
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

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

11 juli    9.30 uur                   dienst                                        ds  Marga Baas                                    De Fontein    

Bij de vieringen
Vandaag, zondag 4 juli, 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!'

Oproep om mee te werken aan de zomerdiensten
Zondag 11 juli is de eerste viering in de reeks gezamenlijke 
Zomerdiensten met als thema: reizen.
Deze zondag gaat het over de reis naar buiten en naar binnen. 
Centraal staan een aantal verzen uit Genesis 12 en Genesis 15. 
Voorganger is ds. Marga Baas. Op maandag 5 juli om 14.00 uur is 
er een voorbereidend gesprek in De Fontein. Wie mee wil doen, 
kan zich aanmelden bij Marga Baas (T: 050-
5798508/0620977769 of E: marga.baas@home.nl).

Zestig kerkgangers welkom in De Fontein!
We mogen weer 60 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 gezondheidcheck 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 uit De Fontein
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

Wij gedenken
Op 22 juni jl. is Dirk Boonstra overleden in de leeftijd van 82 jaar. 
Kort tevoren was hij van een verpleeghuis in Dokkum naar de 
Veldspaat verhuisd. Jarenlang woonde hij met zijn echtgenote
Boukje in de Uranusstraat, totdat zij een jaar geleden om 
gezondheidsredenen naar de Dilgtweg 1b 22 in Haren vertrokken. 
Maandag 28 juni hebben we in het Crematorium Ommeland en 
Stad afscheid van hem genomen.

Op 26 juni 2021 is Harmke (Ammy) de Groot-van der Laan op 98-
jarige leeftijd overleden. Zij was de weduwe van Rokus de Groot 
en later van haar partner Roelf Vos, die afgelopen januari 
overleed. Ze woonde in de Pelsterhof en eerder aan de 
Berkenlaan. Op donderdag 1 juli hebben we  afscheid van haar 
genomen in een dienst in de aula van Selwerderhof, met 
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aansluitend de begrafenis. Voorganger is Jan Knot. 

Meeleven
Mw. Truus Rozema (Goudlaan) werd de afgelopen week 
geopereerd en is inmiddels weer thuis om daar verder te 
herstellen. We wensen haar beterschap toe.

Ab Grit
Ab is een maand geleden vermoedelijk in huis gevallen en door de 
thuiszorg gevonden en met een ambulance naar het 
Martiniziekenhuis gebracht. Tijdens het onderzoek bleek Ab een 
hoge, maar gelukkig geen volledige, dwarslaesie te hebben 
opgelopen. Na een korte behandeling in het Martiniziekenhuis is 
Ab overgebracht naar de revalidatie afdeling van het Maartenshof.
Ab ligt op kamer 3-16. Met revalidatie proberen de artsen de 
uitgevallen functies weer te herstellen. Mede  i.v.m. de corona 
maatregelen is bezoek voorlopig nog beperkt tot zijn kinderen. Ik 
probeer 1x per week via een video app digitaal contact met Ab te 
hebben waarbij zijn kinderen zijn mobieltje voor zijn gezicht 
houden. Ab is tijdens deze contacten goed aanspreekbaar. Wel 
merk je dat deze sessies erg vermoeiend voor hem zijn. Na een 
contact met Ab verspreid ik via een appje mijn bevindingen.
Ik denk dat Ab een kaartje heel erg op prijs zal stellen. Dat is ook 
een ruggensteuntje voor zijn kinderen die hem iedere dag 
bezoeken.
Koos Steketee

Dank!
Op 19 juni jl. hebben Feike en ik samen met onze kinderen en ons 
kleindochtertje tijdens onze gezamenlijke vakantie op Ameland 
ons 40-jarig huwelijksjubileum gevierd. We werden op een lieve en
totaal onverwachte manier op het eiland verrast door een attentie 
van de wijkkerkenraad. Bij thuiskomst ontvingen we een aantal 
schriftelijke gelukwensen van gemeenteleden. Onze hartelijke 
dank!
Marga Baas 

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- & 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.

De collecten
Eerste collecte: Nederland: Kerk in Actie: Actie Vakantietas
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, 
terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat 
duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol 
speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is 
voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer 
deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit 
aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de 
projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke 
organisatie van de Protestantse Kerk. 

Derde collecte: Stedelijke voedselbank 
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. 

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       4 juli  2021                   wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag  7 juli  2021                  jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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