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WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

 12 sept  9.30 uur digidienst ds Marga Baas De Fontein  

19 sept 9.30 uur                   digidienst                                   ds Tirtsa Liefting                               Nieuwe Kerk

Bij de vieringen
Deze zondag gaat ds. Marga Baas voor. Carel van Aurich bespeelt 
het orgel. De lezingen zijn Jesaja 45, 2-25 en Marcus 9, 14-29.
Zondag 19 september, de derde zondag van de maand, houden 
we een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Het is de start van 
een nieuw kerkelijk seizoen. Voorganger is ds Tirtsa Liefting.
Zondag 26 september is er ’s middags om 14.30 uur een viering in 
De Fontein, waarin ds Marga Baas afscheid neemt als 
wijkpredikant.

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 mogen we gelukkig weer 
zingen! 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!

Wees allen welkom!
In de kerk is ruimte genoeg om op veilige afstand van elkaar te 
zitten en ook weer samen te zingen, dus aarzelt u niet om weer 
samen met andere gemeenteleden te vieren! Het is nog niet 
voorgekomen dat er te veel aanmeldingen zijn, dus voor een 
afwijzing hoeft u niet bang te zijn.

Toekomst De Fontein
Op 1 oktober 2021 neemt onze wijkpredikant Marga Baas na een 
dienstverband van 31 jaar afscheid, omdat ze met vervroegd 
emeritaat gaat. Op vrijdag 24 september neemt ze op een 
informele avond afscheid van gemeenteleden; de afscheidsdienst 
is op zondag 26 september om 14.30 uur in De Fontein.
Van veel mensen kwamen er vragen hoe gaat het nu verder met 
onze wijkgemeente.
Zoals u wellicht weet is in 2019 gekozen voor een transitie: Van 
wijkgemeente naar buurtkerk. Dit is verwoord in een 
beleidsnotitie, die ook aan de gemeente is voorgelegd. Het gaat 
daarbij om een veranderingsproces dat uitmondt in Buurtkerk De 
Fontein. Als leider van dit proces is Ruth Pruis voor een periode 
van 2 jaar aangesteld.
In verband met het afscheid van Marga Baas heeft de kerkenraad 
zich uitvoerig bezig gehouden met de vraag hoe verder. Naast de 
werkzaamheden in het kader van buurtkerk zijn er ook andere 
dingen die moeten gebeuren op het gebied van pastoraat en 
diaconaat, waarin ook Ruth een rol gaat spelen. Het proces van 
wijkgemeente naar buurtkerk gaat door en Ruth Pruis zal daar een
coördinerende en stimulerende rol in blijven vervullen. Voor het 
inhoud geven aan deze rol en het uitvoeren van de aanvullende 
taken is meer inzet van haar nodig. Daarom is een aanvraag 

ingediend bij de Algemene Kerkenraad om haar tijdelijke 
deeltijdbaan om te zetten in een vaste aanstelling, wat tot onze 
vreugde door de AK is gehonoreerd. Ook is haar formatieplaats 
van 0,7 fte gedurende 2 jaar uitgebreid naar 1,0 fte.
Tevens zijn we blij dat er vanaf oktober 2021 tot 31 december 
2023 vanuit andere wijken ondersteuning en aanvulling wordt 
geboden. Het gaat hierbij om ds. Alberte van Ess (De Bron) en ds. 
Evert Jan Veldman (Nieuwe Kerk). 
De veranderingen rond De Fontein hebben binnen de Protestantse
Gemeente Groningen veel aandacht;  dat heeft  ertoe geleid dat 
De Fontein is aangewezen als pilot-project, voor de duur van 1 
oktober 2021 tot 31 december 2023. Daarna zal er een evaluatie 
plaatsvinden hoe Buurtkerk De Fontein kan worden ingebed in de 
Protestantse  Gemeente Groningen. 
De plannen voor de verbouwing van De Fontein i.v.m. de vestiging
van een huisarts in een gedeelte van De Fontein zijn inmiddels in 
een ver gevorderd stadium. Zodra hierover meer bekend is zullen 
we u dat meedelen.

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. 
Op zondagmiddag 26 september a.s. om 14.30 uur vindt de 
afscheidsdienst plaats in De Fontein, waarin  Marga, samen met 
Ruth Pruis, voorgaat. Tot en met 20  september 12 uur  staat er 
een aanmeldingsformulier voor de afscheidsdienst van Ds. 
Marga Baas op de website www.defontein.info. Daarnaast kunt 
u, wanneer het via de site niet lukt, zich opgeven bij Hessel 
Boersma, telefoonnummer:  06 20 222 123
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 die in de hal van De Fontein 
staat.
De voorbereidingsgroep::Lammie Bekkering, Irene van Huis, ,Jaap 
Medema, Jeannette Mulder en Jos Visser

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)
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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
Gea Kox (Regattaweg) verblijft al geruime tijd in het Universitair 
Centrum Psychiatrie van het UMCG. Zij is een nieuw 
behandeltraject ingegaan. Steun en meeleven vanuit de gemeente
doet haar goed.

Wij gedenken
In de vorige zondagsbrief stond een bericht over het overlijden 
van Thea Immenga-Tjoelker. Dat was kort, omdat we op dat 
moment niet over nadere gegevens beschikten. Thea is op 31 
augustus gestorven op 84-jarige leeftijd, precies een maand na het
overlijden van haar partner Roelof Tjemmes. Sinds mei woonde zij
in De Es, omdat zij meer zorg nodig had dan thuis aan de 
Wegalaan mogelijk was. Thea was sinds 1982 de weduwe van 
Hans Immenga;  in Roelof heeft zij  later een nieuwe levensgezel 
gevonden. Op zaterdag 5 september hebben we in aula 1 van het 
crematorium afscheid van haar genomen.

Esther Kuipers
In de werkgroep diaconaat wordt maandag 13 september afscheid
genomen van Esther Kuipers, die meer dan 15 jaren  de functie 
van secretaris heeft vervuld. Ook op deze plek willen wij onze 
hartelijke dank uitspreken voor haar trouwe inzet! Alle goeds 
gewenst!

Nieuwe training uitvaarten leiden
In het komende najaar zal er een nieuwe training voor 
gemeenteleden gegeven worden om uitvaarten te kunnen leiden. 
De cursus wordt PGG breed uitgezet.
Alles wat komt kijken bij het leiden van een uitvaart zal aan de 
orde komen en geoefend worden. 

Cursusmateriaal wordt uitgereikt. De training bestaat uit acht 
dagdelen, verspreid over een aantal zaterdagen en avonden door 
de week. Data vanaf half november nog nader te bepalen.
Inlichtingen en opgave bij predikant.pkndebron@gmail.com. 050-
5415050

Startpicknick met de ouders van Together Huiswerk
Op vrijdag 17 september vieren we de start van het nieuwe 
seizoen met een picknick in het gras voor De Fontein. We starten 
om 11:00 uur (tot een uurtje of 13:30/14:00 uur) en iedereen is 
uitgenodigd: gemeenteleden, ouders van Together Huiswerk en 
buurtbewoners. 
Samen met de ouders van Together Huiswerk verzorgen we vanuit
De Fontein wat lekkers, kleedjes en zetten we het terras buiten. Zo
kan iedereen fijn zitten. Mocht het die dag geen picknickweer zijn, 
dan verplaatsen we naar binnen!
Lijkt het jou ook leuk om onderling kennis te maken én samen de 
start van een nieuw seizoen te vieren? Dan horen wij dat graag 
uiterlijk maandag 13 september via: rian@quartermasters.org of 
r.pruis@defontein.info.
Datum: vrijdagmiddag 17 september van 11:00 tot 13:30 uur
Locatie: buurtkerk De Fontein - Eikenlaan 255
Kosten: gratis (mocht je wat lekkers te eten mee willen brengen, 
dan horen wij dat natuurlijk graag)

Brei- en haakclub 
In het najaar pakken we de draad weer op! Om de week komen 
wij op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur samen in De 
Fontein om te breien en te haken voor diverse goede doelen. In 
eerste instantie breien wij mutsen, sjaals en wanten voor de 
kinderen uit de buurt die dat straks weer nodig hebben. Voor dit 
project zoeken wij nog versterking, dus kan je breien, ben je 
tweewekelijks beschikbaar op de dinsdagmiddag én heb je wel 
wat tijd (of materiaal: restjes wol en/of knopen) bij te dragen, 
laat dan vooral van je horen! Dat kan via de mail 
(r.pruis@defontein.info) of telefonisch (06-17984737).
Data: 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 
november, 30 november en 14 december.

Film in De Fontein – Girl
Op donderdagavond 23 september om 19.30 uur vertonen we in 
De Fontein “Girl”, een Belgische film uit 2018, geschreven en 
geregisseerd door Lukas Dhont. De vijftienjarige Lara wil carrière 
maken als ballerina en krijgt hierbij de steun van haar vader. Lara 
heeft echter een probleem, ze is namelijk geboren in het lichaam 
van een jongen. 
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 met ons op: Ruth Pruis – 
r.pruis@defontein.info – 06-17984737.
Kosten: vrijwillige bijdrage
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Wandelgidsen gezocht
De buurtkerk is uitgenodigd door wijkbedrijf Selwerd om mee te 
doen met de buurtwandeling op burendag op 25 september. De 
wandeling gaat door Paddepoel en Selwerd en eindigt met een 
BBQ bij de Duindoorn. Tijdens de wandeling worden vijf locaties in
de buurt bezocht waar een activiteit plaats vindt. Een van de 
locaties is De Fontein. De wandeling duurt ongeveer 2 uur inclusief
bezoeken aan de locaties. De grote groep wordt verdeeld in 5 
kleine groepen; ieder met een gids. Iedere groep start de 
wandeling bij een andere locatie en allen eindigen bij de 
Duindoorn voor de gezamenlijke BBQ. Onderweg is muziek en een
fotograaf. De route is uitgezet. Wij zoeken 1 of 2 gidsen om een 
groep te begeleiden; onderweg iets te vertellen over de wijk en De
Fontein en de buren een gezellige middag te bezorgen.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:
 anneke@helder-advies.nl

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

Kunst in De Fontein
Van 1 september tot 26 oktober zijn er in De Fontein foto’s te zien
van Ard Bodewes (Hoogezand, 1966). Ard is een 
architectuurfotograaf en woont in Groningen. Naast werk in 
opdracht maakt hij ook veel vrij werk. 
Ard werkt voor projectontwikkelaars en architectenbureaus. 
Onder andere voor Bureau Meerstad, TWA Architecten en Nijhuis 
Bouw. Op dit moment exposeert Ard Bodewes in Venetië in 
Palazzo Mora.) De foto’s van Ard tonen vaak een lijnenspel, zo ook
de serie die nu tentoongesteld is in De Fontein. Het betreft een 
reeks foto’s van metrostations die Ard heeft gemaakt in München,
Hamburg, Porto en in Napels. Naast architectuur fotografeert Ard 
Bodewes ook landschappen. Zo maakte hij de foto’s voor de 
kalender van 2020 voor het Groninger Landschap. 

Amnesty
Burundi: advocaat krijgt onterecht 5 jaar cel
Advocaat Tony Germain Nkina uit Burundi is veroordeeld tot 5 jaar
gevangenisstraf. Hij zou de staatsveiligheid in gevaar hebben 
gebracht. Alles wijst erop dat hij alleen maar is gestraft vanwege 
zijn voormalige mensenrechtenwerk en connecties met APRODH, 
urundi’s bekendste mensenrechtenorganisatie.
De meeste Burundese maatschappelijke organisaties en 
mediabedrijven werden in 2015 door de regering gesloten. Dat 
geldt ook voor APRODH. Nkina vertegenwoordigde de organisatie 
in de provincie Kayanza. In Burundi is het recht op vrijheid van 
meningsuiting ernstig ingeperkt. 
Onlangs kwamen er versoepelingen, maar de meeste 
onafhankelijke mensenrechtenorganisaties kunnen hun werk nog 
steeds niet uitvoeren omdat er arrestatiebevelen openstaan tegen
hun activisten.
Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 november 2021 naar de autoriteiten van Burundi. 
Roep hen op om alle aanklachten tegen Tony Germain Nkina te 
laten vallen en hem onmiddellijk vrij te laten.

De collecten
Eerste collecte: Wijkdiaconie
De 1e collecte is bestemd voor de wijkdiaconie.

Tweede collecte: Protestantse Kerk: Kliederkerk
De 2e collecte bestemd voor het missionaire werk van de 
Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt 
regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale 
plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de 
betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen 
kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze 
niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om 
gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan 
te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede 
behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’. 
Van harte aanbevolen!

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. 
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