
                                 
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

2 okt.   9.30 uur morgendienst Marleen Betten en Gerard Lof          De Fontein   
9 okt.  9.30 uur                     morgendienst ds Alberte van Ess       De Fontein 
  

Bij de vieringen
Op zondag 2 oktober is het Israëlzondag. We lezen Jesaja 25: 6-9 
en Lucas 14: 12-24. Het thema is: ‘genodigd zijn’. De HEER richt 
voor alle volken een feestmaal aan, lezen we. En Jezus spreekt in 
een gelijkenis over de uitdrukkelijke wens van een heer, die zijn 
huis vol gasten wil zien. De uitnodiging moet niet gemist worden! 
Voorgangers zijn Marleen Betten en Gerard Lof. Organist is Gjalt 
van der Meulen.
Een week later, op zondag 9 oktober, gaat ds. Alberte van Ess 
voor in De Fontein. Carel van Aurich bespeelt het orgel.

Gemeenteberaad – zondag 2 oktober
Zondag 2 oktober, na afloop van de dienst, houden we een 
gemeenteberaad. Om een aantal dingen met u te bespreken: de 
stand van zaken m.b.t. het kerkgebouw, de komst van de huisarts 
en het verloop van onze transitie naar buurtkerk. Hiernaast zal 
Annelies Haijtink, onze nieuwe stagiaire voor het komende 
halfjaar, zich aan u voorstellen. Na afloop is er tijd en ruimte voor 
vragen en/of opmerkingen.

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.

Bedankje
Tineke van Stempvoort heeft namens de Gemeente van de
Fontein afgelopen weekend een prachtige  bos bloemen bij mij
bezorgd. Ik wil u daarvoor hartelijk danken. Ik geniet er elke dag
van! Hartelijke groet Boukje Boonstra (Haren Gn).

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.

Doe je mee? Waarmee? Met de activiteiten van Tienergroep 
Parsifal
De eerste activiteit dit jaar is op zondag 2 oktober van 11.00-1300
uur. We gaan in De Fontein bezig met Sirkelslag Young. Dat is een 
boeiende manier om met elkaar te puzzelen, te praten en na te 
denken.  Stel je open voor anderen en ontdek dat je aan tafel kunt
met leuke, interessante en aardige mensen. 
De doelgroep is jeugd in de leeftijd van 12-17 jaar. Meld je aan bij 
tienergroepparsi-fal@gmail.com In het komend jaar zullen er 
meer activiteiten op de agenda worden gezet. De eerstvolgende 
data zijn: 6 november en 18 december.

Ouderenmiddag
Op vrijdagmiddag 14 oktober, van 14.00 tot ca. 17.00 uur, wordt 
er een ouderenmiddag georganiseerd in De Fontein voor senioren,
gemeenteleden én buurtbewoners.. 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 Hartman – tel.050-5733769 – sjouk-
hartman@hotmail.com

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

of op de lijst die in de hal van De Fontein hangt.

Kopij - hoe zit het momenteel?
Als buurtkerk communiceren wij over vele kanalen. We hebben de
zondagsbrief, Kerk in Stad, onze website, Facebook en 
verschillende wijkkranten. Voor al deze zaken is weer iemand 

mailto:tienergroepparsi-fal@gmail.com


anders verantwoordelijk én gelden diverse deadlines. Met 
onderstaand schema hopen wij hier wat orde in aan te brengen: 

kanaal contactpersoon deadline
Zondagsbrief Jaap Medema –

 jaapmedema43@gmail.com
Voor woensdag

Kerk in Stad Henk van Putten – 
wijkberichten@defontein.info

Om de week,
 voor zondag 
18.00 uur 2/10, 
16/10, 30/10, 
13/11 etc.

Onze website Jaap Veninga en Hessel Boersma – 
webmaster.de.fontein@defontein.
info

Geen, kan 
continu
aangeleverd
 worden

Facebook Hessel Boersma en Ruth Pruis –
 hessel.boersma@gmail.com
 r.pruis@defontein.info

Geen, 
kan continu 
aangeleverd 
worden

Voor zowel de
 website en
 Facebook 
zouden  wij 
graag meer
 ontvangen:
 aankondigingen
 van activiteiten
, foto’s etc.

Wijkkranten Ruth Pruis – 
r.pruis@defontein.info

Nummer 1.: 
9/10, 
6/11, 4/12
Tuinfluiter: nog 
niet bekend

Film in De Fontein: Le tout nouveau testament (2015)
Op dinsdagmiddag 11 oktober (14.00 uur) draait ‘Le tout nouveau
testament’: In deze heerlijk inventieve komedie is God geen 
barmhartig opperwezen maar een chagrijnige despoot die met zijn
gezin in een ranzig driekamerappartement in Brussel woont. 
Vanachter z'n computer stort hij grijnzend hel en verdoemenis uit 
over de mensheid. Uit protest hackt dochterlief de computer, 
stuurt alle mensen op aarde hun sterfdatum en gaat op zoek naar 
zes nieuwe apostelen om een nieuw testament te schrijven.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en 
thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Vakantietasjes 2022.
Voor de vakantie hadden we de actie ‘vakantietasjes’. Kinderen in 
de noordelijke wijken, die niet op vakantie gaan, wilden we een 
tasje schenken. Een tasje met allerlei speelgoed.
U hebt deze actie weer geweldig gesteund. In korte tijd stond er 
zoveel geld op de rekening van de penningmeester dat we 120 
tasjes konden vullen. Vlak voor de zomervakantie zijn de tasjes 
door Wij Selwerd en Wij Vinkhuizen onder de kinderen uitgedeeld.
U wordt namens de organisaties en de kinderen van harte 
bedankt.
Bram van Huis namens ZWO De Fontein.

Zoekt u vervoer vanuit uw wijk? Stichting WELMOBIEL helpt u 
verder! 
Het bezoeken van familie, even boodschappen doen, gezellig op 
de koffie bij een vriendin of een keer op een woensdag- of 
donderdagmorgen naar de kerk, het zijn  allemaal uitstapjes die u 
weer kunt gaan maken. Uw wereld wordt groter. U kunt heel 
gemakkelijk zelf uw eigen vervoer regelen, tegen een kleine 
vergoeding. Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? 
Bel voor een afspraak telefoon 085 792 0377 

Opbrengst deurcollectes voedselbank en Pakistan
De opbrengst van de deurcollecte voor de voedselbank op 4 sep-
tember bedroeg € 166. De deurcollecte voor de watersnoodramp 
in Pakistan op 11 september heeft € 327 opgebracht. De werk-
groep diaconie is u zeer erkentelijk voor uw bijdragen.
Werkgroep diaconie

De collecten
Eerste collecte: ZWO: Israël/Palestina – Joodse en Palestijnse
kinderen spelen samen
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. 
Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en 
wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet 
tegen. Het Rossing Center wil kinderen met elkaar in contact 
brengen. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken 
elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars
geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over 
hun leven, geloof, hobby’s en school. Zo leren ze elkaar kennen en
met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook 
voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst!

Tweede collecte: Protestantse Kerk: Kerk&;Israël – onopgeefbaar
verbonden
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een 
essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich 
onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis 
met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. 
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle 
activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het magazine Op weg laat 
mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels
voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de
joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de 
gemeente. 

De derde collecte: is voor de 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.

Buurtpastor: Ruth Pruis                                                       tel. 06-17984737                   r.pruis@defontein.info            
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag          2 okt. 2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag    5 okt..2022                jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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