
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

14 november 9.30 uur Morgendienst(S en T) ds  Ynte de Groot De Fontein

21 november 9.30 uur         morgendienst                          ds. Evert Jan Veldman Nieuwe Kerk

  
Bij de vieringen
Vandaag, zondag 14 november, vieren we een dienst van Schrift 
en Tafel. In deze viering zal Tineke Veenstra bevestigd worden als 
ouderling Eredienst. Voorganger is ds. Ynte de Groot.
Zondag 21 november, de derde zondag van de maand, houden we
een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Deze vangt, voor de 
laatste keer, om 9.30 uur aan. Vanaf zondag 28 november 2021 
beginnen de erediensten in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur.

Gemeenteberaad – zondag 28 november
Zondag 28 november, na afloop van de dienst, houden we een 
gemeenteberaad. Na een korte inleiding van onze voorzitter Jaap 
Stellingwerff zal Hans Vissers ons eerst bijpraten over de stand van
zaken m.b.t. het kerkgebouw. Hierop volgt een presentatie van 
Ruth Pruis en het team van predikanten dat ons de komende tijd 
zal ondersteunen; hoe zien wij de toekomst en wat kunnen wij 
hierin van hen verwachten? Na afloop is er tijd en ruimte voor 
vragen en/of opmerkingen en sluiten we, voor wie wil, af met een 
lunch.

Lunch in de Fontein
Zondag 28 nov a.s. is het eerste zondag van advent, de start van 
een nieuw kerkelijk jaar. In deze dienst hoopt ds. Feike Volbeda 
voor te gaan en medewerking wordt verleend door de cantorij. Na
de dienst is er, onder het genot van een kopje koffie/thee, een 
gemeenteberaad waarin we weer worden bijgepraat over actuele 
zaken rond het kerk zijn.
Na dit alles is er ruimte en tijd om met elkaar in gesprek te gaan 
en samen te genieten van een lunch. Wilt u deelnemen aan deze 
lunch dan kunt u zich voor 22 nov a.s. aanmelden bij:
Margje Tolsma, tel. 0615634868, email: 
margje.tolsma@gmail.com
De eetgroep

Corona maatregelingen
Naar aanleiding van de persconferentie scherpen we de 
basisregels die er voor Covid19 zijn, ook in De Fontein weer aan. 
Dat betekent dat we de 1 ½ meter weer gaan hanteren en 
wanneer we ons verplaatsen een mondkapje dragen. Ook zal er 
worden geventileerd in de kerk, dus houdt u uw jas bij u. En 
uiteraard blijft u bij klachten thuis. Ook bij de doordeweekse 
activiteiten welke we in De Fontein (gaan) houden worden deze 
regels gehanteerd.
Het koffie drinken na de dienst willen we graag blijven doen, we 
verzoeken u dan ook zich aan deze regels te houden. U kunt in de 

hal maar ook van de verschillende lokalen gebruik maken.

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.

Meeleven
Mevr Engelsman-Mulder is afgelopen zaterdag gevallen en heeft 
haar heup gebroken. Ze ligt in het Martini Ziekenhuis en heeft 
ondertussen een pin in de heup gekregen. Belangstelling door een
kaartje te sturen is welkom.
Dhr Joh. Postma en zijn vrouw vieren wegens gezond-
heidsredenen op afstand de kerkdiensten in De Fontein met ons 
mee.. Ze blijven op deze manier nog zeer betrokken bij onze 
gemeente. Belangstelling door een kaartje te sturen of een keer te
bellen wordt zeer op prijs gesteld.

Film in De Fontein: Ida (2013)
Op donderdagavond 25 november (19.30 uur) draait ‘Ida’. Ida is 
een oogverblindende, prachtig geschoten zwart-witfilm over 
Poolse novice Anna die plots een tante en een ijzingwekkende 
geschiedenis blijkt te hebben. Ze reist naar haar tante Wanda, een
zwaar drinkende rechter en voormalig officier van justitie tijdens 
het stalinistisch regime.
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

Reisexpositie naar aanleiding van de zeven Werken van 
Barmhartigheid
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



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.

K  ledingactie Dorcas 5 november 2021  
De kledingactie van vrijdag  5 november is weer een succes 
geworden. Er kwamen 80 zakken kleding , 10 zakken met 
schoenen en 80 brullen binnen.  Voor voedselpakketten  en ter 
dekking van onkosten hebben we 120 euro gekregen. De kleding 
en de schoenen zijn op 6 november naar het verzamelpunt van 
Dorcas aan de Wilhelminakade gebracht  De brillen gaan naar een 
verzamelpunt in het winkelcentrum Paddepoel.
Alle gevers hartelijk dank.
Namens de werkgroep diaconaat
Jaap Medema .

Schrijfactie Amnesty Rusland: kritische sjamaan vast in 
psychiatrisch ziekenhuis 
Sjamaan Aleksandr Gabyshev zwoer in 2019 dat hij met zijn 
sjamanistische krachten het Kremlin zou ‘zuiveren’ van president
Poetin. Een rechter veroordeelde Gabyshev in juli 2021 tot 
opsluiting voor onbepaalde tijd in een psychiatrisch ziekenhuis. 
Hij zou krankzinnig zijn, ‘oproepen tot extremisme’ en geweld 
hebben gebruikt tegen een agent bij zijn arrestatie. Gabyshev 
verloor in september 2021 het hoger beroep tegen de uitspraak. 
Schrijf vóór 1 december 2021 naar de aanklager in Yakutia. Roep 
hem op Aleksandr Gabyshev onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij 
te laten.

Kerststukje voor Bianca Couture, ons diaconaal project.
De gezellige kerstmarkt in de Fontein gaat ook dit jaar niet door. 
Helaas. Vorig jaar hadden we een prachtig alternatief: de verkoop 
van kerststukjes. Dit was een groot succes.
De bloemengroep van de Fontein wil ook nu weer hun 
medewerking verlenen en daar zijn we hen zeer dankbaar voor. En
velen van u weten dat zij kwaliteit leveren.
Geheel belangeloos maken zij in week 50 (13 t/m 18 december) 
kerststukjes ad. €10 en €15. 
U kunt  ons gezamenlijk project (met de Bron en de Nieuwe Kerk) 
steunen door weer een kerststukje te kopen. De kerststukjes 
worden bij u thuis bezorgd. Dit gebeurt op 14,15 en 16 december 
en u moet hiervoor wel in de stad wonen.
U kunt u tot  9 december aanmelden bij:  Lotty van Ginkel 050 – 
571 33 89 of  mailen naar acginkel@home.nl of bellen naar Margje
Tolsma  06 - 15 63 48 68 mailadres margje.tolsma@gmail.com 
Betalen kan op twee manieren: u meldt u allereerst aan bij een 
van de twee dames. Daarna maakt u het geld over op rekening 
NL45 INGB 0003 2086 49 t.n.v. diaconaat de Fontein  o.v.v. 

kerststukje Bianca Couture. Dit heeft onze voorkeur.
U mag echter ook bij ontvangst contant betalen.
Met deze actie steunt u het mooie werk van Bianca Couture. Van 
de opbrengst worden naaimachines gekocht voor de vrouwen die 
de driejarige opleiding tot naaister hebben afgerond. Hiermee 
kunnen zij aan een betere toekomst in Burkina Faso werken.

De collecten
De 1e collecte is bestemd voor de stichting Gered Gereedschap 
Groningen. Gered Gereedschap levert een bijdrage aan de 
opbouw van een onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen
in ontwikkelingslanden. De ondersteuning is concreet en 
praktisch: overtollig gereedschap en naaimachines worden 
ingezameld, opgeknapt en op aanvraag verzonden naar projecten 
in landen waar goed gereedschap onbetaalbaar is. Dat 
gereedschap stelt mensen in staat een vak te leren, inkomen te 
verwerven, een bedrijfje te starten of uit te breiden. 
De tweede collecte is bestemd voor het Stedelijk Kerkenwerk.
De derde collecte is bestemd voor Happietaria, tegen seksueel 
geweld.
Nog even en dan opent Happietaria voor de 27e keer haar deuren!
Van 18 november tot en met 16 december zijn u en jullie van 
harte welkom in het restaurant aan de Henri Dunantlaan 2 te 
Groningen om gezellig een hapje te komen eten voor het goede 
doel. Dit jaar halen zij geld op voor Inspired Individuals. Dit project
van Stichting Tearfund ondersteunt verschillende individuen in 
Afrika die elk in hun eigen land een organisatie hebben opgezet 
die strijdt tegen het heersende onrecht in dat land. Zo mogen wij 
van Happietaria Groningen in het bijzonder inzamelen voor Rose 
en Leeneh, beide afkomstig uit Liberia. Deze vrouwen werden zelf 
ooit slachtoffer van seksueel geweld en verkrachting. Nu hebben 
ze beiden een succesvolle organisatie waarmee ze jonge vrouwen 
en kinderen helpen die ook getroffen zijn door dit onrecht. Met 
het geld dat wij ophalen kunnen zij slachtoffers helpen met  
traumaverwerking, krijgen ze toegang tot educatie, een dak boven
hun hoofd en kunnen ze opnieuw hun leven op gaan bouwen.
U kunt hierbij helpen! Steun de collecte en kom vooral langs om te
dineren. Of help als vrijwilliger.
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.happietaria.nl/happietaria-groningen. Wij zien u graag 
binnenkort in ons restaurant!

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                                                       tel. 06-17984737                            r.pruis@defontein.info            
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag     14 november   2021 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag 17 november2021       jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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