
                                 
WELKOM !

         DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

25 sept  9.30 uur                  morgendienst S en T ds Marga Baas       De Fontein 
  2 okt.   9.30 uur morgendienst Marleen Betten en Gerard Lof          De Fontein   

Bij de vieringen
Op zondag 25 september vieren we in De Fontein een dienst van 
Schrift en Tafel. De dienst staat in het teken van de Vredesweek. 
Voorganger is ds. Marga Baas. Organist is Dick Dijkstra. Aan de 
dienst wordt meegewerkt door de cantorij van De Fontein.
Een week later, 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.

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 
Jannie Water bedankt voor het prachtige bos bloemen welke ze 
afgelopen weekend heeft gekregen nadat ze weer uit het zieken-
huis is thuis gekomen.

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.

.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.

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.

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,-
Zie ook www.schoonheidmeteenziel.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.

Ouderenmiddag
Op vrijdagmiddag 14 oktober, van 14.00 tot ca. 17.00 uur, wordt 
er voor senioren in De Fontein een ouderenmiddag georganiseerd 
Er is  koffie, thee, een hapje en een drankje, oud -Hollandse 
spellen en een hoop gezelligheid. Dit alles 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

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

Fréderique Mok en Christel Klamer in De Fontein
Van 16 september tot 2 november 2022 zijn er in De Fontein 
schilderingen te zien van Fréderique Mok en Christel Klamer. Zij 
hebben de afgelopen jaren verschillende keren samen 
geëxposeerd, onder andere in Groningen, Borg Verhildersum in 
Leens, in de gemeentehuizen van Zuidhorn en Leek en ook in het 
kerkje van Den Horn. Hun werk is heel verschillend, Fréderique en 
Christel vinden het leuk om dat te laten zien.
Fréderique was werkzaam in het kleuteronderwijs en maakte 
graag tekeningen op het bord voor de kinderen. Toen zij later bij 
Jeugdzorg werkte had zij weinig tijd om iets aan tekenen en 
schilderen te doen. Pas na haar pensioen kwam er tijd vrij en is zij 
schilderlessen en workshops gaan volgen. Vooral op het gebied 
van techniek, materiaalkennis en compositie heeft zij daar veel 
van opgestoken. Fréderique werkt met houtskool, soms met 
pastelkrijt, maar acrylverf heeft haar voorkeur. 
‘Meestal schilder ik landschappen, zowel naar de werkelijkheid als 
abstract. Ik laat mij vaak inspireren door foto’s, maar meestal 
werk ik vanuit mijn eigen fantasie.’
Christel werd vanuit haar vak als bouwkundig tekenaar 
geconfronteerd met het feit dat zij in haar werk gebonden was 
aan vaste regels: rekening houden met wensen van 
opdrachtgevers, alles in zwart-wit en werken volgens een vaste 
schaal. 
Als tegenhanger ontstond de behoefte met iets heel anders bezig 
te gaan. Zo begon zij zo’n veertig jaar geleden te schilderen. 
‘Het liefst werk ik met pastelkrijt. Vooral de mogelijkheid om 
speelse lijnen te gebruiken en warme kleuren is heel aantrekkelijk. 
Ik kan nu beweging en diepte in mijn werk brengen. Wat 

onderwerpen betreft kan ik vrijelijk wisselen tussen de 
beweeglijkheid in bijvoorbeeld zeegezichten en de stille 
stralingskracht van bloemen.’
Meer informatie is te vinden op de tafel in de hal.
De exposanten geven een rondleiding op woensdag 12 oktober 
om 11:00 uur.

Nieuw diaconaal project  De Bron, De Fontein en de Nieuwe 
Kerk.
Voor de komende twee jaren willen we ons gaan inzetten voor de 
stichting KFTGHANA, Keeping Families Together Ghana.
De jonge stichting is in 2019 opgericht door de in Groningen 
wonende Meridith Hypolite. Door haar ervaringen met 
vrijwilligerswerk in Ghana wilde ze graag iets voor kansarme, 
jonge vrouwen doen.
De stichting KFTGHANA wil vrouwen vakonderwijs aanbieden 
waardoor zij financieel onafhankelijk en economisch zelfstandig 
aan een kansrijke toekomst kunnen werken.
In 2019 is de stichting met een modevakschool voor vrouwen 
begonnen. De eerste 23 studenten van deze driejarige opleiding 
zijn dit jaar afgestudeerd. 
Sinds 2021 wordt er ook een halfjaarlijkse cursus tassen en 
sieraden maken, aangeboden. De gemaakte producten worden 
verkocht. Met de opbrengsten proberen ze de onkosten te 
drukken.18 studenten studeren dit jaar af. In 2022 wordt de 
cursus banketbakker gestart.
De stichting helpt de afgestudeerde vrouwen aan werk. Ook 
steunt zij een twintigtal kinderen bij het volgen van een basis- en 
middelbare schoolopleiding. Verder is er veel aandacht voor 
vrouwenemancipatie. 
Met onze acties, collectes en donaties willen wij de stichting 
financieel steunen. De ontvangen gelden worden o.a. besteed aan
cursusmateriaal, studentenuniformen, docentensalaris en 
ziektekostenverzekering. 
Bent u nu al enthousiast en wilt u een vrijwillige bijdrage doen, 
dan kan dat op rekeningnummer: NL45 INGB 0003 2086 49 
t.n.v. diaconaat De Fontein. Wilt u wel KFTGHANA vermelden. 
We gaan voor twee mooie jaren.
Bram van Huis mede namens ZWO De Bron, ZWO De Fontein en 
diaconie Nieuwe Kerk  

Bianca couture 2020-20222 is afgerond.
Het gezamenlijke project van De Bron, De Fontein en de Nieuwe 
Kerk is voor de zomervakantie gestopt. Twee jaar lang hebben we 
ons ingezet om kansarme vrouwen in Burkina Faso een betere 
toekomst te geven. Door het volgen van een driejarige opleiding 
tot naaister en na het examen een naaimachine en toebehoren te 
ontvangen, kunnen de vrouwen zelfstandig hun weg gaan.
Het was een lastige tijd om acties te voeren. Vaak konden de 
geplande acties niet doorgaan. Gelukkig is er toch heel veel 
gedaan door op een creatieve manier nieuwe acties op te zetten.
Ik breng het u even in herinnering: een soepactie, wijnactie met 
zelfgemaakte etiketten, een jamactie, een actie met de 
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‘Houd Moed’ tasjes met Groninger producten en een actie waarbij
de bestelde kerststukjes bij u aan de deur afgeleverd werden.
Daarnaast waren er collectes in de kerk en werden er donaties 
gedaan. 
Dit alles heeft tot resultaat dat we een bedrag van €11.653,78 aan 
Bianca Couture hebben overgemaakt. Iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt wordt van harte bedankt. Ook namens de stichting..
Bram van Huis namens de drie kerken.

Schrijfactie Marokko: geen eerlijk proces voor journalist
De Marokkaanse kritische onderzoeksjournalist Omar Radi kreeg 
in maart 2022 in hoger beroep te horen dat zijn celstraf van 6 jaar 
blijft staan. Eerder kreeg hij die straf opgelegd op beschuldiging 
van verkrachting en spionage. Dat gebeurde na een buitengewoon
oneerlijk proces waarbij belangrijke getuigenissen en 
bewijsmateriaal voor Radi’s verdediging werden 
verworpen .Volgens de Marokkaanse autoriteiten zou Radi geld 
van buitenlandse inlichtingendiensten hebben ontvangen. Maar 
het ging om onderzoeksbeurzen voor zijn journalistieke werk. 
Hij werd ook beschuldigd van ‘verkrachting’, maar Radi ontkent 
dat dit gebeurd is. Beschuldigingen van seksueel geweld moeten 
goed worden onderzocht en daders moeten voor de rechter 
worden gebracht. Dat moet wel in een eerlijk proces gebeuren. 
Schrijf vóór 1 oktober 2022 naar de minister van Justitie van
 Marokko. Roep hem op Radi’s veroordeling vanwege spionage te 
vernietigen. De aanklacht van verkrachting moet in een eerlijk 
proces worden onderzocht.

.De collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: Colombia – Vrouwen als 
vredestichters
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 
220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot 
gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke 
achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in 
hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben 
namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen 
samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door 
herkenbare Bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je 
daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe 
pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun 
kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht 
om diepgeworteld geweld tegen te gaan. Wij bevelen uw bijdrage 
voor deze collecte van harte aan.

Tweede 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 de kosten van 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.

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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