
 
 

 

 



OM TE BEGINNEN 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom 

 

Moment van stilte 

 

Ontsteken van de kaarsen 
       Allen gaan staan 

Openingslied: ‘In de veelheid van geluiden’ – LB 283 

 

Bemoediging en drempelgebed 

v.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 

a.: SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN 

v.: Eeuwige, onze God,  

      zie ons hier, 

      samengekomen in uw huis 

      om uw aanwezigheid te mogen ervaren 

      in de liederen die wij zingen 

      in de woorden die klinken 

      in de gebeden die opstijgen 

      in de stilte in deze ruimte en in ons hart. 

a.: WEES AANWEZIG,  

      VERBIND U OPNIEUW MET ONS 

      ALS BONDGENOTEN OP DE WEG VAN UW VREDE. 

      SPREEK ONS AAN  

      IN DE BEZIELENDE KRACHT VAN UW GEEST. 

      BRENG ONS IN BEWEGING 

      NAAR ONZE NAASTE OVER ALLE GRENZEN HEEN. 

      AMEN. 

       Allen gaan zitten 

 

Kyrie en Gloria 

v.: Laten we de Eeuwige om ontferming aanroepen voor de nood van de  

     wereld en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid is eindeloos: 



 
2 Duurt de oorlog voort, / wordt de waarheid bruut gegijzeld, 

trekt de wolf het kleed / van de onschuld aan, 

wordt de vredesroep, / honend als verraad bestempeld, 

wie doorziet de waan? 

3 Duurt de oorlog voort, / ondermijnt terreur het leven, 

trekt een schare weg / voor de dreiging van een bom, 

raakt een volk ontheemd / om de nationale glorie, 

wie kijkt naar hen om? 

4 Duurt de oorlog voort, / worden rijken zichtbaar rijker 

prijst men wapentuig / dat de aarde beven doet, 

wordt een vruchtbaar land / morgen tot een woeste vlakte, 

wie keurt zoiets goed? 

5 Duurt de oorlog voort, / sluiten wij dan niet de hemel? 

Duurt de oorlog voort, / scheppen wij dan niet de hel? 

Duurt de oorlog voort, wordt het ons dan nog vergeven? 

Duurt de oorlog voort… en voort …en voort 

       Uit: Opstaan! (Iona), lied 5 



 

NLB 309, regel 1 – 4 

 

RONDOM HET WOORD 

v.: De Eeuwige zal bij jullie zijn! 

a.: EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN! 

 

Gebed van de zondag 

Met gezongen acclamatie: 

 
      NLB 333 

 

 

 



Eerste lezing: Een gedeelte uit de preek ‘Heb je vijanden lief’ van 

Martin Luther King (Uit de bundel ‘Sterk door de liefde: preken die het 

hart raken’, 2018). 

“Nu zien we wat Jezus bedoelde toen hij zei: “Heb je vijanden lief.” We 
mogen blij zijn dat hij niet zei: “Vind je vijanden aardig.” Het is bijna 
onmogelijk om sommige mensen aardig te vinden. “Aardig vinden” is iets 
sentimenteels en aanhankelijks. Hoe kunnen we genegenheid hebben voor 
een persoon die erop uit is om ons wezen te vernietigen en ontelbare 
struikelblokken op ons pad te plaatsen? Hoe kunnen we een persoon die 
onze kinderen bedreigt en onze huizen bombardeert aardig vinden? Dat is 
onmogelijk. Maar Jezus zag in dat liefhebben groter is dan aardig vinden. 
Als Jezus ons gebiedt om onze vijanden lief te hebben, heeft hij het noch 
over eros noch over philia; hij heeft het over agape, begrijpende en 
creatieve, bevrijdende goede wil voor alle mensen. Alleen als we deze weg 
volgen en met dit soort liefde antwoorden, kunnen we kinderen van onze 
Vader in de hemel zijn. 
Laten we nu van het praktische hoe naar het theoretische waarom 
overgaan: Waarom zouden we onze vijanden moeten liefhebben? De eerste 
reden is nogal duidelijk. Haat met haat beantwoorden vermenigvuldigt de 
haat en voegt een diepere duisternis toe aan een nacht die toch al zonder 
sterren was. Duisternis kan de duisternis niet uitdrijven; alleen licht kan 
dat doen. Haat kan haat niet uitdrijven; alleen liefde kan dat doen. Haat 
vermenigvuldigt haat, geweld vermenigvuldigt geweld, en hardheid 
vermenigvuldigt hardheid in een neerwaartse spiraal van vernietiging. Dus 
Jezus’ gebod “heb je vijanden lief” is uiteindelijk een diepe en 
onontkoombare waarschuwing. Zijn we in onze moderne wereld niet in een 
zodanige impasse beland dat we onze vijand wel moeten liefhebben – want 
anders? De kettingreactie van kwaad – haat die haat in het leven roept, 
oorlogen die meer oorlogen produceren – moet gebroken worden, want 
anders zullen we in de donkere afgrond van zelfvernietiging storten”. 
 
Lied: ‘O grote God die liefde zijt’ - LB 838 

 

Evangelielezing: Mattheus 5: 14-26 

 

Acclamatie bij de lezing 

NLB 339g 



Overweging 

 

Orgelspel 

 

Lied: ‘Geef vrede door van hand tot hand’ – LB 1014 

 

GAVEN EN GEBEDEN 
 
Diaconale mededelingen en inzameling 
  1e Collecte: ZWO - Oekraïne 
  2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
 

Voor uitleg zie de zondagsbrief. 

U kunt uw gift overmaken via de tikkie, 
hiernaast afgedrukt. 
Of via het rekeningnummer van de  
wijkdiaconie NL61INGB 0007 39 7015 
Achter in de kerk en bij de koffietafel, staan schalen waarin u eveneens uw gift kunt 
deponeren. 

 
Dankgebed 
 
Voorbeden 
 
de gebedsintenties worden beantwoord met:  

 

Stil gebed  

 

 

 

 

 



Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 

 
ZENDING EN ZEGENING 
 

Slotlied: ‘Van de vrede blijf je dromen’  

 

2 Samen zullen wij weer leren 

van de vrede, hoe dat moet, 

hoe je onrecht om kunt keren 

tot iets heels en tot iets goeds. 

Zodat alles anders wordt, 2x 

dichterbij de droom van God 



3 Van raketten en van zwaarden 

maken wij gewoon een ploeg 

en wij zaaien op de aarde 

graan voor allen, brood genoeg. 

Liefde huis in elke straat, 2x 

niemand wordt er meer soldaat. 

4 Van de vrede blijf je dromen, 

jij zult zien, soms, hier en daar, 

hoe er steeds meer mensen komen 

die niet vechten met elkaar. 

Die de wegen gaan van God, 2x 

tot de aarde hemel wordt 
Uit: Met andere woorden (Hanna Lam e.a.), lied 32 

 

 

 

 

 

Woorden van zending en zegen 

 

Met als antwoord: 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aan deze dienst werken mee: 

 

Joke Riemersma, Ouderling van dienst 

Erwin Landman, Diaken van dienst 

Barbara Bakker, Lector 

Ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 

Jelte Hulzebos, organist 

Wieger Riemersma, geluid 

Jehudi Esenkbrink, beeld 

Ronald Bas, koster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZONDAGSBRIEF 

NIEUWE KERK    -     DE FONTEIN 
7 AUGUSTUS 2022 

 
 

 

1e collecte: Oekraïne: School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid. 

Op veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: 

gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel.  

De School van onze Dromen zet zich in om het onderwijs positief te 

veranderen. Personeelsleden worden toegerust in de zorg voor kwetsbare 

kinderen. Nieuwe lesmethoden bevorderen het zelfvertrouwen en 

creativiteit van de kinderen. Alles is erop gericht om kwetsbare kinderen de 

zo nodige zorg, aandacht en liefde te geven. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie de School van onze 

Dromen en andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? 

 

2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk  

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.  

Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 

inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de 

kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn 

we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer 

dan welkom. 

 

BLOEMENGROET 

De bloemen gaan vanuit de Fontein naar Mevrouw Meyer, Maluslaan. 

Vanuit de Nieuwe Kerk gaan bloemen naar de heer H.C.W. Jacobs, 

Allendeplein, mijnheer Jacobs is 6 augustus 85 jaar geworden. 

En met bemoediging gaat een bloemengroet naar de heer J. Smits, Kamer 

624, in de Es, Beukenlaan in Groningen. 



ADRESSEN BLOEMENGROET  

Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen,  

dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail 

lidaduzink9@gmail.com of telefoon 06 46696542. Ook kunt u via de 

website, na inloggen ‘Lief en Leed’, gegevens en adressen vinden. Het 

wachtwoord kunt u opvragen bij Tim Smid t.smid@nieuwekerk.org.  

Of bij Lida Duzink lidaduzink9@gmail.com  

 

HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of 

gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven 

aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com 

 

LIEDBOEK WEER IN GEBRUIK 

U wordt gevraagd uw liedboek weer mee te nemen. In de liturgie worden 

de titels van de liederen aangegeven, die u kunt opzoeken in uw liedboek. 

Mocht u er geen hebben dan kunt u uiteraard bij de ingang een boekje 

vragen, of u krijgt het al aangeboden door de ouderling en diaken van 

dienst. 

 

STILTEPORTAAL Het Stilteportaal, is dagelijks geopend van 10.00 uur-18.00 

uur om even rust te zoeken of een kaarsje aan te steken. Ingang hoofddeur 

van de kerk. 

 

VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 

EEN MOOI BOEK VOOR DE VAKANTIE? 

Kom winkelen in onze tweedehands boeken in de kosterswoning. 

Voor een paar euro de mooiste boeken. Thrillers, platenboeken, romans,, 

kinderboeken, strips….. 

Op zaterdagen tijdens de toeristische openstelling van 11-17 uur ( als de 

kerk niet verhuurd is). Tijdens de donderdag-openstellingen 10-16 uur kan 

je ook doorlopen en snuffelen. Extra mogelijkheid voor of na de thema-

avond op 27 juni. Maar ook na de kerkdienst kan het. 

mailto:t.smid@nieuwekerk.org
mailto:lidaduzink9@gmail.com
mailto:ellyjagersma@gmail.com
http://nieuwekerkgroningen.nl/stilteportaal/


De prijs staat achterin ieder boek, dus zelfs al je niet meteen ziet aan wie je 

kan betalen, kan je het geld gewoon achterlaten in het bakje in de 

kosterwoning in de kamer beneden. De opbrengst komt ten goede aan de 

Nieuwe Kerk. Iedereen een mooie vakantie gewenst! 

 

KAMERNOOD INTERNATIONALE STUDENTEN 

Opnieuw dreigt er in Groningen een groot tekort aan kamers voor m.n. 

internationale studenten. Vorig jaar hebben Alexandra en ik ons actief 

ingezet om deze studenten te helpen. Dankzij verschillende mensen en 

gezinnen die hun deuren opende (o.a. uit de Nieuwe Kerk en de Fontein) 

konden we hen een (tijdelijk) onderkomen bieden, waardoor ze rustig 

konden landen in Groningen. 

Hoewel we nog niet weten of we hier dit jaar opnieuw actief mee bezig 

gaan, krijg ik via het kerkelijke netwerk inmiddels al de eerste wanhopige 

mailtjes en berichtjes binnen van studenten en/of hun ouders.  

Heeft u de ruimte en gelegenheid om een student (tijdelijk) in huis te 

nemen, verhuurt u kamers of heeft u een andere tip, laat het me 

weten!  t.liefting@nieuwekerk.org 

TULA – HERDENKING EN VIERING VAN DE SLAVENOPSTAND OP CURAÇAO 

Als onderdeel van de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed wordt op 17 

augustus 2022 (15:30 uur, Nieuwe Kerk) de slavenopstand op Curaçao 

herdacht en gevierd. Dit gebeurt met onder meer muziek, spoken word en 

Caribisch eten. Toegang is gratis, iedereen is van harte welkom. 

 

ZOMERBIJEENKOMST ‘KERK EN VREDE IN COLOMBIA’ 

Naast de zomerdiensten zijn er deze zomer ook een aantal bijeenkomsten 

op dinsdag morgen rond het thema ‘Oorlog en Vrede’. Deze 

bijeenkomsten worden georganiseerd door de Binnenstadskerken van de 

Raad van Kerken. 
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GEWELDLOZE WEERBAARHEID 

Dienst op zondag 14 augustus 10:00 - 11:00 uur 

Dit is de vijfde zomerdienst in een serie van zes over het thema OORLOG 

en VREDE.  

We lezen Romeinen 12, 1 – 2 . 9 – 21 en Matteüs 5, 43 – 48. 

Deze gezamenlijke dienst is in de Nieuwe Kerk aanvang 10 uur! 

Het orgel wordt bespeeld door Mannes Hofsink.  

Voorganger is ds. Evert Jan Veldman 

  



BOMMEN BEREND CONCERT TE GRONINGEN - MARTINIKERK 

28 AUGUSTUS 2022, 14.00 UUR 

EEUWE ZIJLSTRA, ORGEL EN JAN VERMANING, TROMPET. 

GRATIS TOEGANG, COLLECTE BIJ DE UITGANG 

  

PROGRAMMA 

 1. Jeremiah clarke (1674 - 1707) 

The prince of denmark's march 

  

2. Robert schumann (1810 - 1856) 

Träumerei opus 15 nr. 7 

  

3. Georg friedrich händel (1685 - 1759) 

Allegro uit orgelconcert nr. 10 hwv 309 

  

4. René berthelot (1903 - 1999) 

Trois pas de dance: Menuet vif, Gymnopedie, Circus polka 

  

5. Felix mendelssohn bartholdy (1809 - 1847) 

Allegro maestoso e vivace (sonate opus 65 nr. 3) 

  

6. John stanley (1713 - 1786) 

Trumpet voluntary 

  

7. George gershwin (1898 - 1937) 

Summertime (uit porgy and bess) 

  

8. Louis james alfred léfébure-wély (1817 - 1869) 

Boléro de concert, opus 166 

  

9. Georg friedrich händel (1685 - 1759) 

Suite in d hwv 341 

(overture - gigue - menuetto - bourrée - march) 



MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 

Bij de vieringen 

Op zondag 7 augustus is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de 

Nieuwe Kerk, de vierde in een serie van zes over Oorlog en Vrede. Het 

thema is deze keer: ‘Angst, Vijandsbeelden en Verzoening’. Irritaties, 

onenigheid en ruzie, we zijn er allemaal bekend mee. Maar hoe ontstaat 

het, wat doen we ermee en hoe komen we verder?  Daar denken we deze 

zondag over na. Hiervoor diepen we inspiratie op uit Mattheus 5: 14-26 en 

een gedeelte uit een preek van Martin Luther King. Voorganger is ds. Tirtsa 

Liefting-van den Toren. Het orgel wordt bespeeld door Jelte Hulzebos. 

 

 
 

LET OP: DE VIERINGEN IN DE NIEUWE KERK BEGINNEN OM 10.00 UUR 

 



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 zomerdiensten 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: 

• 14 augustus (NK) – Evert Jan Veldman – Geweldloze weerbaarheid 

• 21 augustus (NK) – Tirtsa Liefting – Het einde van het kwaad 

 

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 (op vakantie t/m zo 4 sept., 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. 

 

Verhuisd 

Mevr. Ritzema (Plutolaan 361) is verhuisd, van De Pelster naar De Es: 

Beukenlaan 156, woning 7, kamer 608, 9741 HM Groningen. 

 

 



Meeleven 

Jennie Kroeze heeft afgelopen maandag in het UMCG een stentor en 

catheterisatie gehad. Ze wacht nu nog op een nieuwe hartklep. Adres: 

Umcg, b1, kamer 30, Postbus 11120, 9700 cc Groningen 

 

Kerkdiensten Platina 

In tegenstelling tot wat in KiS staat zijn er GEEN kerkdiensten in Platina in 

de maand augustus. Dit omdat de buurthuiskamer gesloten is i.v.m. 

vakantie. De eerstvolgende keer is 4 september en dan gaat ds. Marga Baas 

voor. 

Annie Borgerink, 0645454703 

 

Vakantie van uw buurtpastor 

In de zomer ben ik vanwege vakantie gedurende vier weken afwezig: van 

maandag 8 augustus t/m zondag 4 september. Berichten voor in bijv. de 

zondagsbrief kunt u gedurende deze periode naar Hessel Boersma mailen: 

hessel.boersma@gmail.com. Voor dringende zaken is ds. Anita Akkerman 

het eerste aanspreekpunt: acakkerman1@gmail.com. Waar nodig kan zij 

doorverwijzen aan ds. Evert Jan Veldman en/of Alberte van Ess. Wat onze 

inloopochtenden betreft wisselen zij elkaar af en kunnen deze dus gewoon 

doorgang vinden. 

Ruth Pruis 

 

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. 
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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! 

 

Klankconcert 8 september 

Als afsluiting van de zomermeditatie-avonden een klankconcert. Ook 

welkom voor wie niet heeft meegedaan met de meditatie, maar dit wel 

eens wil meemaken. Bij het klankconcert kan je gaan liggen of zitten. Je 

hoeft even niks. De klanken en woorden laten komen en merken wat het 

met je doet. Totdat er geen woorden meer zijn. Alleen klank, muziek en 

stilte. 

Bij het klankconcert kun je helemaal ontspannen. Even tot jezelf komen, in 

contact komen met je innerlijke krachtbron. Geleid door de klanken maak 

je een reis naar binnen die je wellicht zomaar op onverwachte plekken kan 

brengen en misschien nieuwe inzichten oplevert. Een bijzondere ervaring! 

Het klankconcert wordt gegeven door Folkert Rienstra, gemeentelid en 

activiteiten begeleider muziek en klank. Hij maakt daarbij gebruik van een 

combinatie van klanken (schalen en gong etc.) en meditatieve muziek 

(snaarinstrumenten, melodische percussie, percussie, zang en meer). Het 

concert is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Plaats: De Fontein, Eikenlaan 255 

Tijd: van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur 

Opgave: buurtkerkdefontein@gmail.com 

 

Chauffeurs gevraagd 

Stichting Kunstkriebels organiseert een creatieve vakantieweek voor 

kinderen op de Biotoop in Haren van 15 t/m 19 augustus 2022. De kinderen 

komen uit gezinnen die leven rond het bestaansminimum en komen zowel 

uit Haren als uit de stad Groningen. 

Wij zoeken vrijwilligers die onze kinderen ’s morgens om 09.00 uur met de 

auto van huis kunnen ophalen (drie à vier kinderen per auto) en ’s avonds 

om 19.00 uur weer thuis kunnen brengen. Iedere dag van maandag t/m 

mailto:buurtkerkdefontein@gmail.com


vrijdag komen we om 17.30 uur samen in de Open Kas op de Biotoop om 

met de kinderen te eten waarna ze thuis worden gebracht. 

Wilt u meehelpen om deze kinderen een fantastische vakantieweek te 

geven, neem dan contact op met Thom van Dijk, gemeentelid van de 

Fonteinkerk. Zijn telefoonnummer is: 050 – 5711920 en zijn e-mailadres 

thomanja@home.nl 

 

Groene vingers gezocht! 

We beseffen het vaak niet, maar De Fontein bevindt zich op een 

prachtlocatie! Met om haar heen een zee van ruimte waarin we de buurt 

en haar bewoners graag wat meer zouden willen uitnodigen. Hiertoe zijn 

Femme Dijkstra en Peter Zwerver al een aantal jaren actief in onze tuin. 

‘Bloemen zijn namelijk de glimlach van de natuur’, aldus Femme. Voor Peter 

zit het hem in het kleine, om daar aandacht voor te hebben en je te 

verwonderen. Ze zoeken nog versterking. In eerste instantie om samen, na 

de zomer te brainstormen over een uitnodigende kerktuin. Helpt u mee? 

Voor vragen en/of om u aan te melden neemt u contact op met Ruth Pruis: 

r.pruis@defontein.info of 06-17984737. 

 

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 

scriba, reacties kunnen naar het mailadres van de scriba worden gestuurd. 
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