WELKOM !
DATUM EN TIJD

vieringen

voorganger

locatie

11 oktober

9.30 uur

digidienst (Werelddiaconaat) ds. M.P Baas

De Fontein

18 oktober

9.30 uur

digidienst

De Nieuwe Kerk

Bij de viering van 11 oktober
Zondag 11 oktober is voorbereid met medewerking van de werkgroep
diaconaat. Aandacht wordt besteed aan het landbouwproject van Kerk
in actie in Rwanda en aan de Wereldvoedseldag. We buigen ons over de
bede uit het Onze Vader: Geef ons heden ons dagelijks brood.
Voorganger is ds. Marga Baas.

Gezamenlijke dienst 18 oktober
Zondag 18 oktober is er weer een gezamenlijke dienst in de Nieuwe
Kerk met als voorganger ds. Alberte van Ess. Via de website van De
Fontein kunt u zich hiervoor aanmelden.

ds A. van Ess.

ontstaat. Het gaat hierbij dus om een getermineerde opdracht. Hebt u
belangstelling en/of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op
met de scriba van onze wijkgemeente: Jaap Medema
(jaapmedema43@gmail.com).

Nogmaals: vacatures in de wijkkerkenraad
De wijkkerkenraad heeft u al een aantal malen op de hoogte gesteld van
de vacatures die vervuld moeten worden: voorzitter, scriba en een
tweede ouderling kerkrentmeester. Een omschrijving van deze
vacatures is te vinden op onze website.

Geloven staat nooit los van de maatschappelijke context. In de teksten
voor deze zondag komt dat op verschillende wijzen naar voren. In de
evangelielezing (Matteüs 22: 15-22) proberen tegenstanders van Jezus
de politieke situatie te gebruiken om Hem klem te zetten met een
strikvraag.
Wat betreft het alternatieve spoor staat een (lang) gedeelte uit Ezra 3 en
4 op het rooster. In de dienst zullen we ons beperken tot Ezra 3: 10- 13:
de uiteenlopende (emotionele) reacties op de voorgenomen herbouw
van de tempel. Wie deze context wat breder wil verstaan kan ter voorof nabereiding Ezra 3, 10 - 4, 7 en 4, 24 - 5, 5a lezen.

Het meest dringend zijn de vacatures van voorzitter en scriba. Op
zondag 28 september hebben we afscheid genomen van Dikkie van
Dommelen. Jaap Medema wil tot uiterlijk september 2021 aanblijven
als scriba; hij heeft al een ambtsperiode van 13 jaar vervuld. Hij zou
graag voor zijn afscheid een opvolger willen inwerken. Tijdens het
gemeenteberaad is de ernst van de situatie onder uw aandacht gebracht.
We hebben gevraagd of u wilt meedenken of suggesties hebt. Tot nu toe
hebben we geen respons ontvangen. Onze persoonlijke benadering van
een aantal mensen heeft evenmin opvolgers opgeleverd.
De leden van de huidige wijkkerkenraad kunnen onmogelijk alle taken
onderling blijven verdelen. We doen daarom nogmaals een klemmend
beroep op u als leden van de wijkgemeente!

Dertig kerkgangers!

Open kerk op maandag en woensdag

Sinds maandag 5 oktober jl. zijn de richtlijnen van de PKN m.b.t. het
aantal kerkbezoekers aangescherpt.
Als wijkkerkenraad van De Fontein houden we deze richtlijnen aan. Dat
betekent dat we nu een maximaal aantal van 30 kerkgangers
aanhouden, exclusief de medewerkers aan de dienst.
Aanmelding vooraf is verplicht! Dat 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 E:
hessel.boersma@gmail.com). Als u deelneemt aan een kerkdienst in De
Fontein, wilt u dan zelf uw eigen liedboek vanuit huis meenemen?

De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en woensdag
van 10.00-12.00 uur. Beurtelings zijn Ruth Pruis en Marga Baas voor u
beschikbaar voor een gesprek. U kunt ook de Bonhoeffertentoonstelling bekijken of een kaarsje aansteken in de kerkzaal.
Geen gezamenlijk koffiedrinken
I.v.m. de aanscherping van de coronamaatregelen is er in elk geval
gedurende de maand oktober geen gezamenlijk koffiedrinken in de hal
van de kerk. Het is jammer, maar de veiligheid en gezondheid van ieder
staat voorop!

Hoe kunt u de digidiensten thuis volgen?

Tentoonstelling en andere activiteiten i.v.m. Bonhoeffer 75
jaar

U kunt de diensten vanuit De Fontein op twee manieren thuis
meemaken. Via kerkomroep.nl kunt u de dienst beluisteren. Via
kerkdienstgemist.nl kunt u de dienst met geluid en beeld volgen. Hebt u
hulp nodig om digitaal de weg te vinden? Neemt u dan contact op met
Hessel Boersma of Ruth Pruis.
Meeleven
Van Marina de Smit-Beets (weduwe van pastor Frans de Smit)
ontvingen we een prachtige bedankkaart, die zij meegaf, toen ik haar
namens onze wijkgemeente de uitnodiging voor de gedachtenisdienst
bracht en haar de Paaskaars van 2019 overhandigde:
“Lieve mensen, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor alle blijken
van medeleven tijdens de laatste weken van Frans en na zijn overlijden.
Frans voelde zich erg thuis bij jullie en ging graag voor in De Fontein.
Een speciaal woord van dank voor Marga voor haar prachtige In
memoriam. En nu ook dank voor de Paaskaars die ik mocht ontvangen!
Het licht blijft branden voor Frans. Lieve groet, Marina de Smit.”
Oproep
Op zondag 13 september jl. hebben we een gemeenteberaad gehouden
waar de beleidsnotitie is gepresenteerd. Deze notitie is te vinden op
onze website. In papieren vorm ligt het stuk in de hal van de kerk; u
kunt een exemplaar mee naar huis nemen.
De wijkkerkenraad wil een commissie instellen die op grond van deze
notitie (en passend bij de beleidskaders van de Algemene Kerkenraad)
een profiel samenstelt voor de professionele kracht die de vacature gaat
vervullen die per 1 oktober 2021 met het afscheid van ds. Marga Baas

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 te
bezichtigen op de open maandagen en woensdagen tussen 10.00 en
12.00 uur. Met behulp van de handleiding kunt u de bijbehorende
teksten lezen en overwegen.
Op dinsdag 13 oktober (14.00 uur) vertonen we een film over zijn leven
‘Agent of Grace’ (2000). We zien hoe Bonhoeffer zich na Hitlers
machtsovername verzet tegen de nazi-invloeden op de kerk en
uiteindelijk wordt opgepakt. Er hebben zich inmiddels al 10
belangstellenden aangemeld. Daarom hebben we besloten de film nog
een keer te laten zien, nl. op dinsdag 20 oktober om 14.00 uur. U hebt
dus een nieuwe kans!
Geeft u zich tevoren op bij Ruth Pruis – evaruthpruis@gmail.com – 0617984737.Ook hier geldt het max. aantal van 10 toeschouwers.
Om 13.30 uur gaan de kerkdeuren open en staan koffie en thee voor u
klaar.
Op zondag 25 oktober zal de zondagse viering in het teken van
Bonhoeffer staan.

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

Wandelen met aandacht – op pad met ex-dakloze
Jonny
Het kan iedereen overkomen, dakloos worden. Maar wat
betekent dat eigenlijk, dakloos? Hoe leef je dan en wat maak je
mee? Jonny is ex-dakloos en verslaafd aan heroïne. Om te
begrijpen hoe hij leeft, neemt hij ons dinsdagmiddag 27
oktober mee op pad door Groningen. Geen gewone
stadswandeling met aandacht voor toeristische hoogtepunten,
maar een straatwandeling langs de opvang, zijn slaapplaats en de
beste plek om drugs te kopen.
Datum: dinsdagmiddag 27 oktober
Tijd: van 13:00 tot 15:30 uur
Startpunt: Grand Theatre (Grote Markt 35)
Kosten: vrijwillige bijdrage
Opgave: vóór zaterdag 24 oktober via r.pruis@defontein.info
(max. 10 personen, vol = vol)

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
Baradine Berdei Targuio is voorzitter van een Tsjadische
mensenrechtenorganisatie. Op Facebook postte hij een bericht
over de gezondheid van de president van Tsjaad, die volgens
hem ernstig ziek zou zijn en zich in een ziekenhuis in Frankrijk
zou bevinden. En in een open brief aan de president kaartte hij
de mensenrechtensituatie in het noorden van het land aan.
Daarop werd hij gearresteerd en verdween voor 7 maanden in
een cel zonder contact met de buitenwereld. Hij wordt
aangeklaagd wegens het ‘schenden van de nationale veiligheid’,
‘illegaal wapenbezit’ en ‘geweldpleging’. .
Schrijf naar de autoriteiten in de Tsjaad. Roep hen op om
Baradine Berdei Targuio onmiddellijk vrij te laten.
.

De collecten
Eerste collecte:
Rwanda - Met zusters werken aan voldoende eten De
gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer
veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun
omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en
kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze
bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum
voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge
samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de
allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te
verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben
om hun kinderen naar school te laten gaan

Tweede collecte: Pioniersplek in Stad: Het
Stadsklooster
Sinds februari 2015 biedt Stadsklooster Groningen een
getijdengebed aan in de Lutherzaal in de Lutherse Kerk, in de
Groninger binnenstad. De woorden Stadsklooster en
getijdengebed verwijzen naar een kloostertraditie. Stadsklooster
Groningen wil deze traditie, te midden van de hectiek van
alledag, voortzetten door een plek te bieden van stilte en
aandacht.
Rond de viering van het getijdengebed is er ruimte voor
ontmoeting, het aansteken van een kaars, stilte en meditatie.
Tijdens het getijdengebed kan je je laten inspireren (In Spiritus)
uit de diepste Bron; door velen aangeduid met God, Ene of
Eeuwige.
Stadsklooster Groningen is voor zijn activiteiten afhankelijk van
giften.

https://kerk050.nl/DFC/

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

Marga Baasmarga.baas@home.nl
Ruth Pruisevaruthpruis@gmail.com
Graag inleveren voor: zondag
11 oktober
Graag inleveren voor: woensdag 14 oktober

Website van De Fontein: www.defontein.info

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

