
 WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

 10 oktober 9.30 uur            morgendienst                          ds Simon Bijl                                        De Fontein                   

17 oktober  10.00 uur morgendienst ds Alberte van Ess Martinikerk
Bij de vieringen
Zondag 10 oktober zal ds. Simon Bijl gastvoorganger 
zijn. 
Een week later, op zondag 17 oktober, begint om 
10.00 uur in de Martinikerk de stedelijke 
cantatedienst in het kader van het Schnittgerfestival. 
In deze dienst zullen Psalmen en motetten van 
Michael Praetorius worden uitgevoerd. De algehele 
muzikale leiding ligt bij Jelte Hulzebos. Voorganger is 
ds. Alberte van Ess.
Zondag 24 oktober is er een viering o.l.v. 
gemeenteleden. Voorgangers zijn Johan Pruis en 
Femmy Kragt.

Aanmelding voor de vieringen blijft voorlopig gelden
U bent van harte welkom in De Fontein, op zondag en 
door de week! Kerkgangers dienen zich voor de 
zondagse vieringen tevoren nog wel 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.

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 op woensdag en donderdag
De Fontein is twee ochtenden per week open van 
10.00-12.00 uur. De woensdagochtend is gebleven, 
maar de maandagmorgen is verruild voor de 

donderdagmorgen. 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, naar orgelmuziek luisteren of een 
kaarsje aansteken in de kerkzaal.
 
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 bij te dragen, 
laat dan vooral van je horen! Dat kan via de mail 
(r.pruis@defontein.info) of telefonisch (06-17984737).
Data: 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 
november en 14 december.

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
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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

Wol oproep
Het zal u niet ontgaan zijn, ook onze brei- en haakclub 
is weer begonnen! Omdat er veel wol gebruikt wordt 
is er behoefte aan een nieuwe voorraad. Bij deze dan 
ook een oproep aan mensen die nog resten wol over 
hebben en het zouden willen schenken aan de breien 
haakclub van De Fontein. U mag het komen brengen 
(op woensdag- of donderdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur) en eventueel kunnen we het bij u thuis 
ophalen. Voor vragen en nadere informatie kunt u 
contact opnemen met Ruth Pruis: 
r.pruis@defontein.info/06-17984737.

Kledingactie diaconie 5 november 2021
Dorcas is een organisatie die hulp biedt als de nood 
aan de man is. En ze redden levens wanneer die 
worden bedreigd. Daarom creëert Dorcas kansen in 
situaties die kansloos lijken en helpen ze mensen 
overeind als ze gevallen zijn. En bieden zij hulp aan de 
allerarmsten vooral in de arme landen van Oost-
Europa 
Op vrijdag  5 november a.s. is er weer de 
kledingactie. 

Op die dag willen we graag weer Uw spullen, zoals 
kleding, dekens, breiwol en brillen ontvangen. Brillen 
graag afzonderlijk verpakt inleveren. De kleding etc. 
graag in stevige plastic zakken (afvalzakken).
De in te leveren goederen dienen in goede staat te 
verkeren en schoon te zijn.
Inlevering op bovengenoemde datum in De Fontein 
tussen 18.00 en 19.30 uur.
Mocht U absoluut niet zelf kunnen brengen, dan kunt 
u tot uiterlijk 10 november bellen met          
Eisse Medema tel. 050-5775807 of Gerhard Knol tel. 
050-5774112, waarna Uw spullen worden opgehaald.
U kunt ook weer bijdragen aan de transportkosten 
(b.v. 1 € per zak), terwijl U eveneens een financiële 
bijdrage kunt leveren voor de samenstelling van 
voedselpakketten.
Wij hopen dat ook deze actie weer een succes mag 
worden.
Namens de werkgroep Diaconaat
Jaap Medema
tel. 050-5713278
jaapmedema43@gmail.com

Schrijfactie Amnesty Iran
Maryam Akbari Monfared zit al bijna 12 jaar onterecht
in de gevangenis. In maart werd ze  plotseling 
overgebracht naar een uiterst smerige gevangenis op 
ruim 200 kilometer van haar familie. De autoriteiten 
willen haar straffen omdat ze vanuit de gevangenis 
een open brief schreef waarin ze gerechtigheid vroeg 
voor haar broer en zus die in 1988 in het geheim 
werden geëxecuteerd.
In de gevangenis waar Monfared nu zit, lopen de 
toiletten over en mogen gevangenen zelden douchen. 
Ziektes, infecties en luizen verspreiden zich er in 
razendsnel tempo en er is geen medische zorg.
Monfared zit sinds 2009 vast. Ze werd na een 
oneerlijk proces veroordeeld tot 15 jaar cel omdat  ze 
familieleden heeft die lid zijn van een verboden 
oppositiegroep.
Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 december 2021 naar de autoriteiten van
Iran. Roep hen op om Maryam Akbari onmiddellijk vrij
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te laten.

De   collecten  
Eerste collecte: Kerk in Actie: Kameroen: 
Samenwerken aan een stabiele toekomst
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de 
Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De 
Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit 
gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met 
een landbouwprogramma werkt ze aan 
voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten 
opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving 
waarin verschillende religies in vrede samenleven. 
De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel 
Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. 
Door klimaatverandering wordt het noorden van 
Kameroen steeds droger. De Lutherse Broederkerk 
leert boerengezinnen duurzame landbouwtechnieken.
Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische 
instituut van de kerk predikanten en kerkelijk werkers 
opgeleid op verschillende niveaus: van boeren die 
vrijwillig voorganger zijn tot volleerd predikanten. 
Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig 
volgen een bacheloropleiding theologie en tien een 
masteropleiding. Voorgangers leren omgaan met 
problemen waar mensen in Noord-Kameroen mee te 
maken hebben. De strijdt tegen armoede en hoe men 
als christenen goed omgaat met moslims, die in het 
noorden in de meerderheid zijn.

Tweede collecte: Jong Protestant: Opvoeden doe je 
niet alleen

Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen 
om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen 
ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te 
wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof 
kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen 
kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door 
anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld 
om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te 
stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van 
jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er 
ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap
en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken 
ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich 
thuis voelen en gehoord weten.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Van 
harte bij u 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. 

Kerkelijk medewerker: Ruth Pruis evaruthpruis@gmail.com tel. 06-17984737 
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag 10 oktober 2021               wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag 13 oktober 2021          jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info

mailto:wijkberichten@defontein.info
mailto:evaruthpruis@gmail.com

	WELKOM !
	DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie
	WELKOM !
	DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie
	
	
	Brei- en haakclub

