
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

31 oktober      9.30 uur morgendienst ds. Nelleke Boonstra De Fontein  

 7 november   9.30 uur morgendienst ds Marga Baas De Fontein

                                                 (gedachtenisdienst) 

  
Bij de vieringen
Vandaag, zondag 31 oktober, gaat ds. Nelleke Boonstra voor.
Een week later, op zondag 7 november, vieren we de gedachtenis 
van de gestorvenen. De dienst is voorbereid door de Werkgroep 
eredienst samen met ds. Marga Baas die deze zondag zal 
voorgaan. In deze viering zullen de namen worden genoemd van 
hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. U kunt zelf ook 
namen aandragen van dierbaren die zijn overleden – vrienden, 
familieleden, mensen met wie u zich weet verbonden. U kunt die 
namen t/m woensdag 3 november per mail doorgeven 
(marga.baas@home.nl) of opschrijven en in de glazen schaal op de
tafel in de hal van de kerk neerleggen.

Vanaf 24 oktober niet meer aanmelden voor de vieringen
U bent van harte welkom in De Fontein, op zondag en door de 
week! Met ingang van 24 oktober is het niet meer noodzakelijk om
u aan te melden voor de vieringen. Wel vragen we iedereen met 
klachten thuis te blijven.

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.

 
Wij gedenken
Op 19 oktober jl. is na een slopende ziekte overleden: Koene Kats, 
78 jaar oud. Samen met zijn vrouw was hij jarenlang kerklid, eerst 
in de Regenboog, later in De Fontein. Hij was actief als diaken en 
als ouderling. Op dinsdag 26 oktober had de uitvaart plaats in 
crematorium Ommeland en Stad. Namens de Fonteinkerk hield 

Adrie Huttenga-Menninga een korte overdenking bij Psalm 91: 
‘mijn God, op U vertrouw ik’. 

Een vogel in de tuin
Feike en ik kijken samen terug op een heel bijzonder afscheid.
We hebben, eerder dan verwacht, ook de bestemming gevonden 
voor het geld dat we van jullie als gemeente ten geschenke 
hebben gekregen.
Het is een bronzen beeldhouwwerk geworden van de kunstenaar 
Leon Veerman, getiteld: de vlucht van de zeearend.
Onlangs is het beeld in onze tuin geplaatst.
Elke keer als we uit de ramen van onze keuken en woonkamer 
kijken, zien we nu deze vogel met gespreide wieken boven het 
water vliegen, een onbekende verte tegemoet.  
Vrijheid en toekomst – gevangen in brons.
We willen jullie graag laten weten hoe blij we hiermee zijn! 

Marga Baas

Bedankt
Wat een verrassing, bloemen van de “Kerk”.  Ze werden me 
gebracht met een hartelijke groet, blijk van meeleven en onder 
het genot van een kopje koffie, een prettig gesprek. Dit deed me 
goed. Ik ben er erg blij mee. 
Hartelijke groet Janny Oldenkamp.

Reisexpositie naar aanleiding van de zeven Werken van 
Barmhartigheid
Van 1 t/m 28 november wordt in buurtkerk De Fontein een 
tentoonstelling gehouden naar aanleiding van de zeven Werken 
van Barmhartigheid. Jeltje Hoogenkamp maakte zeven schilderijen
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en Corrie Kopmels zeven gedichten bij de thema’s de hongerigen 
voeden, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen 
herbergen, de zieken en de gevangenen bezoeken en de doden 
begraven. Er liggen werkboekjes ter inspiratie en verdieping voor 
u klaar om tijdens het bekijken van de panelen te gebruiken.
Van harte nodigen we u uit om deze expositie te komen bekijken. 
Elke woensdag- en donderdagmorgen staan tussen 10.00 en 12.00
uur de deuren van De Fontein voor iedereen open. De toegang is 
gratis.

Allerzielen: voor wie steek jij een kaarsje aan?
Op dinsdag 2 november is de kerk van 10.00-19.00 uur open voor
gemeenteleden en buurtbewoners om een kaarsje aan te steken 
voor een dierbare overledene.

Buurtsoep
Op woensdag 3 november kunt u in De Fontein tussen 12.15 en 
13.30 uur weer aanschuiven bij de buurtsoep. Kosten: een 
vrijwillige bijdrage

Platina
7 november is er weer een kerkdienst in de Platina om 17.00 uur. 
Voorganger is ds. F. Volbeda. U dient zich eenmalig op te geven bij
Annie Borgerink, telefoon 06-45454703.

Herfsttip – bollenplantdag voor en met de buurt!
Oktober en november zijn de beste maanden om bollen te planten
die dan in het voorjaar in bloei komen, zoals tulpen, narcissen, 
sneeuwklokjes, irissen en hyacinten. Veel van deze bloembollen 
zorgen er voor dat bijen en andere insecten al vroeg in het 
voorjaar van nectar en stuifmeel worden voorzien, waardoor ze na
de winter weer op krachten kunnen komen. Om die reden 
organiseren wij op vrijdag 5 november vanaf 13:30 uur een 
bollenplantmiddag in de kerktuin. Helpt u mee? Ons terras met 
diverse hapjes en drankjes staat voor jullie klaar!
Informatie en aanmelding: Ruth Pruis - r.pruis@defontein.info

Film in De Fontein: Green book (2018)
Op dinsdagmiddag 9 november (14.00 uur) draait ‘Green book’. 
Wanneer pianist Don Shirley in 1962 op zoek is naar een lijfwacht 
voor zijn tournee door het zuiden van Amerika, komt hij in contact
met Tony Lip. Een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die graag wat 
wil bijverdienen. Samen reizen ze door verschillende ‘blanke’ 
staten aan de hand van een speciale reisgids (The Green Book) die 
hen informeert over plekken waar Afro-Afrikanen welkom en 
veilig zijn.
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

Website van De Fontein

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

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 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 4 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

 De collecten
De Eerste collecte: Luisterlijn
In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een 
feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, 
bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een 
vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat 
en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers die 
daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige 
beroepskrachten. Dankzij uw bijdrage kan dit belangrijke werk 
blijvend gefinancierd worden.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
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 

httpps://kerk050.nl/DFC

Buurtpastor: Ruth Pruis r.pruis@defontein.info tel. 06-17984737 
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag      31 oktober     2021 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag  3 november 2021       jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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