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WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

26 sept    14.30 uur afscheidsdienst ds Marga Baas De Fontein  

 3 oktober 9.30 uur              dienst o.l.v. gemeenteleden Marleen Betten en Gerard  Lof        De Fontein                       

Bij de vieringen
Deze zondagmiddag nemen we in een dienst van Schrift en Tafel 
afscheid van wijkpredikant ds. Marga Baas.
Zondag 3 oktober, op de gebruikelijke tijd van 9.30 uur, is er een 
viering o.l.v. gemeenteleden. Voorgangers zijn Gerard Lof en 
Marleen Betten.

Het seizoen is weer begonnen
Allerlei kerkelijke activiteiten gaan deze dagen weer van start. In de 
Fonteinkrant en in de folder Bezinning en Bezieling kunt u 
kennisnemen van het ruime aanbod. U bent van harte welkom in De
Fontein, op zondag en door de week. 
Voor de vieringen geldt dat u zich tevoren dient aan te melden bij 
Hessel Boersma (T: 050-5718753/06-20222123 of E: 
hessel.boersma@gmail.com) of via het aanmeldingsformulier op 
onze website. Dat kan van maandag tot zaterdag 12.00 uur. Omdat 
we mensen niet om een vaccinatiebewijs vragen, houden we 
voorlopig de coronaregels aan die we eerder hebben afgesproken 
(handen desinfecteren bij binnenkomst, onderling voldoende 
afstand bewaren, thuisblijven bij klachten). 

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:
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)

Open kerk 
De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en 
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Voor een persoonlijk gesprek is Ruth Pruis aanwezig.  Op 
woensdagmorgen is in de hal en in zaal 3  gelegenheid tot 
ontmoeting en gezamenlijk koffiedrinken. U kunt ook een kijkje 
nemen bij de weggeefkast, in de kerkzaal naar orgelmuziek 
luisteren of een kaarsje in de stiltehoek aansteken. 

 
Meeleven
Mw. Kina Kroeze (Spirealaan) is na een lange tijd van revalidatie in 
Maartenshof weer thuis. 
Haar zus mw. Jenny Kroeze (Elzenlaan) werd vrijdag 17 september 
opgenomen in het ziekenhuis, maar is afgelopen week 
thuisgekomen.
Mw. Maaike Strikwerda (Ranonkelstraat) is bijna twee weken 
geleden gevallen met de fiets. Ze moet het even rustig aan doen. 

Mw. Lies van der Meulen-Alkema (Avondsterlaan) heeft haar enkel
gebroken en is voor revalidatie naar Zorgcentrum Oosterlengte 
gegaan, locatie Old Wolde, Blijhamsterweg 45, 9673 XB 
Winschoten. 

Wij gedenken
Op 16 september is Alberdina Krol-Jansen Vreeling overleden, in 
de leeftijd van 94 jaar. Sinds 28 januari 2013 was zij de weduwe van
Cornelis Sikke Krol. Ze verbleef al  drieënhalf jaar in Woonzorg-
centrum De Bloemhof in Ten Boer.Voorheen woonde ze aan de 
Briljantstraat. 
De uitvaartdienst vond plaats op donderdag 23 september om 
13.30 uur in de aula van Selwerderhof, met aansluitend de 
begrafenis.Voorganger was Adrie Huttenga.

ACTIVITEITEN BUURTKERK
Brei- en haakclub 
De brei- en haakclub is van start gegaan! 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: 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 
november en 14 december. Belangstellenden kunnen zich opgeven 
bij:  anneke@helder-advies.nl

Buurtsoep
Woensdag 6 oktober bent u tussen 12.15 en 13.30 uur van harte 
welkom in De Fontein om aan te schuiven bij buurtsoep!

Fotoworkshop met als thema: Handen
Op zaterdag 16 oktober 2021 van 9.30 uur tot 12.00 uur wordt de 
dertiende fotoworkshop gehouden van het nieuwe seizoen in De 
Fontein. Deze workshop is bestemd voor iedereen die plezier heeft 
in fotograferen. Je hoeft geen uitgebreide kennis van fotografie te 
hebben. We beginnen de dag met een kort voorstel rondje en een 
inleiding op het thema en wat technieken. Geen moeilijke en 
technische termen maar met duidelijke en simpele voorbeelden 
leer je om mooie foto’s te maken. Het mooie thema van deze 
workshop is Handen. Daarna gaan de handen uit de mouwen en ga 
je aan de slag met je eigen fotocamera, mobiel of iPad, en helpen 
we elkaar een handje. Na afloop van de workshop sturen we 
allemaal 1 foto in, waar we vervolgens een mooie expositie van 
hopen te maken. Deelname is gratis, allen de koffie/thee kost 1 
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euro. Belangstellende kunnen zich tot 9 oktober 2021 aanmelden 
bij Auke Faber (aukefaber@live.nl).

Film in De Fontein – ‘Woodlawn’ (2015)
Op dinsdagmiddag 12 oktober (14.00 uur) draait ‘Woodlawn’. 
Woodlawn vertelt over de waargebeurde gebeurtenissen die zich 
hebben afgespeeld rondom de Woodlawn high school football 
team. Wanneer een vreemdeling naar de stad komt en met de 
spelers praat te midden van een hevige strijd vol racistische 
spanningen, stimuleert zijn boodschap van vergeving een 
spirituele opleving onder de spelers.
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

Spreek smakelijk
Na een geslaagde eerste editie gaan wij op donderdagavond 14 
oktober 2021, van 17.00 tot 19.30 uur (17h inloop, 17.30 uur 
diner) weer aan tafel in gesprek met elkaar. ‘Spreek smakelijk’ is 
een diner waarbij in kleine kring (maximaal 4 deelnemers per 
tafel), op een ontspannen en inspirerende wijze een gesprek 
wordt gevoerd over van te voren afgesproken onderwerpen. 
Hiervoor werken wij met placemats.
Het thema van onze komende avond luidt: ‘De kracht van 
relaties’. Over dit onderwerp staan op de placemat verschillende 
soorten uitspraken uit allerlei richtingen. Na een korte 
introductieronde kan iedere deelnemer daarop reageren en zelf 
eigen gedachten inbrengen.
Gespreksleiders: Riny van der Molen en Ruth Pruis
Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom
Opgave: vóór maandag 11 oktober via r.pruis@defontein.info

Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven
Benieuwd wat we van monniken kunnen leren over rust, aandacht
en regelmaat? Wij – Nick Everts (Stadsklooster Groningen) en 
Ruth Pruis (Buurtkerk De Fontein) – zouden hier samen met jullie  
bij stil willen staan.
Dit doen wij aan de hand van ‘Een levensregel voor beginners, 
Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven’ van Wil 
Derkse. Dit boek laat zien dat zo’n kloosterregel nog altijd actueel 
is en ons ook buiten de kloostermuren kan helpen om aandachtig 
te leven. Maak kennis met begrippen als ‘conversio morum’ (elke 
dag een kleine verbetering), ‘stabilitas’ (trouw zijn aan je plek), 
‘luisteren met aandacht’ en ‘gehoorzaamheid’. Ontdek wat dit in 
je eigen leven kunnen betekenen.
Data: woensdag 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 
januari, 9 februari, 9 maart en 13 april, van 19.30 tot 21.00 uur
Kosten: aanschaf boek

Locatie: buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255 – Groningen
Opgave: vóór 30 september, bij: 
pionier@stadskloostergroningen.nl of r.pruis@defontein.info

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

Amnesty
Schrijfactie Cambodja: milieuactivisten achter de tralies
Zes jonge leden van de milieubeweging Mother Nature Cambodja 
worden vervolgd omdat ze zich inzetten voor de natuur en de 
rechten van inheemse volken.  Drie van hen kregen al tot 20 
maanden cel. Zij worden nu ook beschuldigd van ‘opruiing’. Daar 
staat een celstraf van maximaal 10 jaar op.
Schrijf vóór 1 november 2021 naar de autoriteiten van Cambodja. 
Roep hen op om  alle aanklachten tegen de zes milieuactivisten te 
laten vallen en hen onmiddellijk vrij te laten.

De collecten
Eerste collecte: Kerk in actie: Israël/Palestina: Joodse en 
Palestijnse kinderen spelen samen
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. 
Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en 
wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet 
tegen. Het Rossing Center wil kinderen met elkaar in contact 
brengen. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken 
elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, 
tradities en identiteit. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook 
voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst!

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 
3.000 inzamelen.

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

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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