
                 

WELKOM !                                                                                               

DATUM EN TIJD vieringen voorganger   locatie

     18 juli    9.30 uur zomerdienst                      ds Evert Jan Veldman                De Fontein  

    25 juli    9.30 uur                zomerdienst                      ds Marga Baas                           De Fontein    

Z  OMERDIENSTEN: REIZEN  
Deze zondag is de tweede 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. Vandaag staat de hemelreis centraal. In 2 Kor. 
12,2 verwijst Paulus naar iemand die naar de derde hemel 
werd weggevoerd. Wat bedoelt hij daarmee? Voorganger 
is ds. Evert Jan Veldman. Organist is Dick Dijkstra.

Zondag 25 juli is het thema: De laatste reis. We buigen ons
over het verhaal van Mozes die de Nebo beklimt en daar 
sterft (Deuteronomium 34). Voorganger is ds. Marga Baas. 
De voorbereiding van deze dienst vindt plaats op maandag 
19 juli om 14.00 uur in De Fontein.

Afspraken rond kerkbezoek in De Fontein
Nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt vragen 
we opnieuw aandacht voor de regels omtrent het 
kerkbezoek. We houden het aantal van max. 90 
kerkgangers aan (exclusief medewerkers aan de dienst), 
tenzij de landelijke kerk met nieuwe adviezen komt.
In de vieringen mag door de kerkgangers worden 
gezongen. U wordt geadviseerd dat niet al te uitbundig te 
doen; niet alleen vanwege corona, maar ook om de 
stemmen om u heen goed te kunnen horen! 
U hoeft tot en met zondag 15 augustus niet uw eigen 
liedboek mee te nemen, want in de zomerdiensten maken 
we gebruik van een liturgieboekje waarin de liederen in 
hun geheel staan afgedrukt.  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.

Het is de bedoeling dat u op de stoelen plaatsneemt die 
gemarkeerd zijn met een papieren afbeelding met het 
woord “Plek”.
We vragen u om niet alleen in beide middenvakken en 
onder de orgelgalerij plaats te nemen, maar ook de 
overige ruimte te benutten.

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

Meeleven
Huwelijksjubileum
Op 22 juli hopen Leo en Martie Dée (Berkenlaan) hun 50-
jarig huwelijksfeest te vieren - in zorg om hun zoon, die 
ernstig ziek; in dankbaarheid voor alles wat hen in elkaar 
en in allen die hen lief zijn geschonken is. Ook op deze 
plaats wensen wij hun Gods zegen toe voor nu en voor de 
toekomst!  

Dank!
Blij verrast was ik met de bloemen die ik kreeg namens de 
Fonteingemeente. Annie Borgerink kwam ze me brengen 
in het UCP en dat deed me enorm goed. 
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Ook veel dank voor kaartjes en meeleven vanuit de 
gemeente. Dat waardeer ik zeer. Helaas is de depressie 
ernstiger geworden en is het zoeken naar de juiste 
behandeling. 
Hartelijke groeten, Gea Kox

Opname
Kina Kroeze (Spirealaan) is met een breuk in haar arm 
opgenomen in Maartenshof. Kamer 15.

De bloemen zijn als een groet van de gemeente gegaan 
naar:
Mevr. G. van den Bosch - Koolma, Diamantlaan  en 
Mevr. J. Kleiker - Bakker, Venuslaan

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’(voor de inhoud: zie vorige zondagsbrief 
op de website van De Fontein).Een halfuur van tevoren 
gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

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 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).

Chauffeurs gevraagd
We leven in het rijke Nederland en kunnen alles krijgen 
wat ons hartje begeert.
Toch zijn er nog heel wat mensen die op of onder de 
armoedegrens moeten zien rond te komen.
Voor deze mensen is het ook niet mogelijk om op vakantie 
te gaan, omdat de middelen daartoe ontbreken.
Ook voor hun kinderen is dit een moeilijke en voor hen 
vaak onbegrijpelijke periode.
De Stichting KunstKriebels organiseert daarom voor 40 
kinderen uit deze gezinnen in Groningen en Haren een 

creatieve vakantieweek op de Biotoop in Haren, gelegen 
naast de Hortus in Haren.
Deze week vindt plaats van 2 tot en met 6 augustus 2021.
De kinderen worden wegwijsgemaakt in de schilderkunst, 
knutselen, elektrotechniek en doen verschillende 
spelletjes met elkaar.
Iedere dag moeten de kinderen van huis gehaald worden 
om 0.900 uur en naar Haren gebracht.
Om 17.30 uur moeten ze weer uit Haren worden 
opgehaald en naar huis gebracht.
Hiervoor zijn chauffeurs nodig.
Iedere chauffeur wordt verzocht 3 kinderen voor zijn/haar 
rekening te nemen.
De vervoerskosten kunnen worden gedeclareerd en het is 
de bedoeling, dat, wanneer u de kinderen weer ophaalt, u 
aanschuift bij de warme hap, die elke dag voor de kinderen
en de chauffeurs wordt bereid.
Ook deze maaltijd is voor de chauffeurs gratis.
Wanneer u belangstelling hebt voor dit project en 40 
kinderen een fijne en fantastische vakantieweek wilt 
bezorgen, dan kunt u zich na de dienst van zondag 18 juli 
2021 en zondag 25 juli 2021 in De Fonteinkerk opgeven bij 
Thom van Dijk. Hij staat na de dienst in de hal van de kerk 
om uw opgave te noteren.
Ook kunt u hem thuis bellen op telefoonnummer 050- 
5711920.
De Stichting KunstKriebels hoopt op voldoende 
medewerking van uw kant, zodat aan kinderen aan de 
onderkant van de maatschappij een vreugdevolle week 
kan worden gegeven. 

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

MEDEDELINGEN UIT DE NIEUWE KERK
BEDANKT
Hartelijk dank aan allen die de boekjes voor ouderen 
samen-stelden en hebben bezorgd.
Vriendelijke groet, mevrouw Greet Drost. 

Weer thuis, verraste Elsbeth Vonkeman mij met een 
uitbundig bos bloemen namens de Nieuwe Kerk.
Hartelijk dank daarvoor!  Tilly Meiners.

Afgelopen zondag dus voor het laatst met de liturgie voor
ons online de Kerkdienst  gevolgd. Door steeds de dienst te
volgen met  de liturgie  voor ons,  hebben we ons steeds
verbonden gevoeld  met  de Nieuwe Kerk.  Hartelijk  dank
voor het vele werk dat jullie hebben verricht en... voor het
volhouden. Wij hopen in augustus weer lijflijk aanwezig te
zijn. Nogmaals: veel dank aan al die mensen die hebben
meegewerkt.
Hartelijke groet, Jaap en Wieke van der Ploeg
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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     25 juli 2021            de.fontein@home.nl
Kopy voor zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag 21 juli 2021            jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 

BLOEMENGROET
De bloemen vanuit de Nieuwe kerk gaan komende week
met een groet en beterschapswensen naar  de heer Piet
Niemeijer Damsterdiep  133.  Meneer  heeft  een  nieuwe
heup  gekregen  en  heeft  14  dagen  in  De  Opstap
doorgebracht.
Het  tweede  boeket  gaat  naar  mevrouw  Trienie  Kok,
Nieuwe Boteringestraat 1/9. Vergezeld met een hartelijke
groet en bemoediging.
 
ZOMERPAUZE KINDERDIENST - ZONDAG 11 JULI
Van 11 juli tot en met 15 augustus is er geen Kinderdienst.
Geniet van de vakantie en tot ziens in het nieuwe seizoen!

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 KERK
De  openstelling van  de  kerk  op  donderdag,  is  weer
begonnen. U kunt de kerk weer bezoeken van 10.00 uur
tot 16.00 uur. U bent van harte welkom!

VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK
De zaterdagopenstelling van de Nieuwe Kerk is 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.

Collecten 18 juli
Eerste collecte: Myanmar: ZWO: Opvang en onderwijs 
voor jonge vluchtelingen
Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar 
(Birma) zijn veel Birmezen de grens met Thailand over 
gevlucht. Kerk in Actie steunt via partnerorganisatie Mae 
Tao Clinic (MTC) de opvang en scholing van kinderen in het
grensgebied van Myanmar en Thailand. Want ondanks dat 
de politieke- en veiligheidssituatie in Myanmar aan het 
veranderen is, kunnen veel kinderen niet terug, omdat ze 
geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale
arbeiders in Bangkok werken. Terug in de dorpen in 
Myanmar zijn vaak nog geen voorzieningen als scholing, 
voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.

Tweede collecte: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, 
verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan 
wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige 
bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan 
administratiekosten.

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. 
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