WELKOM !
DATUM EN TIJD

vieringen

voorganger

locatie

F.Kragt en Th. Van Dijk

De Fontein

4 oktober

9.30 uur

digidienst

11 oktober

9.30 uur

digidienst (Werelddiaconaat) ds. M.P Baas

Bij de viering van 4 oktober
Deze zondag 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.

Bij de komende vieringen
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.
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.

Kerkdiensten
Ook na de afkondiging van verscherpte coronamaatregelen op de
persconferentie van 29 september jl. kunnen we kerkdiensten blijven
houden, als we ons allen aan de gedragsregels houden: aanmelding
vooraf, niet komen met klachten, handen desinfecteren, 1,5 meter
afstand houden etc. Kerkdiensten vallen niet onder de algemene regels;
we houden ook nu een max. aantal aan van 60 kerkgangers.
Wat de zang in de dienst betreft: er mogen enkele mensen (max. 5)
zingen, als zij onderling voldoende afstand houden en 5 meter
verwijderd staan van de rest van de gemeente. We zullen ons daaraan
houden.
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 E:
hessel.boersma@gmail.com). Als u deelneemt aan een kerkdienst in De
Fontein, wilt u dan zelf uw eigen liedboek vanuit huis meenemen?

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. 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.
Tot op heden zijn er problemen met het uitzenden van de diensten, er
wordt hard gewerkt om dit op te lossen. Meestal is de dienst wel op een
later tijdstip goed te volgen.

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:50-5798508/06-20977769 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
Egbert Bakker is al een tijd geleden binnen Maartenshof verhuisd naar
de woning 2e, kamer 8 (Schaaksport 100-102, 9728 PG Groningen).
Mw. Lina Grimmius-Stel is verhuisd van de Platinalaan nar de
Schoenerstraat 11 appartement 516, 1056 XZ in Amsterdam

De Fontein

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
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.
Het dringendst 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!
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.

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.

Tentoonstelling en andere activiteiten i.v.m. Bonhoeffer 75
jaar
Ook wordt op dinsdag 13 oktober (14.00 uur) een film over zijn leven
vertoond: ‘Agent of Grace’ (2000). We zien hoe Bonhoeffer zich na
Hitlers machtsovername verzet tegen de nazi-invloeden op de kerk en
uiteindelijk wordt opgepakt.
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.

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.

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

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.

Diaconale mededelingen en collecte
Eerste collecte: Platform kerk en aardbeving
Kerk en Aardbeving is een platform van kerken in en rond het
gebied dat te maken heeft met de gevolgen van de
aardgaswinning. Vele huizen zijn beschadigd geraakt en
daardoor
ook veel mensen die er wonen. Dit is een probleem dat het
persoonlijke leven van de Groningers sterk beïnvloed. Een
aanzienlijk deel van de bewoners is lid van de kerken. De kerken
vormen maatschappelijke groeperingen die zich bezighouden
met het welzijn, sociale verhoudingen verbonden met de
levensovertuiging. Daardoor kunnen zij een eigen inbreng
hebben in deze problematiek. Die inbreng geeft het Platform
Kerk en Aardbeving vorm.

Tweede collecte: Protestantse Kerk: Israël - Leren
door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een
essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan
bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het
trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert
zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. De Protestantse
Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse
gemeenschap in Nederland, onder meer via een
gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods
Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten
mogelijk.

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
4 oktober
Graag inleveren voor: woensdag 7 oktober

Website van De Fontein: www.defontein.info
Derde collecte is voor de Voedselbank

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

