
                 

WELKOM !                                                                                               

DATUM EN TIJD vieringen voorganger   locatie

     25 juli    9.30 uur zomerdienst                      ds Marga Baas                          De Fontein  

     1 aug   9.30 uur                zomerdienst                      ds Tirtsa Lieftng                         Nieuwe Kerk      

ZOMERDIENSTEN: REIZEN
Deze zondag is de derde 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. 
Deze keer 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 volgende drie zomervieringen vinden plaats in de 
Nieuwe Kerk. Op 1 augustus gaat Tirtsa Liefting voor. Het 
thema is: de vluchtreis. 

Aanmelding voor de diensten op 1, 8 en 15 augustus in de
Nieuwe Kerk
Voor de diensten in de Nieuwe Kerk dient u zich tevoren 
op de website aan te melden. Op de webstie van De 
Fontein komt een verwijzing te staan naar het 
aanmeldformulier van de Nieuwe Kerk van maandag 12 
uur tot zaterdag 15.00 uur.

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
 
Zomerterras
Op de woensdagmorgen is er van 10.00 tot 12.00 uur weer
gezamenlijk koffiedrinken mogelijk in De Fontein. Bij goed 
weer kan dat ook buiten. Wanneer u liever binnen 
plaatsneemt, dan vragen we u om zoveel mogelijk 

verspreid in de beschikbare ruimtes plaats te nemen – de 
hal, zaal 3, en, indien beschikbaar, zaal 1.

Voor zowel binnen als buiten blijft de regel gelden van 1,5
meter afstand!

Meeleven
Opname
Kina Kroeze (Spirealaan) is met een breuk in haar arm 
opgenomen in Maartenshof, afdeling revalidatie, kamer 
15.

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).

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

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.
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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.

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. 
   
Tentoonstelling Harma Haan- Koning
Van 3 juli t/m 31 augustus 2021 zijn er quilts van Harma 
Haan-Koning  te bewonderen in De Fontein Harma Haan is 
werkzaam in het onderwijs en de zorg en woont in de stad 
Groningen. “Ik heb allerlei workshops gevolgd. Ook lees en
kijk veel in tijdschriften en boeken en bezoek ik 
tentoonstellingen. Meestal maak ik quilts met een 
traditioneel patroon als uitgangspunt. Vrolijke kleuren, 
speciaal de kleur blauw heeft mijn voorkeur. Ik vind het 
leuk om enkele van mijn mooie en meest kleurrijke quilts 
te mogen tentoonstellen. Ik hoop dat velen ervan genieten
en enthousiast worden over mijn werk en hobby.”
Lees het hele verhaal over Harma Haan-Koning op 
 defontein.info/overzicht/kunst-in -de-fontein. Meer 
informatie is te vinden in de hal van De Fontein waar ook 
het kunstboek ligt. Daarin kunt u opmerkingen en uw 
waardering schrijven
E-mail: harma.haankoning@ziggo.nl 

MEDEDELINGEN NIEUWE KERK
Bloemengroet
De bloemen voor de komende zondag gaan als groet en 
felicitatie naar mevrouw Stien Sijtsma-Brandsma, 
Perseusstraat.
En als groet en bemoediging naar mevrouw Elly Bosdijk, 
Wilhelminakade.
 
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!
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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     1 augustus 2021      wijkberichten@defontein.info
Kopy voor zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag 28 juli 2021            jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 

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/ 06
46696542 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  bezoeken  van  10.00  uur  tot
16.00 uur. U bent van harte welkom!

Inloop en toeristische openstelling

Elke  donderdag  van  10  –  16  uur  is  de kerk  open  voor
bezoek. Dit is   bedoeld voor iedereen die zin heeft in een
kop koffie, een praatje of om gewoon even stil te zijn in de
kerk.  Als  ingang  wordt  een  van  de  zijdeuren  gebruikt.
Iedereen  die  het  leuk  vindt  om even  langs  te  komen is
welkom, waar je ook vandaan komt: de buurt, de stad, de
Nieuwe kerk, welkom.

De  Nieuwe  Kerk  is  open  voor  bezichtiging  op  de
zaterdagmiddag  van  12  –  16  uur. Dit  geldt  alleen  het
zomerseizoen  van  de  maanden  april/mei  tot  en  met
september.

De toren is eigendom van de Gemeente Groningen en is
alleen tijdens de zaterdag van Open Monumentendag te
beklimmen.

Afwezigheid ds Evert Jan Veldman
Van 31 juli – 7 augustus is ds. Veldman vrij. Ds. Marga Baas 
van De Fontein neemt voor hem waar.

Amnesty 
Javier Tarazona, Rafael Tarazona en Omar de Dios García 
werken voor de Venezolaanse mensenrechtenorganisatie 
Fundares. Ze werden lastiggevallen door de 
veiligheidsdienst en de politie en wilden daar aangifte van 
doen. Maar in plaats van dat hun aangifte werd 
opgenomen, werden ze gearresteerd. De drie mannen 
worden onder meer beschuldigd van ‘terrorisme’, een 
verzonnen aanklacht. 

Ze hebben geen toegang tot hun eigen, vertrouwde 
advocaten, maar kregen door de autoriteiten advocaten 
toegewezen.  Mensenrechtenverdedigers en 
maatschappelijke organisaties liggen voortdurend onder 
vuur in het Venezuela van president Nicolás Maduro. 
Venezuela maakt een diepe humanitaire crisis door en 5,6 
miljoen mensen zijn het land inmiddels ontvlucht.
Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 oktober 2021 naar de president van 
Venezuela. Roep hem op om de drie 
mensenrechtenverdedigers onmiddellijk vrij te laten. 
Voorbeeld brieven liggen in de hal van de kerk in staan ook
op de web-site 

Collecten 25 juli
Eerste collecte: Diaconie Protestantse Gemeente 
Groningen
De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de 
Protestantse Gemeente Groningen. Hiermee worden 
diaconale erkzaamheden in de stad ondersteund en wordt 
ook aan andere doelen, projecten of organisaties 
bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.

Tweede Collecte: Stedelijk Kerkenwerk

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. 

http://www.defontein.info/
mailto:jaapmedema43@gmail.com
mailto:evaruthpruis@gmail.com

	DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie
	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/ 06 46696542 Of via de website > Lief en Leed > gegevens.

