
                 

WELKOM !                                                                                               

DATUM EN TIJD vieringen voorganger   locatie

      29 aug   9.30 uur digidienst                        ds  Marga Baas                          De Fontein 

       5 sept   9.30 uur digidienst                        Thom van Dijk en Auke Faber    De Fontein

Bij de vieringen
Op  deze  zondag,  29  augustus  2021,  staat  Marcus  8,  22-26
centraal, het verhaal over de genezing van een blinde. Daarnaast
lezen we uit Zacharia 8. Voorganger is ds. Marga Baas. Carel van
Aurich bespeelt het orgel.
Op zondag 5 september gaan Auke Faber en Thom van Dijk voor.

Aanmelding
We mogen weer 90 kerkgangers (exclusief medewerkers aan de 
dienst) begroeten. . 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.
In de dienst kan 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 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)

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
Koene en Ali Kats (Magnesiumstraat) hebben nog niet zo lang 
geleden het verdrietige bericht te horen gekregen, dat er geen 
verdere behandelingen voor Koene mogelijk zijn. We leven met 
hen mee en hopen dat zijn situatie stabiel blijft.  

Wij gedenken   (rectificatie)  
Op dinsdag 17 augustus is Corrie Dijkhuis-Kramer overleden in 
de leeftijd van 71 jaar. Samen met haar man Piet woonde zij aan 
de Leegeweg 4-12. Maandag 23 augustus hebben we in een 
dankdienst voor haar leven afscheid van haar genomen in De 
Fontein. Aansluitend vond de crematie plaats.

Film in De Fontein – zomerprogramma
Op dinsdagmiddag 7 september om 14:00 uur vertonen wij 
‘Lion’: Een ongelofelijk maar waargebeurd verhaal over een 
Indiaas jongetje dat ver van huis verdwaald raakt en zwerft door 
de straten van Calcutta. Hij wordt uiteindelijk geadopteerd door 
een Australisch koppel en besluit 25 jaar later op zoek te gaan 
naar zijn familie.
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

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.

mailto:r.pruis@defontein.info
mailto:lamkedijkstra@home.nl
mailto:hessel.boersma@gmail.com
mailto:hessel.boersma@gmail.com


Bij de ingang deelt een vrijwilliger(s) de flyer uit met info over de
actie.
Bij de uitgang staat een vrijwillger(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 

Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten 

Afscheid ds Marga Baas,
Na 31 jaar gaat onze predikant Marga Baas met vervroegd 
emeritaat.
Op vrijdag 24 september a.s. vanaf 16.30 uur nemen we als 
gemeente De Fontein op feestelijke wijze afscheid van haar.
U bent van harte uitgenodigd.
Voor de vrijdagavond kunt u zich tot uiterlijk 15 september 
opgeven via onderstaand emailadres:
afscheidmarga@hotmail.com
De avond is ook via www.kerkdienstgemist.nl te volgen.
Op zondagmiddag 26 september a.s. om 14.30 uur vindt de 
afscheidsdienst plaats in De Fontein, waarin  Marga, samen met 
Ruth Pruis, voorgaat.
Natuurlijk houden we rekening met de dan geldende 
coronamaatregelen.
Als gemeente willen we Marga graag een cadeau aanbieden.
Uw bijdrage daarvoor kunt u  overmaken op rek. nr. NL 18 INGB
000811 88 87  t.n.v.  Stichting Wijkfonds De Fontein onder 
vermelding van : afscheid Marga.
Het is ook mogelijk een envelop met inhoud in een bus te 
deponeren.
Vanaf 1 september staat deze in de hal van De Fontein.

De voorbereidingsgroep:
Lammie Bekkering
Irene van Huis
Jaap Medema
Jeannette Mulder
Jos Visser

De collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: Groningen voor Colombia
Samen met andere kerken uit Drenthe en Groningen 
ondersteunen we verschillende projecten van Kerk in Actie in 
Colombia. Onder de noemer: Groningen voor Colombia. Dit jaar 
zijn er drie collecten. Dit is de tweede collecte. Er worden vier 
projecten in Colombia gesteund. Zo is er een project waar 
kinderen naast hun werk onderwijs krijgen. Ook worden 
bijvoorbeeld vrouwen ondersteund in het vredeswerk. Verder 
zendt de Protestantse Kerk een docent praktische theologie uit 
naar Colombia om daar ter plekke mensen op te leiden. Als 
vierde project worden trainingen gegeven in het opvangen van 
vluchtelingen. Voor veel meer informatie over deze vier projecten
gaat u naar www.kerkinactie.nl/groningen 

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze 
kerk. 
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de 
kerken. 

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  29 aug.  2021                  wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag 2 sept  2021                 jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info     
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