
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

 11 juli    9.30 uur zomerdienst ds Marga Baas De Fontein  

 18 juli    9.30 uur                 zomerdienst                              ds Evert Jan Veldman                        De Fontein    

ZOMERDIENSTEN: REIZEN
Deze zondag is de eerste dienst in de reeks van zes 
gezamenlijke zomervieringen  met de gemeenteleden van 
de Nieuwe Kerk  over het thema: Reizen.  Ook in De Bron 
vormt dit thema de rode draad door de vieringen in deze 
zomertijd. We beginnen met de innerlijke reis, aan de hand 
van de gestalte van Abraham. De dienst is met een groep 
gemeenteleden van De Fontein en de Nieuwe Kerk 
voorbereid. Voorganger is Marga Baas. Organist is Carel van 
Aurich.

Zondag 18 juli is het thema: de hemelreis. In deze viering 
gaat Evert Jan Veldman voor. Wie mee wil werken aan de 
voorbereiding kan zich bij hem aanmelden; de groep komt 
op maandag 12 juli om 14.00 uur bijeen in de Nieuwe Kerk.

Negentig kerkgangers welkom in De Fontein!
We mogen weer 90 kerkgangers (exclusief medewerkers 
aan de dienst) begroeten. Tevens kan er in de dienst weer 
door de kerkgangers worden gezongen. Neemt u uw 
liedboek mee. Na de dienst is er weer gelegenheid om 
koffie te drinken, bij mooi weer buiten en anders binnen, 
maar dan wel op 1,5 m. afstand van elkaar!

Voor alle duidelijkheid volgen hier de regels die we wel 
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 gezondheidscheck bij binnenkomst
2) handen desinfecteren bij binnenkomst
3) de looproute in de hal volgen
4) de aanwijzingen van de gastheer of gastvrouw volgen bij 
binnenkomst en verlaten van de kerk.

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:
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 E: 
lamkedijkstra@home.nl) 
Ruth Pruis (T: 06-17984737 of E: r.pruis@defontein.info)
N.B. In de komende zomermaanden is vanwege de vakantie
niet ieder van hen gelijktijdig aanwezig!

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 zijn Ruth Pruis of Marga Baas 
aanwezig. U kunt ook een kaarsje aansteken in de kerkzaal, 
naar orgelmuziek luisteren of de tentoonstelling bekijken.

Zomergroeten
De werkgroep Pastoraat organiseert de actie 
"zomergroeten uit De Fontein". Hierbij willen we een 
kaartje sturen aan mensen die steeds minder de deur uit 
komen. Dit kan zijn door ziekte, het ouder worden of om 
andere redenen. Om dit te kunnen realiseren roepen we 
uw hulp in!  Wilt u een kaartje (of misschien wel meer dan 
één) aan iemand in of rond De Fontein sturen? Wel graag 
zónder adressering en mét postzegel… Wij adresseren de 
kaarten en doen ze op de post. We brengen ze níet zelf 
rond.
Kent u iemand bij u in de buurt, die we ook een kaartje 
kunnen sturen, wilt u dit adres dan aan ons doorgeven? We
zijn tenslotte buurtkerk De Fontein! In de hal van De 
Fontein staat een bus om de kaarten in te doen òf in de 
brievenbus van De Fontein òf  bij mij in de brievenbus 
(Ranonkelstraat 34). We hopen op héél veel kaarten, maar 
wel graag voor 10 juli.
Met een hartelijke groet, Lamke Dijkstra
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Wij gedenken
In de avond van donderdag 1 juli jl. Is Frans Breidenbach 
gestorven. Hij is 84 jaar geworden. Hij was al lange tijd 
ernstig ziek. Met Julia woonde hij in de Goudlaan 127. Frans
was  - naast veel andere dingen - onze wijkcorrespondent 
voor KerkinStad; de woorden van zijn afscheid en 
overdracht zijn in KiS en in een eerdere zondagsbrief 
afgedrukt. Op woensdag 7 juli hebben we in een dankdienst
voor zijn leven in De Fontein afscheid van Frans genomen. 
Later op diezelfde dag volgde nog een korte bijeenkomst in 
kleine kring in het crematorium.   

Bedankt
Ik wil jullie bedanken voor de mooie bloemen die ik zondag 
27 juni mocht ontvangen. K. Pieters

Afgelopen zondag stond Anne Terpstra  voor de deur met 
een prachtig bos bloemen Wat een verrassing. Onze 
hartelijke dank.
Bert en Joke Jansing-van Sloten

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 – ‘The first grader’ (2010)
Op donderdagavond 29 juli om 19:30 uur vertonen wij ‘The
first grader’: In 2002 nam de Keniaanse regering een wet 
aan die gratis onderwijs garandeerde voor iedereen, 
ongeacht status, afkomst, geloof of ras. Een 84-jarige 
ongeletterde man wilde zien of ook voor hem gratis 
educatie beschikbaar was en hij meldde zich aan bij een 
school. Zijn verhaal vormt de basis voor de ontroerende 
film ‘The First Grader’ (2010), geregisseerd door Justin 
Chadwick. Een film die niet alleen een inspirerend verhaal 
weet te vertellen, maar en passant ook een weinig bekend 
maar cruciaal hoofdstuk uit de Keniaanse geschiedenis 
boven water haalt. Tussen 1952 en 1960 voerde een 
Keniaanse guerrillabeweging onder de naam Mau Mau 
tegen de Britse koloniale overheersers. In het westen is hier
weinig over bekend, maar voor de Kenianen is het een 
belangrijke episode in de erkenning van hun eigen identiteit
en onafhankelijkheid. Een halfuur van tevoren gaan de 
deuren open en staat koffie en thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

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.

Zomerse avondwandelingen
In de maanden juli en augustus maken we eens in de 
veertien dagen een avondwandeling van ca. een uur. We 
vertrekken samen, maar we lopen twee aan twee. Iedere 
deelnemer ontvangt bij vertrek een gedicht of korte tekst als 
aanloopje tot het onderlinge gesprek.

Start- en eindpunt:  De Fontein, Eikenlaan 255.
Tijd: 19.30 – 20.30 uur.
Resterende data: woensdag 14 juli, 28 juli, 11 augustus en 
25 augustus
U kunt zich voor een of meer keren opgeven bij Marga Baas
(E: marga.baas@home.nl of T: 050-5798508) of Ruth Pruis 
(E: r.pruis@defontein.info of T: 06-17984737).

Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en 
activiteiten verwijzen we u naar onze website: 
www.defontein.info.
 
Amnesty
Schrijfactie Egypte: 
Journalist Mohamed Salah uit Egypte zit vanwege valse 
beschuldigingen al 20 maanden in voorarrest. In de 
gevangenis werd hij gemarteld. Hij werd in november 2019 
gearresteerd vanwege verzonnen aanklachten als 
‘lidmaatschap van een terroristische groepering’. Bijna 
twee jaar later is zijn proces nog steeds niet begonnen.
Eind vorig jaar werden Mohamed en 13 van zijn 
medegevangenen gemarteld. Ze werden naakt 
ondersteboven gehangen en geslagen met knuppels.
Schrijf een brief naar de ambassadeur van Egypte  in Den 
Haag om Mohamed onmiddellijk vrij te laten . 
Voorbeeldbrieven liggen in de hal van de kerk. 

Predikant De Fontein: Marga Baas marga.baas@home.nl tel. 050-5798508
Kerkelijk medewerker: Ruth Pruis evaruthpruis@gmail.com tel. 06-17984737 
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag       11 juli  2021                 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag  14 juli  2021                  jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 

http://www.defontein.info/
mailto:evaruthpruis@gmail.com
mailto:r.pruis@defontein.info
mailto:marga.baas@home.nl
mailto:r.pruis@defontein.info


DE NIEUWE KERK
ADRESSEN BLOEMENGROET
Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid, 
dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail 
lidaduzink9@gmail.com of telefoon 050 5415029. Of via de 
website > Lief en Leed > gegevens.

HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een 
jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig 
hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-
mail ellyjagersma@gmail.com

OPENSTELLING NIEUWE KERK
De openstelling van de kerk op donderdag is van 10.00 uur
tot 16.00 uur. U bent van harte welkom voor bezichtiging of
gewoon een gesprekje!

VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK
De zaterdagopenstelling is weer in ere hersteld. Steeds van
12.00 uur tot 16.00 uur. 25 september is dan de laatste dag.
Zaterdag 11 september is ‘Open Monumentendag’ dan zijn
we de hele dag open tot 17.00 uur.

OECUMENISCH ZOMERPROGRAMMA 2021 – ‘REIZEN’
Misschien kriebelt het alweer… die kans om er weer even
tussenuit te gaan, op reis!
Of je nu al plannen hebt of niet, deze zomer denken we als
Binnenstadskerken samen na over het thema ‘Reizen’. 
Reizen in al  haar soorten en maten wel  te verstaan,  van
pelgrimage tot vlucht en van hemelreis tot innerlijk reis. 
Vanaf  11  juli  staan  de  gezamenlijke  diensten  met  de
Fontein  in  het  teken  van  dit  thema,  daarnaast  is  er
wekelijks op dinsdag een zomerbijeenkomst in één van de
Binnenstadskerken, aangesloten bij de Raad van Kerken (bij
deze  bijeenkomsten  zal  ter  plekke  een  inschrijflijst  klaar
liggen // de bijeenkomst op 27 juli vervalt).  
Meer  info  via  de  website  van  de  Nieuwe  Kerk:
https://nieuwekerkgroningen.nl

Collecten 11 juli
Eerste collecte: voormalig diaconaal project  The future in 
our hands in Gambia.
 Het doel van deze stichting is er voor te zorgen dat 
kinderen een goede  start krijgen. Moeders krijgen 
voorlichting en ondersteuning bij zwangerschap en 
geboorte. Samen met andere partners is een kraamkliniek 
opgericht. Ook wordt het schoolgeld van 175 kinderen 
betaald
 
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Hierbij dragen we bij aan de vaste kosten van de kerk

U  kunt uw bijdrage overmaken op:
Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 
2086 49 ten name van werkgroep diaconie De Fontein) 
en voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal 
de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden. 

Predikant De Fontein: Marga Baas marga.baas@home.nl tel. 050-5798508
Kerkelijk medewerker: Ruth Pruis evaruthpruis@gmail.com tel. 06-17984737 
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag       11 juli  2021                 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag  14 juli  2021                  jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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