
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

  3 juli   9.30 uur           morgendienst                     Auke Faber en Thom van Dijk         De Fontein
10 juli   9.30 uur morgendienst ds Marga Baas      De Fontein

Bij de vieringen
Op zondag 3 juli is er een viering o.l.v. gemeenteleden. Voorgangers zijn Thom van Dijk en Auke Faber. Organist is Gjalt van der Meulen.
Zondag 10 juli zal ds. Marga Baas voorgaan in een viering met slechthorenden en doven. Carel van Aurich bespeelt het orgel.

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/m 3 juli op vakantie, 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)
We zijn beschikbaar. Bel of mail gerust, ook als er niets ernstigs aan de hand is en u gewoon even de stem van een ander wilt horen.
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt niet het volledige adres, neem dan contact op met één van de ouderlingen van De 
Fontein. In verband met de privacywet zetten  we de adressen niet op de website.

Bedankt
Ik was blij verrast dat ik de bloemen van de kerk kreeg. Ben herstellend van corona.
Lily Tooi

Meeleven

Wij gedenken

Open kerk op woensdag en donderdag
Naast de diverse activiteiten die wij doordeweeks organiseren is De Fontein twee ochtenden per week open: op woensdag en donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. Voor een persoonlijk gesprek zijn buurtpastor Ruth Pruis en/of ds. Alberte van Ess aanwezig. U kunt ook even in de kerkzaal
zitten, een kaarsje aansteken en de nieuwe tentoonstelling bekijken.

Zomerterras
Zolang het weer het toestaat zal iedere woensdag van 10:00 tot 12:00 uur ons terras voor jullie klaarstaan. Met koffie, thee en tijd voor een 
praatje. Iedereen is welkom om aan te schuiven!

Ruil- en weggeefkast

Hebt u spullen in huis die niet meer gebruikt worden, maar waarvan het jammer is om ze weg te gooien? U kunt ze kwijt in de ruil- en weggeef-
kast in de hal van De Fontein, waar anderen ze gratis kunnen meenemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om te ruilen. U kunt brengen en halen
tijdens de inloopochtenden.

Oproep om mee te werken aan de zomerdiensten
In augustus vieren we 350 jaar Gronings Ontzet. Tegelijk voelt oorlog in deze tijd alles behalve ver weg. Dit kan allerlei vragen oproepen rond 
vrede en geweld. Deze zomer hopen we dan ook samen stil te staan bij het thema ‘Oorlog en Vrede’. Dat doen we in de gezamenlijke zomer-
diensten met de Nieuwe Kerk. Evenals voorgaande jaren kunt u zich als belangstellende opgeven om een of meer vieringen voor te bereiden. 
Hiervoor hebben we de maandagavonden voorafgaand aan de dienst op het oog. Dat kan door contact op te nemen met de predikanten:

 17 juli – Evert Jan Veldman – De eerste broedermoord

 24 juli – Ruth Pruis – Niet in mijn naam!

 31 juli – Alberte van Ess – Innerlijke vrede in turbulente tijden

 7 augustus – Tirtsa Liefting – Angst, vijandsbeelden en verzoening

 14 augustus – Evert Jan Veldman – Geweldloze weerbaarheid
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 21 augustus – Tirtsa Liefting – Het einde van het kwaad

Barbara Faber in De Fontein
Barbara Faber (Groningen, 1982) exposeert haar foto’s in verschil-
lende ruimtes van De Fontein van 18 mei tot 13 juli 2022. Zij foto-
grafeert sinds enkele jaren, wellicht op het spoor gezet door een 
enthousiast fotograferende vader. 
Barbara woont in Lewenborg en gaat regelmatig fotograferen in 
Kardinge en in het Bevrijdingsbos, een uniek stukje bos aan de 

noordkant van de stad Groningen. Zij laat zich inspireren door de 
natuur en wel in het bijzonder door vogels. Dat wordt zichtbaar op
de tentoongestelde foto’s in De Fontein. 
Barbara heeft eerder haar foto’s geëxposeerd in bv. Warnsveld. 
Ook is er al eens een door haar gemaakte foto geplaatst in het tijd-
schrift ‘Noorderland’. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen 
hun reacties schrijven in het kunstboek op de tafel in de hal.

Zomermeditatie-avonden 
Onthaasten is typisch zo’n woord van deze tijd. Mensen hebben 
soms dagen nodig op vakantie om zich te onthaasten. In onze tijd 
van stress, hoge werkdruk, snelheid en lawaai zoeken steeds meer 
mensen naar momenten van stilte en bezinning. Ze willen weer 
dichter bij de bronnen van hun bestaan komen en bij de Bron van 
het leven. Meditatie is een manier daartoe.
In deze zomer bieden we vanuit de buurtkerk de Fontein een drie-
tal meditatie-avonden, met oefeningen om lichaam en geest tot 
rust te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van spirituele tek-
sten en afbeeldingen. Op de derde avond is er een meditatief 
klankconcert. Ervaring met meditatie is niet nodig. 
Data: donderdagavond 7 juli, 4 augustus en 8 september van 
20.00 tot 21.00 uur 
Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom
Locatie: buurtkerk De Fontein - Eikenlaan 255 – Groningen
Opgave: Alberte van Ess, geestelijk begeleider: buurtkerkdefon-
tein@gmail.com

Film in De Fontein: Florence Foster Jenkins (2016)

Op dinsdagmiddag 12 juli (14.00 uur) draait ‘Florence Foster 
Jenkins’: het waargebeurde verhaal van de gelijknamige legendari-
sche New Yorkse erfgename en socialiste die er alles aan deed om 
haar droom, een groots zangeres worden, uit te laten komen. De 
stem die ze in haar hoofd hoorde was prachtig, maar voor anderen
klonk haar gezang vreselijk vals. Haar echtgenoot en manager, St. 
Clair Bayfield, een aristocratische Engelse acteur, was vastbesloten
om zijn geliefde Florence tegen de waarheid te beschermen. Wan-
neer Florence besluit een openbaar concert in Carnegie Hall te ge-
ven, komt hij voor de grootste uitdaging van zijn leven te staan.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en 
thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Bloemen uit de kerk
Weet u iemand die we op woensdag als buurtkerk een bos bloe-
men mogen bezorgen? Dit mag een wijkbewoner of een instelling 
zijn in één van de wijken van De Fontein, die wat extra aandacht 
kan gebruiken. Geef dit dan door aan Hessel Boersma, ouderling 
pastoraat. 
Er zijn al enkele bossen bloemen bij wijkbewoners bezorgd, ze wa-
ren zeer verrast door de aandacht van onze buurtkerk.

Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten 
verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info. Heeft u 
een foto, bijvoorbeeld van de verbouwing, welke op de website 
geplaatst kan worden stuur deze aan webmaster@defontein.info.

Mailadres scriba van De Fontein
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@-
defontein.info te sturen. We zijn nog steeds op zoek naar een scri-
ba, reacties kunnen naar het mailadres van de scriba worden ge-
stuurd.

Eerste collecte: Kerk in Actie: India: Onderwijs geeft kansarme
kinderen een toekomst
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en 
buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met 
lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen
om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer 
buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in 
een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze
huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen 
ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook 
wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen.
Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de 
moeite waard zijn. Met uw bijdrage aan de collecte kunnen bijna 
4.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen.
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Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2 e collecte dragen we bij in de vaste kosten van de  
landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. 

Derde collecte is bestemd voor Voedselbank

httpps://kerk050.nl/DFC

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 de collecte doelen gelijk  
worden verdeeld
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