
 
 

 

 



OM TE BEGINNEN 

 

Orgelspel - Adagio uit Symph. 5 - Ch.M.Widor 

Woord van welkom 

Moment van stilte 

Ontsteken van de kaarsen 

Openingslied: Psalm 85: 1, 3 en 4 

 
 

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 

 Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 

 het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 

 het recht de vrede met een kus begroet; 

 de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 

 het recht dat uit de hemel nederziet. 

 De velden deelt Hij van zijn overvloed, 

 de Here die ons zegent met zijn goed. 



4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 

 liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 

 Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 

 zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

  

 

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 AAN ONS  

      ALS BONDGENOTEN OP DE WEG VAN UW VREDE. 

      SPREEK ONS AAN,  

      IN DEBEZIELENDE KRACHT VAN UW GEEST. 

      BRENG ONS IN BEWEGING, 

      NAAR ONZE NAASTE OVER ALLE GRENZEN HEEN. 

      AMEN. 

 

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 

‘Zo bidden wij zingend’ 

 
 

 

 

      NLB 333 



Lezing: Jesaja 11: 1-10 

1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,  

een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 

 2De geest van de HEER zal op hem rusten:  

een geest van wijsheid en inzicht,  

een geest van kracht en verstandig beleid,  

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.  
3Hij ademt ontzag voor de HEER;  

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,  

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.  
4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,  

de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.  

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,  

met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.  
5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen  

en trouw als een gordel om zijn heupen.  
6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,  

een panter vlijt zich bij een bokje neer; 

kalf en leeuw zullen samen weiden 

en een kleine jongen zal ze hoeden. 
7Een koe en een beer grazen samen, 

hun jongen liggen bijeen; 

een leeuw en een rund eten beide stro. 
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 

een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 

op heel mijn heilige berg. 

Want kennis van de HEER vervult de aarde, 

zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
10Op die dag zal de telg van Isaï 

als een vaandel voor alle volken staan. 

Dan zullen de volken hem zoeken 

en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 

 

 

 

 

 



Lied: ‘Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien’ (LB 772) 

 
 

2 Dan zingen de bergen en heuvels het uit, 

 de volkeren leven in vrede. 

 De aarde is vol van de kennis van God, 

 zo vol als met water de zee, de zee, 

 zo vol als met water de zee. 

 

3 Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt,  

 en ouders en kinderen strijden. 

 De aarde is ziek door de schuld van uw volk, 

 en de doornstruik verovert het land, het land, 

 de doornstruik verovert het land. 

 

4 God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt, 

 maak een einde aan onrecht en pijn. 

 Dan komt er een wereld van wijsheid en recht, 

 waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn, 

 uw volk gelukkig kan zijn. 

 

 

 

 



Lezing: Openbaring 21: 1-6 

1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige 
stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was 
als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 
3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is 
onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 
zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 
eerst was is voorbij.’ 

5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf 
het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6Toen zei hij 
tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het 
einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven 
geeft. 
 
 
Acclamatie bij de lezingen 

 
      NLB 339g 

Overweging 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied: ‘Liefde Gods die elk beminnen’ (LB 754) 

 
 

 

2 God almachtig boven mate, 

 die zo nederig verscheen, 

 keer opeens terug en laat ons 

 nooit meer, nooit meer hier alleen. 

 Laat ons in de kerk U prijzen 

 met uw heiligen omhoog 

 tot in ’s hemels paradijzen 

 wij U zien van oog tot oog. 

 

 

 

 



 

3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen 

 o voltooi het: maak ons rein, 

 tot de wereld is gewonnen 

 en in U hersteld zal zijn, 

 tot wij eeuwig bij U wonen, 

 schrijdende van licht tot licht, 

 leggend onze gouden kronen 

 zingend voor uw aangezicht. 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

Diaconale mededelingen en inzameling 

  1e Collecte: Groningen, Stichting Present 
  2e Collecte: Wijkwerk 
 
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 

a.: 

 

Orgelspel - Finale - J.Chr..H.Rinck 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee:  

 

Joke Riemersma, eerste ouderling van dienst 

Tjitsche Douma, eerste diaken van dienst 

Els Koning, lector 

ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 

Mannes Hofsink, organist 

Adrie Huttinga, geluid 

Wieger Riemersma, beeld 

Alexander Brands, koster 

 

 

 



 

ZONDAGSBRIEF 

NIEUWE KERK    -     DE FONTEIN 
21 AUGUSTUS 2022 

 

 

EERSTE COLLECTE: GRONINGEN: STICHTING PRESENT 

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen 

die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk 

bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats 

in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte 

gezondheid of een sociaal isolement. Present is ook in Groningen actief en 

biedt uitstekende mogelijkheden voor zinvol en onderling verbindende 

gemeenteactiviteiten. www.stichtingpresent.nl  

 

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. 

 

BLOEMENGROET 

De bloemen vanuit de Fontein gaan naar Mevrouw Wesselink en de heer 

Kroon, Planetenlaan. 

Vanuit de Nieuwe kerk gaan bloemen naar mevrouw G. van der Veen, in 

de Pelster, kamer 206, Mevrouw is onlangs 92 jaar geworden. 

En als groet en felicitatie naar mevrouw M.K. Smit-Mulder, 

H.W. Mesdagstraat. Mevrouw is zondag 21 augustus 91 jaar geworden. 

  

 

 

http://www.stichtingpresent.nl/


OVERLIJDENSBERICHT 

In de nacht van woensdag op donderdag, 11 augustus, is plotseling 

overleden Hans Groen op de leeftijd van 62 jaar, echtgenoot van Scott 

Owen. In de volgende zondagsbrief zal een in memoriam worden geplaatst. 

 

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 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 

Kom winkelen in onze tweedehands boeken in de kosterswoning. 

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

kinderboeken, strips….. 

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


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. Maar ook na de kerkdienst kan het. 

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.  

 

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 

 

LIEVE MENSEN VAN DE KOFFIE OCHTEND EN BELANGSTELLENDEN, 

Dinsdag 30 augustus gaan we weer beginnen met de koffieochtend in het 

Nieuwe Kerk Centrum. We komen 1 keer per maand bij elkaar op de laatste 

dinsdag van de maand. We starten om 10.00 en stoppen rond 11.30 uur. 

De deur gaat open rond 09.40 uur. Mocht u nog niet eerder zijn geweest, 

maar nieuwsgierig, dan bent u van harte welkom. We drinken een kopje 

koffie met wat lekkers, delen wat ons bezig houdt in de wereld of soms 

persoonlijk. Of we doen eens wat aan hersengymnastiek, of gewoon praten 

met elkaar. Tot slot proberen we altijd een Gronings verhaal te vertellen. 

Kortom na 2 1/2 jaar verheugen wij ons erop om jullie weer te mogen 

verwelkomen. Mocht u deze keer niet kunnen voel u dan welkom 27 

oktober a.s. Een hartelijke groet van Frieda Jager en Joke Riemersma 

mailto:t.liefting@nieuwekerk.org


OPROEP VOOR FIETSCLUBJE 

Vanuit de gemeente kwam het idee voor het oprichten van een fietsclubje. 

Wat is de bedoeling? Samen met anderen fietsen die ook graag de 

omgeving willen verkennen en dat niet in je eentje doen. Ook kan de fiets 

in de trein om dan misschien in een andere omgeving te fietsen. 

Niets staat vast, de afspraken zullen in onderling overleg worden gemaakt. 

Gedacht wordt om in 1e instantie een vaste dag, 1x in de 2 weken, af te 

spreken. Heb je belangstelling, stuur dan een mailtje naar de 

diaconie: diaconie@nieuwekerk.org 

We zullen dan kijken of we een clubje kunnen vormen en tot concrete 

afspraken kunnen komen.  Namens de diaconie, Tjitsche Douma 

 

ZOMER-BIJEENKOMST ‘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. 

 

 

mailto:diaconie@nieuwekerk.org


BOMMEN BEREND CONCERT TE GRONINGEN  28 AUGUSTUS 2022,  

14.00 UUR -  NIEUWE KERK 

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) 



350 JAAR GRONINGENS ONTZET - GEDENKDIENST IN DE MARTINIKERK 

 

Zondag 28 augustus om 17.00 uur vindt in de Martinikerk een feestelijke 

gedenkdienst plaats voor alle stadjers ter gelegenheid van 350 jaar 

Groningens Ontzet. Het initiatief tot deze oecumenische viering ligt bij 

stadspredikant ds. Pieter Versloot en de Koninklijke Vereeniging voor 

Volksvermaken.   

We blikken dit uur niet alleen terug op de geschiedenis van Stad en 

Ommeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar 

buigen ons ook over de vragen rond vrede en vrijheid hier en nu. Daarbij 

laten we ons inspireren door de profetische woorden van Zacharia. 

Bij binnenkomst krijgen de bezoekers naast het liturgieboekje en een 

speciale uitgave van KerkinStad een waxinelichtje  aangereikt, dat in het 

koor van de kerk kan worden aangestoken als een vurige bede om “vrede 

voor de stad en vrede voor de wereld”.  

Kinderburgemeester Samuel probeert in een interview met Carl von 

Rabenhaupt de historische toedracht en de actuele betekenis van Bommen 

Berend en het Groningens Ontzet te achterhalen. 

Stadsdichter Myron Hamming zal het gedicht voordragen dat hij speciaal 

voor dit gedenkjaar schreef.  

 

Voorgangers zijn ds. Pieter Versloot, ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, ds. 

Marga Baas en bisschop Ron van den Hout. 

Muzikale medewerking wordt verleend door Eeuwe Zijlstra (orgel), Jan 

Vermaning (trompet) en het Christelijk Muziekgezelschap “De Bazuin”.  

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor INLIA. 

 

U bent allemaal van harte welkom! 

  

 

 

 



UIT DE FONTEIN 

Bij de vieringen 

Op zondag 21 augustus is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de 

Nieuwe Kerk, de zesde en laatste in een serie van zes over Oorlog en 

Vrede. Het thema is deze keer: ‘Het einde van het kwaad’.  

Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren. 

Een week later, op zondag 28 augustus, gaat ds. Nelleke Boonstra voor. 

Om 9.30 uur, in De Fontein. Organist is Dick Dijkstra. 

 

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. 

 

Bedankje 

Mevr. Thiebackx-de Wilde  wil ons op deze manier bedanken voor de 

bloemen uit de kerk. 

 

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. 

 

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! 

 

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 

 

OPROEP. OPROEP. OPROEP. 

De brei en haakclub van buurtkerk de Fontein is op zoek naar garen voor 

het maken van kinderkleding/ dekentjes/ mutsen/ sjaals en sokken, nu 

voor de landelijke stichting Nachamu nachamu ami. 

mailto:hessel.boersma@gmail.com


Hebt u nog wat (resten) garen waar u niks meer mee doet dan ontvangen 

we dat graag. 

We willen het wel bij u ophalen ( Margje 06-15634868) of kunt u het 

brengen in de Fontein.  

Op woensdag en donderdagmorgen is de kerk van 10 tot 12 uur open om 

het af te geven. 

Alvast heel hartelijk dank. 

Namens de brei en haakclub 

Margje Tolsma 

 

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 weggeefkast 

in de hal van De Fontein, waaruit anderen dingen gratis kunnen 

meenemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om te ruilen. U kunt brengen 

en halen tijdens de inloopochtenden. 

 

Film in De Fontein: Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001) 

Op dinsdagmiddag 6 september (14.00 uur) draait ‘Le Fabuleux Destin 

d'Amélie Poulain’: De naïeve Amélie besluit op 22-jarige leeftijd dat ze met 

kleine dingen andere mensen gelukkig kan maken. Ze werkt als serveerster 

in een bar in Montmartre, Parijs, waar ze voldoende in de gelegenheid 

wordt gesteld anderen te observeren. Door haar hulp aan anderen en na 

haar ontmoeting met Nino ontdekt ze gaandeweg zelf wat liefde is. 

Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee 

klaar. 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

 

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 

 

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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