
                                 
WELKOM !

          DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

 4 sept.  9.30 uur morgendienst Tineke Veenstra en Johan Pruis             De Fontein   
11 sept  9.30 uur                  morgendienst pastor Ruth Pruis       De Fontein

Bij de vieringen
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.
Een week later, op zondag 11 september, gaat buurtpastor Ruth 
Pruis voor. Carel van Aurich bespeelt het orgel.

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
Onze hartelijke dank voor de mooie bloemen die we zondag 
mochten ontvangen.
Een hartelijke groet van Hessel Kroon en Hilly Wesselink

Namens mw. Reinders willen we u allen bedanken voor de mooie 
bloemen die ze de afgelopen week heeft ontvangen. Op 12 augus-
tus is mw. 101 jaar geworden. Haar gezondheid gaat steeds een 
stukje achteruit en ze mist haar vriendin.
 De woorden op de mooie kaart zijn dan ook voor haar goed van 
toepassing: “Ga met God en Hij zal met je zijn”, wetend dat ze 
deze weg niet alleen hoeft te gaan.

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 m te ruilen. U kunt brengen en halen tijdens de 

inloopochtenden.

Platina
Na de zomersluiting van Platina gaan zondag 4 september de 
diensten weer van start. Deze worden dan weer als vanouds 
gehouden op de eerste en derde zondag van de maand.
Aanvang 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.
Annie Borgerink, 06 45 45 47 03

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     

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

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 

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  

De collecten 
Eerste collecte: Kerk in Actie: Myanmar: Een volwaardige plek 
voor mensen met een beperking
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de 
allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang 
tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-
Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, 
inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke 
handicap. Zo biedt TLMI mensen met een handicap vaktrainingen 
en microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om 
gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en 
volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals 
fysiotherapie en logopedie. 
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
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           4 sept.2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag     7 sept  2022              jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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