
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

  7 november 9.30 uur gedachtenisdienst ds  Marga Baas De Fontein

14 november 9.30 uur         morgendienst                         ds. Ynte de Groot De Fontein

  
Bij de vieringen
Vandaag, 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. Medewerking wordt 
verleend door de cantorij o.l.v. José van Dijken.
Een week later, op 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.

Corona maatregelingen
Naar aanleiding van de persconferentie scherpen we de 
basisregels die er voor Covid19 zijn  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 heeft u klachten blijf thuis.
Ook bij de 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. 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
Op 31 oktober werd ik verrast met een mooie bos bloemen vanuit 
De Fontein.
Daar ben ik erg blij mee.
Hartelijk dank daarvoor.
Een hartelijk groet van Gé Wiegman.

Verhuisd
Thea de Jonge-Jongsma, is verhuisd van de Gabrielflat in 
Hoogkerk naar de Veldspaatflat in Vinkhuizen

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.

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 
wilt 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

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.
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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

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

Inlia
Stichting Inlia staat al jaar en dag klaar voor asielzoekers en 
vluchtelingen. Een van de  activiteiten is de Landelijke 
Vreemdelingen  Voorziening voorheen genoemd: bed , bad en 
brood. De gemeente Groningen heeft toestemming gegeven voor 
het bouwen van een nieuwe centrale opvanglocatie voor 270  
personen naast het formule 1 Hotel in Groningen
Inlia heeft voor de verhuizing van de boten in het Eemskanaal naar
de nieuwe locatie en het inrichten van de nieuwe locatie mensen 
nodig die willen meehelpen. Via de bijgaande link kunt u meer 
informatie krijgen en hoe u zich kunt opgeven. 

De collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: Guatemala: Sterke en weerbare 
vrouwen
Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en 
huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. 
Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te 
worden en ook in de kerk hun stem te laten horen. Vrouwen 
kunnen (bijbel)cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend 
leiderschap. Ze leren trots zijn op zichzelf en durven de 
bevrijdende kracht van het Evangelie uit te dragen: geweld en 
onrecht tegen vrouwen moet stoppen. Kerk in Actie ondersteunt 
drie verschillende projecten:

 Het Tamar-project leert 20 jonge Maya-vrouwen hun 
rechten en hoe te handelen bij (seksueel) geweld. Zij 
komen vier weekenden bij elkaar.

 Het José-project leert 20 jonge Maya-mannen hoe ze op 
een gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen 
omgaan. Ook leren ze welke wetten er zijn om vrouwen 
te beschermen tegen geweld.

 Bijbellezen in eigen context geeft 30 mannen en 
vrouwen de kans om nieuwe inzichten op te doen, zich 
te bevrijden van oude geloofsbeelden die vrouwen 
onderdrukken en verandering in gezin, kerk en 
samenleving teweeg te brengen. De deelnemers volgen 
een 4-daagse cursus. 

Tweede collecte: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, 
verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, 
liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of 
vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

Derde collecte: Voor de 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

httpps://kerk050.nl/DFC

Buurtpastor: Ruth Pruis                                                       tel. 06-17984737                            r.pruis@defontein.info            
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag      7 november   2021 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag 10 november2021       jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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