
                                 
WELKOM !

          DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

 11 sept  9.30 uur                  morgendienst pastor Ruth Pruis       De Fontein 
 11 sept 10.00 uur morgendienst ds Alberte van Ess          Nieuwe Kerk   

Bij de vieringen
Op zondag 11 september gaat buurtpastor Ruth Pruis voor. Carel 
van Aurich bespeelt het orgel.
Een week later, op zondag 18 september, is er om 10.00 uur een 
gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Alberte 
van Ess. Cantor-organist is Mannes Hofsink.

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)
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.

Bedankjes
Maandag bracht Irene van Huis ons een prachtig boeket bloemen 
namens de Fontein voor ons 60 jarig huwelijk feest.
Wij willen u allen hierbij heel hartelijk bedanken.
Jan en Sjoukje Jonker.

“Hartelijk dank voor het prachtige boeket rozen dat Dikkie van 
Dommelen mij bracht van de kerk. Ik waardeer het heel erg dat er 
aan mij gedacht wordt omdat ik de kerkdiensten niet meer kan 
bezoeken. Gelukkig gaat het de laatste tijd beter met mij."
Met hartelijke groet,
Bartha Arkema – Bethlehem

Mijn moeder bedankt iedereen die een kaart hebben gestuurd 
i.v.m. de verhuizing naar De Es. 
Hartelijke groeten, 
Zwaan Ritzema

Heel erg bedankt voor de mooie bos bloemen💐 en de leuke 
kaart. Doet me enorm goed. 
Een reactie van iemand van de woensdagmorgengroep die de 
bloemen heeft ontvangen

Meeleven
Afgelopen vrijdag heeft Truus Rozema een hersenbloeding gehad. 
Op dit moment ligt ze ter observatie op K232 (K2) in het UMCG.

Afgelopen maandagavond is Jannie Water, n.a.v. een te laag 
zoutgehalte, duizeligheid en een te hoge bloeddruk, opgenomen 
in het Martini Ziekenhuis. Ze hoopt op korte termijn weer naar 
huis te kunnen.

Gezocht
Voor een meneer in Selwerd zoek ik iemand die één keer per 
week boodschappen bij AH en Aldi wil halen. Hij woont tussen 
deze winkels in dus wanneer boodschappen bij de ene winkel zijn 
gedaan kunnen ze bij hem worden gebracht om dan door te gaan 
naar de Aldi.  Wie wil hem helpen?? 
Voor verdere info neem contact op met  Hessel Boersma, 
06 20 222 123

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 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: The Father (2020)
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

Koor- en meezingconcert: ‘Vijftig jaar Oosterhuis/Oomen, een 
bloemlezing’
In het kader van Schoonheid met een Ziel komt het Koor voor 
nieuwe Nederlandse religieuze muziek op zondag 25 september 
naar Groningen.  Het zingt een bloemlezing uit het repertoire van 
50 jaar Oosterhuis en Oomen. Het gaat om de persoonlijke keuze 
die componist Antoine Oomen maakte uit de 350 liturgische 
liederen die hij samen met theoloog en dichter Huub Oosterhuis 
heeft geschreven.
Het projectkoor, opgericht in 1992, bestaat uit ruim 30 zangers en 
zangeressen. Antoine Oomen is de dirigent, Roland Aalbers de 
vaste pianist. 
Bij 8 van de 13 liederen is samenzang mogelijk.
Datum: Zondag 25 september 2022 
Plaats: Martinikerk, Groningen
Tijd: 16.00 uur -17.00 uur; de kerkdeuren gaan open om 15.30 uur
Kosten: Bij de uitgang wordt een collecte gehouden; richtbedrag: 
€ 10,-

Ouderenmiddag
Op vrijdagmiddag 14 oktober, van 14.00 tot ca. 17.00 uur, wordt 
er een ouderenmiddag georganiseerd in De Fontein voor 
iedereen, gemeenteleden én buurtbewoners, vanaf ca.
75 jaar. Met koffie, thee, spelletjes en een hoop gezelligheid. Als 
voorproefje op de ouderenreis die we in juni 2023 weer hopen te 
organiseren. U kunt u reeds opgeven bij de volgende personen:

 Jaap Medema – tel. 050-5713278 – 
jaapmedema43@gmail.com

 Lammie Bekkering – tel. 050-5772329 – 
L.Bekkering.Uil@kpnplanet.nl

 Sjouk Jonker – tel.050-5733769 – sjouk-
hartman@hotmail.com

 Corrie Oosterhoff – tel. 050-5770357 – 
toosterhoff@telfort.nl

Najaarsmarkt 2022
Nadat vanwege Corona de Najaarsmarkt twee keer niet door kon 
gaan kan dit “Fontein-festijn” dit jaar weer gehouden worden. En 
wel op zaterdag 29 oktober. Dus niet de eerste zaterdag van 
november maar de laatste zaterdag van oktober. Zoals al jaren de 
gewoonte is: de opbrengst gaat naar één of meer goede doelen. 
Mocht u een instelling of organisatie kennen, waarvan u weet dat 
financiële ondersteuning welkom is, laat het ons weten.
Dat kan via de mail:  dickdijk@home.nl of via de telefoon: 050-
5772513.

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.

Kunst in De Fontein met ‘cursisten van Irma Reimert’
Van 13 juli tot 14 september 2022 is er opnieuw een 
groepstentoonstelling in De Fontein waar cursisten van Irma 
Reimert hun werk laten zien.  Irma Reindert is docente tekenen en
schilderen en beeldend kunstenares. 
Het werk van de cursisten is zeer divers, want zij mogen in de 
lessen hun eigen stijl en techniek bepalen. Ook kiezen zij hun 
eigen onderwerpen. Irma vindt het belangrijk dat de sfeer in het 
atelier fijn is. Ook dat er belangstelling is voor elkaar en elkaars 
werk. Dat geheel bepaalt mede de uitstraling van het werk en het 
plezier dat men ervaart in het tekenen en schilderen.  Irma voelt 
goed aan welke begeleiding en tips de cursisten nodig hebben 
waardoor zij hen stimuleert en laat groeien.
Het werk dat te zien is komt van zowel beginnende als gevorderde
cursisten. Zij hopen dat de bezoekers van De Fontein volop 
genieten van deze tentoonstelling. Reacties kunt u schrijven in het
Kunstboek op de tafel in de hal. Voor vragen kunt u contact 
opnemen via de mail ireimert@home.nl 
Bent u geïnteresseerd in het werk van Irma Reindert dan kunt u 
haar website bekijken www.atelier-irmareimert.nl 

DE koffie- en theepunten,
De afgelopen tijd is er weer flink gespaard door de gemeente en 
zat de doos met koffie - en theepunten helemaal vol.
Er is (voor de 3e keer) een grote A4 -envelop vol punten naar de 
Voedselbank gebracht. Ze waren er erg blij mee. Daar kunnen ze 
weer pakken koffie voor inwisselen en uitdelen aan de cliënten 
van de Voedselbank. Ondertussen gaan we weer mooi verder met 
sparen, de doos staat op de foldertafel in de hal. 
Namens de Voedselbank, heel erg bedankt!
Werkgroep Diaconaat

AMNESTY
Schrijfactie Bahrein: academicus in hongerstaking krijgt geen
medische zorg
Activist en academicus Abduljalil Al-Singace uit Bahrein is al een 
jaar in hongerstaking omdat het boek dat hij had geschreven door 
gevangenisautoriteiten werd ingenomen. Nadat recentelijk
ook zijn medicatie wordt geweigerd, is Al-Singace gestopt met het 
nemen van zoutsupplementen. Al-Singace heeft een levenslange 
celstraf gekregen vanwege zijn – vreedzame – betrokkenheid
bij de anti-overheidsprotesten in Bahrein in 2011.
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Een onafhankelijke onderzoekscommissie voor de mensenrechten 
in Bahrein rapporteerde dat Al-Singace nachten achter elkaar 
werd geslagen en geïntimideerd. De overheid heeft toegezegd
de mensenrechten beter te beschermen, maar daar is nog altijd 
weinig van waargemaakt.
Schrijf vóór 1 oktober 2022 naar de kroonprins van Bahrein. Roep 
hem op Abduljalil al-Singace vrij te laten, om zijn boek veilig te 
stellen en hem zijn medicatie te geven.

De collecten
Eerste collecte: Groningen: Luisterlijn (Sensoor)
In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een 
feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, 
bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een 
vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat 
en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers die 
daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige 
beroepskrachten. Dankzij uw bijdrage kan dit belangrijke werk 
blijvend gefinancierd worden.

Tweede collecte: Jong Protestant: De kerk: een thuis voor 
jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en 
ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, 
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit 
nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 
ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere 
vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich
gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en 
talenten impact hebben.

Derde collecte is voor de voedselbank
Vandaag is er, zoals vorige week al afgekondigd, een extra 
deurcollecte voor noodhulp bij de overstroming in Pakistan. Maar 
liefst 33 miljoen mensen zijn getroffen door de heftigste regens 
ooit. Een derde deel van het land staat onder water. Er zijn ruim 
1100 doden gevallen. Er zijn miljoenen mensen op de vlucht 
geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar 
beschadigd en veel vee is verdronken. Partners van Kerk in Actie 
ter plaatse verlenen noodhulp in de vorm van voedselpakketten 
en voedsel voor het vee.

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.
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