
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

27 juni   9.30 uur digidienst ds  Anita Akkerman De Fontein 

  4  juli    9.30 uur digidienst Gerard Lof en Auke Faber De Fontein  

Bij de vieringen
Vandaag, zondag 27 juni, gaat ds. Anita Akkerman verbonden aan 
de Immanuelkerk voor.

Volgende week zondag is er een viering o.l.v. gemeenteleden; 
Gerard Lof en Auke Faber zijn de voorgangers. De evangelie-lezing 
is uit Marcus 6: 'In Nazareth wordt Jezus niet herkend als Messias. 
Jezus stuit vaker op onbegrip in Galilea. Het is een zegen, om meer
zicht te krijgen!'

Zestig kerkgangers welkom in De Fontein!
Vanaf 27 juni mogen we weer 60 kerkgangers (exclusief 
medewerkers aan de dienst) begroeten.
Voor alle duidelijkheid volgen hier de regels die we aanhouden:
Net als eerder dient u zich tevoren aan te melden als deelnemer 
aan de viering. Dat kan van maandag 12.00 uur – zaterdag 12.00 
uur voorafgaande aan de betreffende zondag via de website van 
De Fontein. U kunt ook per telefoon of mail even contact 
opnemen met Hessel Boersma (T: 050-5718753 / 06 20222123 of 
E: hessel.boersma@gmail.com). 
Aanmelden geldt ook voor de medewerkers aan de viering!
In de vieringen worden de volgende regels gehanteerd: 
1) een korte gezondheidcheck bij binnenkomst 
2) handen desinfecteren bij binnenkomst 
3) de looproute in de hal volgen 
4) een mondkapje dragen als u binnenkomt en als u de kerkzaal 
verlaat (als u zit mag het mondkapje af) 
5) de aanwijzingen van de gastheer of gastvrouw volgen bij 
binnenkomst en verlaten van de kerk.
Er wordt alleen door een kleine groep voorzangers gezongen. 

Pastorale zorg in juni 
Als u in de maand juni behoefte hebt aan een pastoraal gesprek 
uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt 
u dan contact op met:
Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl) 
Ruth Pruis (T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info)
In geval van een uitvaart kunt u bellen met het meldpunt: T: 205 
33 30.
U kunt ook bellen of mailen naar scriba Jaap Medema; hij weet 
wie er waarnemen in de vakantieperiode (T: 050 571 32 78; E: 
jaapmedema43@gmail.com)

Gelegenheid tot een pastoraal gesprek in de kerk 
De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en 
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Voor een persoonlijk gesprek is Ruth Pruis aanwezig.

Zomergroeten uit De Fontein.
De werkgroep Pastoraat wil graag een zomergroet sturen aan 
mensen, die niet of steeds minder de deur uit komen. Dat kan zijn 
door het ouder worden, ziekte of om een andere reden. Om dit te 
kunnen realiseren vragen we u om ons hierbij te helpen.
Wilt u een kaartje (of misschien wel meer dan één) schrijven, 
zónder adressering en mét postzegel, aan iemand in of rond de 
wijkgemeente De Fontein? Wij adresseren dan de kaarten en 
regelen de bezorging door Post.nl. We brengen ze dus niet zelf 
rond!
Mocht u iemand bij u in de buurt kennen, aan wie we ook een 
kaartje zouden kunnen sturen, dan mag u dat adres ook aan ons 
doorgeven. We zijn tenslotte buurtkerk De Fontein!
 U kunt de kaarten in een speciale bus doen in de hal van De 
Fontein òf, als de kerk dicht is, in de brievenbussen van De Fontein 
òf van Ranonkelstraat 34 (Lamke Dijkstra).
We zouden het fijn vinden als u vóór 10 juli wilt reageren.

Meeleven
 Zaterdag 19 juni waren Marga Baas en Feike Volbeda 40 jaar 
getrouwd. Ze vierden dat samen met kinderen en kleinkind op 
Ameland. Onze hartelijke gelukwensen.

De heer Dirk Boonstra verblijft niet meer in Dokkum maar zijn 
nieuwe adres is  De Veldspaat,  kamer 325, afdeling Jade 
(Veldspaatstraat 368, 9743 XV Groningen)

 Oproep om mee te werken aan de zomerdiensten
Evenals voorgaande jaren kunt u zich als belangstellende opgeven 
om een of meer vieringen voor te bereiden. Dat kan door contact 
op te nemen met de predikanten. 
Marga Baas gaat voor op 11 juli en 25 juli. De voorbereiding van 
deze beide vieringen vindt plaats op  maandag 5 juli en maandag 
19 juli om 14.00 uur in De Fontein.
Evert Jan Veldman gaat voor op 18 juli en 8 augustus. De 
voorbereiding hiervan vindt plaats op maandag 12 en op maandag
26 juli om 14.00 uur in de consistorie van de Nieuwe Kerk.
De overige data met Tirtsa Liefting moeten nog worden 
vastgesteld.

Zomerterras bij buurtkerk De Fontein
Zolang het weer het toestaat zal gedurende de hele zomer iedere 
woensdag van 10:00 tot 12:00 uur ons terras voor jullie 
klaarstaan. Met koffie, thee en tijd voor een praatje. Iedereen is 
welkom om aan te schuiven!



Film in De Fontein – ‘Una giornata particolare (1977)’
Op dinsdagmiddag 13 juli om 14:00 uur vertonen wij ‘Una 
giornata particolare’: Mei 1938. Rome loopt uit om een glimp op 
te vangen van Hitler die een officieel bezoek brengt aan Mussolini.
Antonietta (Sophia Loren) blijft noodgedwongen thuis om zich te 
wijden aan het huishouden. Tegenover haar is nog iemand thuis, 
Gabriele (Mastroianni), een wegens homoseksualiteit ontslagen 
radiospreker. Antonietta weet niets van zijn achtergrond maar 
wanneer de twee elkaar ontmoeten ontstaat een zekere fascinatie
die uitloopt in een groot wederzijds respect. Als een 
onontkoombare stoorzender klinkt gedurende de ontmoetingen 
de radio van de conciërge die verslag doet van de bombastische 
parades. Loren en Mastroianni verbeelden een intens teder 
koppel en zorgen samen met de ingetogen regie voor een 
bijzonder doeltreffende film die op uiterst simpele wijze de 
waanzin van het fascisme etaleert.
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 – 
r.pruis@defontein.info – 06-17984737. Max. aantal: 10.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Buurtkerk De Fontein: ‘Dierbare woorden – zinvolle gesprekken’
In 1997 begon de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven (1928-
2001) met een reeks columns over woorden die hem dierbaar 
waren. Gewone woorden, plechtige of verouderde woorden, 
merkwaardige woorden. Verhoeven vertelt welk begrip hij erin 
besloten ziet, welke grammaticale aspecten ze hebben en hoe hun
betekenis zich ontwikkelde. Over het woord ‘beleefd’ schrijft hij 
(2003, 56) bijvoorbeeld het volgende:

Beleefd – ‘Wanneer je gaat nadenken over een woord als 
‘beschaafd’ en over de voorstellingen die daaraan ten grondslag 
moeten liggen, krijg je het pijnlijke gevoel in een werkplaats 
terecht te zijn gekomen, waar de laatste hand wordt gelegd aan 
een product dat ‘mens’ heet, maar nog lang niet af is. Als dat 
product terdege met de schaaf bijgewerkt is, heet het ‘beschaafd’.

Het zijn relatief eenvoudige teksten, alle uit drie alinea’s 
bestaande en ter lengte van één bladzij. Ze vormen de basis van 
de gesprekken die wij graag, één op één, met jullie zouden willen 
voeren. Op afspraak, thuis of in De Fontein. Mogelijke 
gesprekspartners zijn:

 Doesjka Donker – voorlezer en gesprekspartner
 Marga Baas – predikant van buurtkerk De Fontein
 Ruth Pruis – kerkelijk werker bij buurtkerk De Fontein

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Ruth Pruis (T: 06
17984737 of E: r.pruis@defontein.info).

Film- & pizzamiddagen – vrijwilligers gezocht
Als buurtkerk is De Fontein uitgenodigd om deel te nemen aan de 
‘Onvergetelijke Zomer’, het zomerprogramma voor kinderen 
tussen de zes en twaalf jaar. Wij doen hier aan mee met twee 
film- en pizzamiddagen op woensdagmiddag 21 juli en 4 augustus 
(van 14:00 tot 16:30 uur). Voor het samen neerzetten van deze 
middagen zoeken wij nog één à twee vrijwilligers om samen een 
groep van max. 15 kinderen uit de buurt te ontvangen. Lijkt het je 
leuk om hieraan bij te dragen, dan horen we dat graag z.s.m. 
(uiterlijk maandag 12 juli) via r.pruis@defontein.info of 06-
17985737.

Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten 
verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info.

Vakantietasjes 2021.
Meteen na onze ‘Houd moed’ tasje actie moesten we met de 
vakantietasjes aan de slag. Zou het net zo’n succes worden als de 
eerste actie met 150 verkochte tasjes of is men actie moe, 
vroegen we ons af. En lukt het ons wel de hele actie in een 
beperkt aantal weken te realiseren?
Lieve mensen, u hebt weer geweldig gereageerd. Binnen twee 
weken was er genoeg geld binnen om 150 tasjes te vullen. Een 
geweldig aantal.
De tasjes met speelgoed o.a. oranje bal, vakantieboek, 
vangbekerset, kleurpotloden, kleurboek, stoepkrijt en 
enkelspringbal werden op 24 juni overhandigd aan Wij Selwerd en
een dag later aan Wij Vinkhuizen. Zij hebben nog twee weken de 
tijd om de tasjes uit te delen aan kinderen die niet op vakantie 
kunnen. Met jullie bijdrage zorgen jullie ervoor dat de lange 
schoolvakantie van zes weken toch een feestelijke vakantie wordt.
Dat deze schoolkinderen niet vergeten worden.
Van Wij Selwerd en Wij Vinkhuizen weten we dat de uitgedeelde 
tasjes op de juiste plek terecht komen en zeer gewaardeerd 
worden.
Nogmaals iedereen heel erg bedankt voor het steunen ook van 
deze actie. Het stimuleert ons alleen maar door te gaan met 
acties.
Iedereen een goede tijd toegewenst en hopelijk ontmoeten we 
elkaar weer na de zomervakantie.                                                           
ZWO De Fontein, Bram van Huis.
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Amnesty
Schrijfactie Sri Lanka: opgesloten vanwege een dichtbundel
Ahnaf Jazeem is een dichter en docent uit Sri Lanka. Een jaar 
geleden werd hij opgepakt op grond van Sri Lanka’s uiterst strenge
anti-terrorismewet. Zijn arrestatie houdt verband met de 
publicatie van een verzameling gedichten geschreven in de Tamil 
taal.Pas tien maanden na zijn arrestatie kreeg Ahnaf voor de 
eerste keer zijn advocaat te spreken. Volgens zijn advocaat werd 
Ahnaf, die Tamil spreekt, in de gevangenis gedwongen om zijn 
handtekening onder documenten te zetten die hij niet begreep, 
omdat ze geschreven waren in een taal die hij niet kon lezen.
Ahnaf Jazeem behoort tot de moslimminderheid in Sri Lanka. 
Moslims, die ongeveer 9 procent van de bevolking uitmaken, 
worden er steeds vaker het slachtoffer van marginalisering en 
discriminatie.
Schrijf naar de Sri Lankaanse autoriteiten. Roep hen op om Ahnaf 
Jazeem onmiddellijk vrij te laten.  Voorbeeldbrieven staan op de 
website van De Fontein en er liggen enkele exemplaren in de hal 
van De Fontein

De collecten

Eerste collecte: Groningen: Open Hof
De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar 
mensen die buiten de samenleving staan terecht kunnen. Een 
huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een 
broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek 
is voor dak- en thuislozen, drugsgebruikers, prostituees, alcohol- 
en andere verslaafden, psychisch kwetsbaren en illegalen. Het 
oecumenisch, diaconaal en pastoraal centrum wordt in stand 
gehouden door verschillende kerken en ook door de gemeente 
Groningen. Ondanks dat veel werk door vrijwilligers wordt 
gedaan, is uw financiële steun ook van harte welkom!

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

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. 
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