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WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

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

12 sept 9.30 uur                   digidienst                                   ds. Marga Baas                                   De Fontein

Bij de vieringen
Deze zondag, 5 september, is een viering o.l.v. gemeenteleden. 
Voorgangers zijn Thom van Dijk en Auke Faber. Centraal staat 
Marcus 8, 27-9,1. 
Zondag 12 september gaat ds. Marga Baas 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 mogen e 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.

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
Ab Grit is van Maartenshof naar De Es verhuisd, Beukenlaan 156, 
kamer 5.29, 9741 HM Groningen. Hij vindt het fijn om bezoek te 
ontvangen. Dat kan van 15.00-17.00 uur en van 18.30-21.00 uur.
Tiny Berends is afgelopen week met klachten in het 
Martiniziekenhuis opgenomen voor onderzoek.
Mw. Janny Landlust ondergaat een behandeling in het ziekenhuis.
We hopen dat de chemokuren goed aanslaan.
Ze woont aan de Iepenlaan 75. We wensen haar heel veel moed 
en sterkte.
 
Wij gedenken
Kort na het overlijden van Roelf is op dinsdag 31 augustus Thea 
Immenga-Tjoelker overleden. Zij woonde in De Es. Zij is 84 jaar 
geworden.

Film in De Fontein – ‘Lion’ (2016)
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 met ons op: Ruth Pruis – 
r.pruis@defontein.info – 06-17984737.
Kosten: vrijwillige bijdrage

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)
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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.

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

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 deze 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.
Van nu 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,Jaap Medema,Jeannette Mulder,Jos Visser

Ard Bodewes, Architectuurfotograaf
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. 

De collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: Ghana: Een sterke kerk op 
een kwetsbare plek
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden 
vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat 
de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis 
hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en 
moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt
voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. 
 De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden 
ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met 
steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals 
kleermaker, kapper of timmerman. 
Ook organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel 
volwassenen als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de 
bijbel. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen 
gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor
de omgeving. Christenen en moslims leven op goede voet met 
elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien
en te ondersteunen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Derde collecte: 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 5 sept. 2021                      wijkberichten@defontein.info 

Kopy voor de zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag 8 sept  2021                 jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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