn. Het is ook mogelijk om iets uit de natuur te kiezen, wat voor
jouw gevoel het begrip vrijheid het beste weergeeft. Maar elk idee
is welkom en voel je vooral vrij in je keuze.
Aandacht voor Bonhoeffer 75 jaar
Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog
Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. Gedurende de maand
oktober zal in De Fontein de reisexpositie te zien zijn die vanwege
dit bijzondere gedenkjaar is samengesteld. Kunstenares Jeltje
Hogenkamp maakte schilderijen bij de laatste teksten van
Bonhoeffer – brieven, gedichten, gebeden die hij schreef in de
gevangenis. De tentoonstelling is in elk geval te bezichtigen op de
open maandagen en woensdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Ook
wordt op dinsdag 13 oktober (14.00 uur) een film over zijn leven
vertoond.
Buurtsoep
Met ingang van woensdag 7 oktober beginnen we weer met de
buurtsoep! U bent welkom tussen 12.15 en 13.15 uur. I.v.m. de
coronamaatregelen is aanmelding vooraf nodig. Dat kan bij Thom
van Dijk (E: thomenanja@home.nl) tot uiterlijk dinsdag 6 oktober
om 12.00 uur. Er kunnen maximaal 20 gasten aanschuiven.

Films in De Fontein – de maand oktober
Op dinsdagmiddag 13 oktober (14.00 uur) vertonen wij
‘Bonhoeffer: Agent of Grace’ (2000): een biografie over
de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer die zich na
Hitlers machtsovername verzet tegen de nazi-invloeden
op de kerk. Zijn deelname aan het actieve verzet doet
hem in de gevangenis belanden, waar hij zijn
belangrijkste werk over zíjn christelijke leer zal
schrijven. Bonhoeffer werd op 9 april 1945 in het
concentratiekamp Flossenburg geëxecuteerd.
Op donderdagavond 29 oktober (19.30 uur) draait ‘The
Story of the Weeping Camel’ (2003). Hierin zijn we
getuige van een muzikaal ritueel waarmee beoogd
wordt een moeder-kameel te verzoenen met het door
haar verstoten kalf. Het schijnt altijd te werken, en
maakt deel uit van een mooie gedramatiseerde
documentaire over het leven van nomaden in de Gobiwoestijn in het zuiden van Mongolië.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie
en thee klaar. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje
(want VOL = VOL), neem dan even contact met ons op: Ruth
Pruis – evaruthpruis@gmail.com – 06-17984737. Max.
aantal: 10.
Aan de slag met Facebook
Facebook is het populairste sociale netwerk op dit moment.
Door veel mensen wordt het gebruikt om met elkaar in
contact te
komen. In samenwerking met Pieter Houwing organiseren
wij twee bijeenkomsten over het gebruik hiervan.
Data: dinsdagochtend 20 oktober en 3 november
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur
Kosten: gratis, vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Opgave: vóór maandag 12 oktober via
r.pruis@defontein.info
Diaconale mededelingen en collecte
1e collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de
Protestantse Gemeente Groningen. Hiermee worden
diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt
ook aan andere doelen, projecten of organisaties
bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.

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

2e collecte: Protestantse Kerk: Vredeswerk
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede.
Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen
die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als
Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door
praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door
vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en
door onrecht aan de kaak te stellen.

Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086
49 ten name van werkgroep diaconie De Fontein) U kunt bij
uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder
bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk
verdeeld worden. Ook kunt u uw gift deponeren in een van
de schalen die bij de uitgang van de kerkzaal staan.
Amnesty International
Schrijfactie Saudi-Arabië: laat lhbti-activist vrij!
De 29-jarige blogger en activist Mohamed al-Bokari uit
Jemen is op 8 april opgepakt in Riyad, de hoofdstad van
Saudi-Arabië. Een rechter veroordeelde hem in juli voor
‘perversie’ en het ‘nadoen van vrouwen’. De reden? Hij
publiceerde een video online waarin hij opkomt voor de
rechten van lhbti-ers. Al-Bokari kreeg een boete en een
celstraf van tien maanden. Daarna moet hij terug naar
Jemen waar zijn leven mogelijk gevaar loopt.
Al-Bokari ontsnapte in Jemen ternauwernood aan een
poging tot ontvoering en ontving doodsbedreigingen
vanwege zijn inzet voor de mensenrechten. Hij vluchtte
daarop naar Saudi-Arabië. Hij is bang om teruggestuurd te
worden naar Jemen waar het voor hem niet veilig is.
Voorbeeldbrieven liggen na de dienst in de hal en staat op
de website van De Fontein.

Marga Baas marga.baas@home.nl
Ruth Pruis evaruthpruis@gmail.com
Graag inleveren voor: zondag
27september
Graag inleveren voor: woensdag 30 september

Website van De Fontein: www.defontein.info

tel. 050-5798508
tel. 06-17984737
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jaapmedema43@gmail.com

