
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

28 november 9.30 uur morgendienst ds  Feike Volbeda De Fontein

  5 december 9.30 uur         morgendienst                          Geard Lof en Thom van Dijk De Fontein

  
Bij de vieringen
Vandaag, zondag 28 november, is het de eerste zondag van 
advent, de start van een nieuw kerkelijk jaar. Ds. Feike Volbeda zal
voorgaan. Aansluitend houden we, na een kop koffie/thee, 
gemeenteberaad.
Een week later, op zondag 5 december, is er een viering o.l.v. 
gemeenteleden. Voorgangers zijn Gerard Lof en Thom van Dijk.

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.

Lunch in de Fontein
Zondag 28 nov a.s. is het de eerste zondag van advent, de start 
van een nieuw kerkelijk jaar. 
We hadden gehoopt om dit nieuwe jaar te kunnen starten met 
een gezamenlijke lunch maar  helaas hebben we moeten besluiten
dit niet door te laten gaan.
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 ook aan deze regels te houden. We 
drinken geen koffie meer in de hal maar in de verschillende 
lokalen van De Fontein.

Geen buurtsoep.
Vanwege de aangescherpte maatregelen in verband met Corona 
en vanwege de aanstaande verbouwing in De Fontein is er
tot nadere aankondiging GEEN BUURTSOEP.
In tegenstelling tot eerdere berichten is er dus ook woensdag 1 
december a.s. geen buurtsoep.

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 heeft nadat ze haar heup heeft gebroken
nu ook haar bovenbeen gebroken. Aankomende zaterdag is ze 
jarig, een kaartje zou zeer welkom zijn. 
Het adres is Martini ziekenhuis 4H, kamer 4.13, Van Swietenplein 
1, 9728 NT   Groningen

Spreek smakelijk – versterking gezocht!
‘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.
Op donderdagavond 14 oktober vond een zeer geslaagde tweede 
editie plaats. Begin 2022 (3 februari) zouden wij daar graag een 
iets groter vervolg aan willen geven. Hiervoor zoeken wij nog 
vrijwilligers: kok(s) en eventuele gespreksleiders. Wie heeft er tijd 
en zin om mee te helpen?
Informatie en aanmelding: Ruth Pruis - r.pruis@defontein.info

Film in De Fontein: The light between oceans (2016)
Op dinsdagmiddag 14 december (14.00 uur) draait ‘The light 
between oceans’. WO I-veteraan Tom (Fassbender met strenge 
snor) neemt kort na de oorlog een baan aan als vuurtorenwachter 
op een verlaten eiland. De Grote Oorlog heeft hem gebroken, 
maar de levenslustige Isabel (Vikander) weet zijn hart te raken en 
voegt zich al snel bij hem. De twee willen dolgraag een gezin 
stichten, maar dat wil niet erg vlotten. En dan spoelt een 
reddingssloep met dode man en levende baby aan op het eiland... 
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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

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.

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

Schrijfactie Amnesty China: kritische Oeigoerse 
academicus al meer dan 7 jaar vast
De Oeigoerse kritische academicus Ilham Tohti kreeg op 23 
september 2014 levenslang wegens ‘separatisme’. Tohti kwam op 
voor de rechten van de Oeigoeren, die in de regio Xinjiang ernstig 
worden onderdrukt. Maar hij is geen voorstander van afscheiding 
van China. Hij wilde juist de dialoog met de Chinese autoriteiten 
aangaan.  
Sinds maart 2017 nam de onderdrukking van de Oeigoeren in 
China ernstig toe. Er zitten vandaag de dag meer dan een miljoen 
Oeigoeren en andere islamitische minderheden opgesloten in 
zogenaamde ‘heropvoedingskampen’. Ze moeten daar trouw 
zweren aan de Communistische Partij en hun eigen cultuur 
verwerpen. Ze worden gehersenspoeld en zelfs gemarteld. Schrijf 
vóór 1 januari 2022 naar president Xi Jinping van China. Roep hem

op Ilham Tohti onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

De collecten
 Eerste collecte: Kerk in Actie: Moldavië: Kerken geven kinderen 
een toekomst
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot 
overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te 
verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien 
op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun 
school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en 
misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat 
voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van 
kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde 
maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers 
vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak 
ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een 
liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het 
leven. Helpt u mee? 

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk 
en onder anderen aan de kosten van het kerkelijk bureau. 

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     28 november   2021 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag 1 december 2021       jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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