
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

22 augustus 9.30 uur digidienst ds Marga Baas De Fontein

29 augustus 9.30 uur digidienst ds Marga Baas De Fontein

Bij de vieringen
Op deze zondag, 22 augustus 2021, vieren we in De Fontein een
dienst van Schrift en Tafel, waarin Ruth Pruis belijdenis zal doen
van haar geloof. Centraal staat Marcus 8, 1-21, een verhaal over
delen als vermenigvuldigen. Voorganger is ds. Marga Baas. Dick
Dijkstra bespeelt het orgel.
Op zondag 29 augustus gaat Marga Baas voor in de dienst. De
evangelielezing is het vervolg van Marcus: hoofdstuk 8, 22-26.

   Aanmelding  
Bij deze vieringen zijn 90 deelnemers welkom in De 
Fontein. U kunt zich aanmelden via onze website of door 
contact op te nemen met Hessel Boersma (T: 050-
5718753/06-20222123 of E:
   hessel.boersma@gmail.com  ) tot 12.00 uur op de 
voorafgaande zaterdag.

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
Ids Wissmann (Siersteenlaan) verblijft in het Gasthuis aan de
Eendrachtskade NZ 19.

Ab Grit wordt verzorgd in Maartenshof, k. 3.16. Hij hoopt naar De
Es te kunnen verhuizen.
Ook Kina Kroeze is in Maartenshof om verder te herstellen van
een breuk in haar bovenarm.
Egbert Bakker woont in hetzelfde huis op de afdeling PG woning 2
E, kamer 8.
Akke Postma, die 22 augustus 87 jaar wordt, woont in de 
Leyhoeve, Helperpark 260-54; evenals de anderen die hier 
genoemd staan, stelt zij contact met De Fontein erg op prijs!

Anita van der Heide, die enkele jaren geleden stage heeft gelopen
in De Fontein, wordt zondag 22 augustus tot predikant bevestigd 
in Smilde en Hogersmilde.

Film in De Fontein – zomerprogramma
Het zomerprogramma biedt de volgende films:

 donderdag 26 augustus om 19:30 uur – If Beale Street 
Could Talk (2018)

 dinsdag 7 september om 14:00 uur – Lion (2016)
 donderdag 23 september om 19:30 uur – Girl (2018) 

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 op met Marga Baas (T:06
20977769 of E: marga.baas@home.nl).
Kosten: vrijwillige bijdrage

‘If Beale Street Could Talk’ is gebaseerd op de gelijknamige 
novelle van James Baldwin. Het verhaal speelt zich af in het begin
van de jaren ’70 in de wijk Harlem in New York. We volgen 
de levens van twee jonge zwarte mensen, de 19-jarige Tish en 
haar 22-jarige vriend Fonny - vanuit het perspectief van de jonge 
vrouw. Fonny wordt onterecht beschuldigd van verkrachting en 
komt in de gevangenis terecht; Tish is net in verwachting van hun
beider kind. Is hun liefde bestand tegen alle onrecht en 
discriminatie?

Laatste Zomerse avondwandeling!
U hebt nog 1 maal de mogelijkheid om mee te doen aan een 
zomerse avondwandeling. De wandeling is ca. 5 km en duurt een
uur. We vertrekken samen, maar 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.
Datum: woensdag 25 augustus
U kunt zich opgeven bij Marga Baas (E: marga.baas@home.nl of T:
06 20977769).



Om misverstanden over het wel of niet doorgaan van de 
wandeling te voorkomen: graag aanmelden uiterlijk op de
dinsdag 24 augustus.

Actie Voedselbank
De voedselbank houdt op 3 en 10 september bij de Albert Heijn 
winkels in de stad een inzamelingsactie. Stichting Present 
Groningen helpt mee om vrijwilligers voor deze actie te werven en
heeft daarom ook De Fontein en andere geloofsgemeenschappen 
benaderd.
De bedoeling is dat er in totaal bij 15 AH winkels producten 
worden ingezameld voor de Voedselbank Groningen; 7 winkels op
vrijdag 3 september aanstaande en 8 winkels op vrijdag 10 
september aanstaande.
Per dag zijn er 2 shifts of ploegen:
Shift 1 – van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Shift 2 – van 15.00 uur tot 19.00 uur.
Bij de ingang deelt een vrijwilliger(s) de flyer uit met info over de
actie.
Bij de uitgang staat een vrijwilliger(s) die de producten verzamelt
in kratten.

Wilt u meedoen aan deze actie voor de Voedselbank van 
Groningen? Dan kunt u zich aanmelden met een formulier dat te 
vinden is op deze website: Inzamelingsactie Voedselbank bij Albert
Heijn - Groningen (stichtingpresent.nl)

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen
naar info@presentgroningen.nl of bellen naar het kantoor van de
Stichting: 050 5778538
Kosten: vrijwillige bijdrage

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: 18 maanden cel voor onzinnige aanklachten 
De Egyptische veiligheidsdienst arresteerde 
mensenrechtenactiviste Sanaa Seif op 23 juni 2020 bij het kantoor 
van de openbaar aanklager in Caïro. Ze was daar om een klacht in 
te dienen na een gewelddadige aanval de dag ervoor, vlak voor de 
neus van veiligheidsagenten. Ze zat al eerder onterecht in de 
gevangenis.Sanaa Seif en haar moeder stonden buiten de 
gevangenis in de Egyptische hoofdstad Caïro te wachten op een 
brief van haar broer Alaa Abdel Fattah, die daar onterecht 
gevangen zat. Ze werden aangevallen door een groep vrouwen die
hen sloegen met stokken en hun eigendommen stalen.
Veiligheidstroepen keken toe, maar deden niets. Sanaa deelde het
voorval op sociale media.Sanaa werd op 17 maart 2021 
veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenisstraf vanwege onzinnige 
aanklachten: ‘het verspreiden van nepnieuws’, ‘misbruik van 
social media’ en ‘het beledigen van een politieagent.’

Wat kun jij doen?

Schrijf vóór 1 oktober 2021 naar de Egyptische president. Roep
hem op om Sanaa Seif onmiddellijk vrij te laten.

De collecten
Eerste collecte: Groningen: Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Groningen e.o. is operationeel sinds augustus 
2007. Stichting Leergeld Groningen ondersteunt schoolgaande 
kinderen (van 4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens omdat
ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Wij proberen te 
voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een 
sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij 
vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan 
activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Meedoen 
vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten,
leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en 
verliezen.. Het is beter nu geld te geven om mee te doen, dan 
later als maatschappij duur ‘leergeld’ te betalen. Leergeld 
Groningen e.o. ondersteunt door financiële hulp te verstrekken 
en/of door te bemiddelen/door te verwijzen waar noodzakelijk is.
De vrijwilligers (onze intermediairs) kijken eerst samen met de 
aanvragers of al gebruik is gemaakt van andere voorzieningen en 
verwijzen onze vrijwilligers de aanvrager door naar de juiste 
organisatie. Leergeld Groningen e.o. ondersteunt als blijkt dat er 
geen voorliggende voorziening is of vult aan indien de 
voorliggende voorziening onvoldoende is.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Derde collecte
Het land Haïti is voor de zoveelste keer getroffen door een zeer 
zware aardbeving. Wat de verschrikkelijke gevolgen zijn hebben 
we via beelden op de tv kunnen zien. Meer dan 14.000 gezinnen 
zijn dakloos. Daarnaast heeft een tropische storm met veel regen 
het land bereikt die herstel en zoekwerkzaamheden extra 
bemoeilijkt. Kerk in Actie verleent via het kerkelijke netwerk 
noodhulp. Helpt u mee?
U kunt uw gave na de dienst deponeren in de schaal die bij de 
uitgang van de kerk staat. Wilt u iets extra’s doen dan kan dat 
door gebruik te maken van Tikkie voor de derde collecte Ook kunt
u uw bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL 45 INGB 
0003 2086 49 van Werkgroep diaconaat De Fontein onder 
vermelding van: Haïti.

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 22 augustus 2021 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag 25 aug 2021 jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info
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