
                                   
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

 28 aug    9.30 uur           morgendienst                          ds. Nelleke Boonatra          De Fontein
   4 sept.  9.30 uur morgendienst Tineke Veenstra e Johan Pruis               De Fontein   

Bij de vieringen
Op zondag 28 augustus gaat ds. Nelleke Boonstra voor .De dienst 
in De Fontein begint om 9.30 uur  Organist is Dick Dijkstra.
Een week later, op zondag 4 september, is er een viering o.l.v. 
gemeenteleden. Voorgangers zijn Tineke Veenstra en Johan Pruis. 
Organist is Gjalt van der Meulen.

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
Hannie Bulthuis uit de Perseusstraat is na opname in Maartenshof 
definitief verhuisd naar De Dilgt in Haren.
Haar man hoopt op termijn ook naar De Dilgt te verhuizen.

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. U kunt ook even in de kerkzaal
zitten, een kaarsje aansteken en de nieuwe tentoonstelling 
bekijken.
LET OP: AANSTAANDE DONDERDAG 1 SEPT IS ER I.V.M. DE 
VAKANTIE VAN DS. ALBERTE VAN ESS GEEN OPEN KERK!

Even voorstellen: een stagiaire in De Fontein
Een nieuw gezicht kunt u vanaf september regelmatig in en om de 
Fontein zien. Dan begint mijn stage in uw wijkgemeente. Ik stel 
me hierbij alvast graag even kort aan u voor. Mijn naam is 
Annelies Haijtink en ik ben derdejaars student aan de opleiding 
HBO Theologie en Levensbeschouwing van Windesheim in Zwolle. 
Niet piepjong ben ik meer: 52 jaar en moeder van twee 
studerende zonen en yogadocent. Ik woon in Rolde, Drenthe. 
Toen ik daar wijkouderling was, werd ik geraakt door het pastorale

werk, wilde daar graag meer bagage in en besloot de studie te 
gaan oppakken. Na mijn stage vorig jaar in de geestelijke 
verzorging in een verpleeghuis, wil ik ook graag ontdekken hoe het
is om in een kerkelijke gemeente te werken. Bovendien zocht ik 
naar een plek waar ruimte zou zijn om iets met mijn yoga en 
meditatie-achtergrond te doen. Met deze vragen kwam ik bij ds. 
Alberte van Ess terecht. Heel blij ben ik dat zij mijn stage wil 
begeleiden en vooral ook dat u mij als kerkelijke gemeente wilt 
ontvangen. Ik zal onder andere betrokken zijn bij het loket voor 
levensvragen, de geplande meditatie-cursus Lichter Leven, 
pastoraat en daarnaast liggen er nog een aantal opdrachten vanuit
de studie. Ik voel me een geluksvogel dat ik binnen uw gemeente 
mag werken en leren. Mijn eerste indruk is er een van een open, 
betrokken en gastvrije gemeente en kijk er naar uit om u beter te 
leren kennen. 
Graag tot ziens in De Fontein. Annelies Haijtink

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 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) &
The Father (2020)
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.
Op donderdagavond 22 september (19.30 uur) draait ‘The 
Father’: Over dementie zijn hele bibliotheken volgeschreven en de
nodige films gemaakt, vaak vanuit het oogpunt van familieleden, 
verzorgers en medici. In The Father (2020) worden we als kijker 
meegenomen in de belevingswereld van hoofdrolspeler Anthony 
(Anthony Hopkins). Hij is een tachtigjarige man wiens leven steeds
meer wordt gedomineerd door de gevolgen van dementie. Zijn 
ervaringen van frustratie en vervreemding voelen aan alsof deze 
onszelf toebehoren en langzaam ontstaat een web van 



onduidelijkheid en verwarring, precies zoals de protagonist zijn 
leven ervaart.
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

19 september 2022 vindt de aftrap van de Kerkenvisie van de 
gemeente Groningen
Wat is een Kerkenvisie?
De Kerkenvisie gaat over de huidige situatie van kerken en geeft 
een blik naar de toekomst. Participatie met belanghebbenden is 
bij het opstellen van dit visiedocument een essentiële 
voorwaarde. Een beschrijving van de hedendaagse situatie geeft 
inzicht in wat de basis in het nu is. Van daaruit kunnen we 
anticiperen op de toekomst van de diverse kerkgebouwen. Graag 
denken wij samen met jullie na over de toekomst van deze 
betekenisvolle gebouwen. De focus van de visie is geheel 
afhankelijk van de wensen en behoeften van de verschillende 
betrokken partijen. Een mogelijk uitkomst is het ontwikkelen van 
een gezamenlijk werkwijze op basis waarvan vraagstukken als 
herbestemming, exploitatie en verduurzaming in samenspraak 
besproken en afgehandeld kunnen worden. Zo zijn er 
verschillende gemeenten die jaarlijks terugkerende bijeenkomsten
organiseren of contactpersonen aanwijzen waar kerkeigenaren 
met vragen terecht kunnen. Anderen besteden weer extra 
aandacht aan de herbestemming van kerken. Het woord is aan u.

Zie voor meer info en aanmelding op  
www.defontein.info/kerkenvisie-van-de-gemeente-groningen/  nl  

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. 

Amnesty
Vladislav Sharkovsky uit Belarus zit inmiddels 3 jaar gevangen voor
een klein drugsdelict. Hij kreeg daarvoor 8 jaar cel opgelegd. Hij 
was 17 jaar oud toen hij werd gearresteerd. Na zijn arrestatie 
werd hij gedwongen tot een ’bekentenis’ 
.Het Kinderrechtenverdrag, waarbij Belarus partij is, bepaalt dat 
kinderen een zo kort mogelijke straf moeten krijgen. Toch hebben 
naar schatting duizenden kinderen in Belarus lange 
gevangenisstraffen gekregen voor kleine druggerelateerde 
delicten. Actie voor Vladislav Sharkovsky en deze andere kinderen 
is daarom nog steeds hard nodig!?Schrijf vóór 31 augustus 2022 
naar het hoofd van de presidentiële administratie van Belarus. 
Roep haar op Sharkovsky vrij te laten. Kinderen die veroordeeld 
zijn voor kleine drugsdelicten, moeten niet worden bestraft met 
lange celstraffen.

De collecten 
1  e   collecte  
Vandaag collecteren we voor het werk van Mercy Ships. Mercy 
Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met 
vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door 
medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier 
aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft deze 
organisatie met een handvol schepen meer dan twee miljoen 
mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties 
en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk 
patiënt, brengen we die droom in vervulling. 

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

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

Buurtpastor: Ruth Pruis                                                       tel. 06-17984737                    r.pruis@defontein.info            
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag           4 sept.2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag     31 aug 2022              jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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