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gezamenlijke dienst van De Bron, De Fontein en 

de Nieuwe Kerk  
 



Medewerkers aan deze dienst: 
Voorganger: Ruth Pruis 
Eerste ouderling: Jan de Jong 
Eerste diaken: Carel Huijgen 
Lector: Els Koning 
Organist: Mannes Hofsink 
Koster: Elsbeth Vonkeman 
Geluid: Wieger Riemersma 
Beeld: Joanneke Smeenk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel: Schmücke dich, o liebe Seele – J.S. Bach 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 
Openingslied  (allen staan) 
LB 75: 1,2,5 en 7 – ‘U alleen, U loven wij’ 
 
Bemoediging  
o  Onze hulp is de naam van de ENE 
g  die hemel en aarde gemaakt heeft 
o  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gezongen drempelgebed LB 277 (hierna gaan allen zitten) 

 
 
 
Gebed om ontferming en gezongen kyrie LB 301a 

 
 
 



Glorialied 
LB 305 – ‘Alle eer en alle glorie’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Verhaal van Mirjam en Micha 
 
Lied van Mirjam en Micha 

 

 
 
De kinderen gaan naar hun dienst 
 

Groet 
v  De Eeuwige zal bij je zijn! 
g  De Eeuwige zal je bewaren! 

 
 



Gebed van de zondag 

 
Lezing Romeinen 12, 1 – 8 
 
Een psalm ter ere van de wijn 
De graven waar de vaten wijn 
in heiligheid gekelderd zijn 
zijn vruchtbaar als de duisternis 
waarin een god begraven is. 
O licht dat binnenin begint 
en alle duister overwint. 
 
De zinnen streelt, de geest verblijdt 
dit teken van de zaligheid. 
Ashes to ashes, dust to dust, 
maar in de diepte van het fust 
geborgen in der aarde schoot 
verrijst het leven uit de dood. 
 
De wijn, dat levende gedicht, 
staat in het tintelende licht 
te stralen met een stille gloed. 
Een stem staat op en zingt zo zoet. 
Uit de geheimen van de nacht 
verrijst de wijn in volle pracht.                       Jan Willem Schulte Nordholt 
 

 
Lied ZZZ 578 – ‘Lied van verhalen’ (alle coupletten) 

 
2  Oude wijze woorden, felle pennenstreek; 
    zieners en profeten - hoor de stem van God. 
 
3. Veeg het stof van jaren, blaas het voor je uit: 
    zie de nieuwe woorden, leer ze te verstaan. 
 
4. Jouw verhaal beginnen, dat je stil omsloot: 
    openbreken, spreken, zo vind jij gehoor. 
 
 



Evangelielezing 
Lucas 5, 33 – 39 
 
Gezongen acclamatie LB 339f 

 
 
Overweging  
 
Orgelspel 
 
Lied 
ZZZ 489 – ‘Schep toekomst’ (alle coupletten) 

 
 
2. Zolang een druivenrank nog sap, 
    al is het maar één druppel heeft, 
    gooi die niet weg maar wacht  - 
    schep toekomst,  maak ons nieuw.  
 
3. Zolang er aan een dorre stam 
    nog maar één groene twijg ontspruit, 
    snoei die niet weg maar wacht - 
    schep toekomst, maak ons nieuw. 
 
4. Zolang nog één mens in een stad 
    op zoek is naar gerechtigheid, 
    verwoest haar niet maar wacht - 
    schep toekomst, maak ons nieuw. 
 



5. Zolang nog één mens wakker blijft, 
    niet overmand raakt door de dood, 
    verwerp ons niet maar wacht 
    schep toekomst, maak ons nieuw. 
 
6. Zolang de hoop op vrede leeft, 
    ook tegen beter weten in, 
    blus die niet uit maar wacht - 
    schep toekomst, maak ons nieuw. 

 
 
Kinderen komen terug  
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen en informatie over de collectes 
 
1e - Collecte: Indonesië, beter inkomen voor de boeren 
2e  -Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
 

Voor uitleg zie de zondagsbrief. U kunt uw gift overmaken via de 

tikkie, hierboven afgedrukt. Of via het rekeningnummer van de 

wijkdiaconie NL61INGB 0007 39 7015. Achter in de kerk en bij de 

koffietafel staan schalen waar u uw gift kunt deponeren. 

 
 
 
 
 
 

 
Voorbeden met gezongen acclamatie LB 369j 

 
 
 
 



Stil gebed  
 
Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  

            tot in eeuwigheid.  
            Amen.    
 
ZENDING EN ZEGENING 
 
Slotlied (allen staan) 
LB 525 – ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’ (alle coupletten) 
 
Zending en zegen 

 
 
 
Orgelspel:  Community – M. Schütz 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DE FONTEIN – DE BRON- DE NIEUWE KERK 

 
ZONDAGSBRIEF 16 OKTOBER 2022 

 
 
COLLECTES 
1e collecte: Kerk in Actie: Indonesië – Een beter inkomen voor  
Javaanse boeren 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en 
boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder 
afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun  
producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame 
landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt 
koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de 
boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt 
u mee? Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie 
Javaanse boeren een beter inkomen te verwerven. 
 
2e  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 Kerkelijk 
Bureau. Uw gift is zeer welkom! 
 
KINDERDIENST EN KINDEROPPAS 
De kinderdienst wordt geleid door Nienke Verheij en Karel v.d. 
Lingen. De kinderoppas wordt verzorgd door Kees. 
 
OVERLIJDENSBERICHT 
Op 9 oktober is de heer P. Vrieling, W.A. Scholtenstraat, overleden op 
de leeftijd van 97 jaar. Vrijdagmorgen 14 oktober om 11.00 uur wordt 
de rouwdienst gehouden in de Nieuwe kerk, waarin ds. Simon Bijl 
voorgaat. 



BLOEMENGROET 
De bloemen vanuit de Nieuwe Kerk gaan de komende week als groet 
en felicitatie naar mevrouw G. Ley-Poelman, wonend in de Pelster, 
Pelsterstraat, Mevrouw is op 10 oktober 89 jaar geworden.  
Mevrouw Janny Bouwmeester krijgt bloemen ter ere van haar 
verjaardag op 12 oktober. 
Vanuit de Fontein gaan bloemen naar Mevrouw Ruiter, Poluxstraat. 
De Bron verzorgt bloemen met een beterschapswens naar Hilly van 
der Werff, Boelemaheerd.   

 
ADRESSEN BLOEMENGROET (Nw. Kerk) 
Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen,  
dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, lidaduzink9@gmail.com 
of telefoon 06 46696542. Ook kunt u via de website, na inloggen ‘Lief 
en Leed’, gegevens en adressen vinden. Het wachtwoord kunt u 
opvragen bij Tim Smid t.smid@nieuwekerk.org.  
 
HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren 
of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat 
doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com 
  
CHORAL EVENSONG 
zondag 16 oktober 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag) 
Op 16 oktober verzorgt niet Choral Voices, maar Vocaal Ensemble 
Magnificat onder leiding van Daniel Rouwkema de choral evensong.   
Mannes Hofsink bespeelt het orgel; voorganger is Henk ten Napel. 
Vocaal ensemble Magnificat uit Emmen is net als Choral Voices 
gericht op de Engelse koortraditie, in het bijzonder de Anglicaanse 
kerkmuziek.  
Deze zondag brengen ze een nieuw Magnificat en Nunc Dimittis ten 
gehore van Daniël Rouwkema.   
 
STILTEPORTAAL  
Het Stilteportaal, is dagelijks geopend van 10.00 uur-18.00 uur om 
even rust te zoeken of een kaarsje aan te steken. De ingang is via de 
hoofddeur van de kerk. 

mailto:t.smid@nieuwekerk.org
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http://nieuwekerkgroningen.nl/stilteportaal/


DORCAS, KLEDINGACTIE NIEUWE KERK – 6 november 2022 
Een organisatie die werkt aan duurzame veranderingen in het leven 
van mensen in nood, in Oost Europa, Oost Afrika en in het Midden 
Oosten. 
Dit jaar zal de Nieuwe Kerk en ook de Fontein weer meedoen om 
kleding e.d. te verzamelen voor deze stichting. U kunt uw kleding 
afgeven op zondag 6 november vóór kerktijd, in de kosterswoning.  
De diakenen zullen uw spullen in ontvangst nemen, waarna zij 
vervolgens alles wegbrengen naar het depot in Groningen. 
Helpt u mee?  
 
SINT MARTINUS PROJECT 11 NOVEMBER  
Donderdag 11 november kunt u mantels/jassen brengen naar de 
Martinikerk. Deze zijn bestemd voor het Sint Martinusproject, die elk 
jaar gehouden wordt voor thuis- en daklozen.  
Vanaf 9 uur ‘s morgens tot 17.00 uur ‘s middags kunt in de kerk 
terecht om uw spullen te brengen. Van harte aanbevolen. 
 
KERK IN STAD ZOEKT NIEUWE REDACTEURS! 
Kerk in Stad maakt elke twee weken een prachtig kerktijdschrift, 
zowel in print als digitaal (website en app). De redactie is een diverse 
groep vrijwilligers (zowel qua leeftijd als qua kerkelijke achtergrond) 
maar allemaal zijn we enthousiast over Kerk in Stad en bereid om van 
elkaar te leren. We zijn op zoek naar uitbreiding op het gebied van 
website en sociale media. 
Stuur Kerk in Stad de wereld in – Webredacteur 
De redactie van Kerk in Stad zoekt een nieuw redactielid met 
voorliefde voor de digitale wereld. Kun jij een beetje overweg met 
een website of wil je dat graag leren? Onze webredacteur wil graag 
wat ondersteuning. Wil je daarnaast ook nog schrijven voor het blad 
en de website en deelnemen aan de redactievergaderingen dan mag 
dat zeker, maar het is niet verplicht. 
Zet jij ons op Instagram? – Sociale media-medewerker 
Het sociale mediateam van Kerk in Stad zoekt versterking. Vind je het 
leuk om bezig te zijn met verschillende sociale media of wil je 



daarover leren? Kun je ons helpen ons bereik te verbreden en 
originele posts te maken over alles wat speelt in (kerkelijk) 
Groningen? Dan zoeken we jou! Als je naast de taken in het sociale 
mediateam ook bij de redactievergaderingen aanwezig wilt zijn en/of 
artikelen wilt schrijven, ben je daar van harte welkom. 
Als je denkt dat een van deze functies (of beide) iets voor jou is, of als 
je graag meer informatie wilt: mail naar redactie@kerkinstad.nl. 
 
JUBILEUMCONCERT 75 JAAR CANTORIJ VAN DE NIEUWE KERK 
We nodigen we u uit voor ons jubileumconcert op zaterdag 29 
oktober om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het belooft een bijzonder 
concert te worden. De Cantorij zoekt in met de uitvoering van de 
Petite Messe solennelle van Rossini namelijk de grenzen van hun 
repertoire op. Cantor Mannes Hofsink garandeert dat ze zullen zingen 
op de toppen van hun mogelijkheden. 
Deze Petite Messe solennelle van Gioachino Rossini (1792-1868) is in 
1863 voor het eerst in Parijs uitgevoerd.  
Aan de ene kant heeft dit religieuze werk een intiem karakter, omdat 
het geschreven is voor slechts twaalf zangers. De koorzang en solisten 
worden begeleid door twee pianisten en een organist.  
Het is dan ook geen toeval dat het orgel een harmonium is, wat het 
huismuzikale karakter van de compositie benadrukt. Aan de andere 
kant is Rossini een romantische componist die zelfs in een kleine 
bezetting groots kan uitpakken. De compositie is daarom heel erg 
geschikt voor de Cantorij, die uit ongeveer 24 zangers bestaat. De 
solisten zijn Christy Luth (sopraan), Marijke Beute (alt), Maarten 
Romkes (tenor) en Michiel Nonhebel (bas). De pianisten zijn Elles van 
der Heiden en Siebert Nix (het Grieg pianoduo), het harmonium 
wordt bespeeld door Dirk Luijmes en onze cantor Mannes Hofsink 
heeft de leiding.                                                        
Kaarten à € 15,00 zijn verkrijgbaar via Eventix : 
bij de leden of bij het secretariaat:  
cantorijnieuwekerkgroningen@gmail.com 
We zien u graag op 29 oktober. 
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EEN LEEFGEMEENSCHAP: IS DAT IETS VOOR DE NIEUWE KERK? 
maandag 24 oktober 20:00 - 21:30 uur 
Het nieuwe beleidsmeerjarenplan van de Nieuwe Kerk heeft een 
spannende uitsmijter: 
‘Er is binnen de individualiserende samenleving bij velen een wens om 
zich juist wel te verbinden, niet specifiek of alleen aan een gezin, maar 
ook aan een groep, zoals een leefgemeenschap.  
Zo’n gemeenschap heeft monastieke eigenschappen, veelal levend 
met een kloosterregel.  
Wij willen onderzoeken in welke mate hieraan behoefte is in Stad en 
of een dergelijke gemeenschap vanuit verbinding aan de Nieuwe Kerk 
zich wil formeren en in wisselwerking inspiratie kan bieden aan de 
gemeente.  
Een neveneffect kan zijn dat zo’n leefgemeenschap een bron kan zijn 
van vaste krachten voor onderhoud en beheer van de Nieuwe Kerk. 
Het onderzoek zal daarbij aandacht hebben voor de al bloeiende 
gemeente en de vraag hoe een leefgemeenschap zich tot haar kan 
verhouden.’ 
Een avond met o.a. monastiek pionier Christiaan Schoonenberg, 
sociaal ondernemer Simon Kooistra van Salmagundi’s en ds. Evert Jan 
Veldman.  
Wie weet levert de avond gespreksstof op voor een gemeenteberaad 
in 2023. Hebt u zin om mee te denken?  
Laat het even weten via e.j.veldman@nieuwekerk.org 
 
MUZIEK EN DICHTKUNST 
zondag 23 oktober 15:00 - 17:00 uur Nieuwe kerk 
Een concert door Conforto, onder leiding van Gerhardt Drijvers, met 
gedichten van Rutger Kopland. 
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NIEUWE KERK OP ALLERZIELEN 
Allerzielen 2022. 
Op zondag 6 november is in de Nieuwe Kerk de gedachtenis van de 
overledenen. Dan worden de namen genoemd van de 
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Maar niet 
alleen hún namen, ook de namen die vanuit het midden van de 
gemeente worden aangedragen: vrienden of familieleden, die u in uw 
hart meedraagt. 
U kunt hun namen aandragen voorafgaand aan de diensten op 
zondag 23 oktober en zondag 30 oktober. Bij de ingang van de kerk 
en ook op de tafel naast de dooptuin staat een mandje met kaarten 
waarop u de namen kunt schrijven en gevouwen terug kunt 
leggen. Ook kunt u tot en met zondag 30 oktober de namen via e-mail 
toesturen aan Gretha Klaver:  g.klaver@gmail.com. 
Omdat deze dienst zorgvuldig wordt voorbereid is het niet mogelijk 
om na 30 oktober nog namen aan te dragen. Wel bent u in deze 
dienst, ook als u geen naam hebt aangedragen om hardop genoemd 
te worden, altijd van harte welkom om toch naar voren te komen om 
een waxinelichtje aan te steken ter nagedachtenis aan uw overleden 
dierbare. 
De Nieuwe Kerk is ook op woensdag 2 november, de dag dat 
Allerzielen wordt gevierd, open van 10.00 – 20.00 uur voor stad en 
buurt om een kaarsje te branden, even te gaan zitten, een moment 
stil te zijn of te denken aan de tijd samen.  
Zonder verplichtingen, maar wel met een moment van rust, stilte en 
eerbied in de Nieuwe Kerk.  
Om 19.30 uur sluit het koor Choral Voices af met een gezongen 
avondgebed voor Allerzielen.  
 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft; 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft, 

Vuur dat nooit meer dooft, als alles duister is… 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT – SPOOR VAN LICHT 
Een wereld van rust, muziek en kaarslicht midden in de stad, dat is 
Spoor van Licht. Eens per maand, op donderdagavond, zijn stadjers, 
studenten en anderen welkom in de Martinikerk om een kaarsje aan 
te steken, rust te vinden, door te praten of te genieten van muziek. 
Om dit mogelijk te maken kunnen we niet zonder een enthousiaste 
groep vrijwilligers. Zo zoeken we vrijwilligers om kaarsje uit te delen, 
mensen uit te nodigen en te verwelkomen of om alles klaar te zetten 
en weer op te ruimen. Als vrijwilliger ben je ook van harte uitgenodigd 
om voorafgaand mee te doen en om de avond mee af te sluiten door 
een avondgebed. 
Lijkt het je leuk om te komen helpen of wil je meer informatie? Stuur 
dan een mailtje naar info@spoorvanlicht.nl 
 
THOMASVIERING ‘AAN TAFEL!’ – 13 NOVEMBER 
Een dienst met de vaste elementen zoals muziek, gebed, Bijbellezing 
en delen van brood en wijn. Maar dan, in plaats van een preek, 
‘Heilige Chaos’. Dat is een Thomasviering! 
Tijdens de ‘Heilige Chaos’ kun je op verschillende creatieve, 
verdiepende en/of persoonlijke manieren aan de slag met het thema. 
In die zin lijkt het wel wat op de eerdere Doe-Diensten: een moment 
van ontmoeting, gesprek, creativiteit en verdieping voor alle 
leeftijden. 
Deze eerste keer is het thema ‘Aan Tafel!’ Aan tafel ontmoeten we 
Christus en elkaar. Daar wordt niet alleen het lichaam, maar ook de 
ziel gevoed. We lezen het verhaal uit Lukas 14 over de man die een 
feestmaal organiseerde. 
 
BASISCATECHESE ONTDEK!  
Ook dit najaar is er weer basiscatechese. Deze keer met als thema 
'personen uit de Bijbel'. De basiscatechese is er voor tieners in de 
middelbare school leeftijd. De basiscatechese vindt dit jaar plaats in 
de kosterswoning, tijdens de morgendienst (dus vanaf 10:00 uur) op 
30 oktober, 27 november en 11 december. 
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MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 
 

Bij de vieringen 
Op zondag 16 oktober is er om 10.00 uur dienst in de Nieuwe Kerk. 
Voorganger is buurtpastor Ruth Pruis. O.a. aan de hand van Lucas 
5:33-39 vertelt ze die ochtend over haar liefde voor wijn; oude wijn, 
jonge wijn, overeenkomsten – in ontwikkelingen en uitdagingen – 
tussen de oude wijnwereld en de kerk. Organist is Mannes Hofsink. 
Op zondag 23 oktober gaat ds. Evert Jan Veldman voor in De Fontein 
om 9.30 uur. Dick Dijkstra bespeelt het orgel. 
 
Kerkdienst Platina 
De kerkdiensten in Platina gaan tot nader order NIET door. Reden is 
dat er driemaal is ingebroken en het bestuur de buurthuiskamer heeft 
gesloten. Woningbouwvereniging Patrimonium moet eerst zorgen 
dat alles goed kan worden afgesloten. Ik bel u als de diensten weer 
aanvangen. 
Een hartelijke groet,  Annie Borgerink, telefoon 06 45 45 47 03 
 
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) 
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 het 
(volledige) adres niet, 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 
Namens Kees Lindhout een bedankje voor de bloemen die hij 
afgelopen zondag ontving. 
 
Namens De Fontein is er een bos bloemen gebracht bij een 
vrijwilligster die betrokken is bij onze buurtkerk. Zij was echt blij met 
de aandacht vanuit de buurtkerk voor haar. 
 
Wij gedenken 
Op vrijdag 7 oktober 2022 is overleden Arendina Sjoukje (Dinie) 
Reinders, in de leeftijd van 101 jaar. Zij was de lieve vriendin van Anna 
Hekert, die vorig jaar op 10 maart 2021 overleed. Samen woonden ze 
lang in de aanleun van zorgcentrum Bernlef. Het afscheid was op 
donderdag 13 oktober a.s. in kleine kring.  
 
Op zaterdag 8 oktober 2022 is overleden Barbara van der Zee-
Heemstra, in de leeftijd van 89 jaar. Haar man overleed op 3 
september 1995. Ze woonde sinds vorig jaar april in zorgcentrum De 
Es en eerder aan de Eikenlaan. Op vrijdag 14 oktober was er een 
afscheidsdienst in De Fontein. De begrafenis vond plaats in Ten Boer.  
 
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. 
 
Kledingactie voor Dorcas vrijdag 4 november 2022 
Op vrijdag 4 november a.s. is weer de jaarlijkse kledingactie voor 
Dorcas, een organisatie die werkt aan duurzame veranderingen in 
het leven van mensen in nood, in Oost Europa, Oost Afrika en in het 
Midden Oosten.  U kunt kleding, dekens, schoenen, en brillen 
inleveren, brillen graag afzonderlijk verpakt. De kleding etc. graag in 



stevige plastic vuilnis zakken. De in te leveren goederen dienen in 
goede staat en schoon te zijn en kunt u brengen op bovengenoemde 
datum naar buurtkerk de Fontein,  
Eikenlaan 255 van 18:00 tot 19:30 uur. 
Mocht u het niet zelf kunnen brengen, dan kunt u tot uiterlijk 3 
november bellen met:  Eisse Medema tel. 050-5775807  of Gerhard 
Knol tel. 050-5774112  Zij komen het dan bij u ophalen. U kunt ook 
een financiële bijdrage leveren voor de transportkosten (bv. € 1,00 
per zak), en/of voor de samenstelling van voedselpakketten. 
Wij hopen dat deze actie ook dit jaar weer een succes mag worden. 
Namens de werkgroep Diaconaat 
Margje Tolsma, tel. 06 15634868 - margje.tolsma@gmail.com 
 
Film in De Fontein: De Beentjes van Sint Hildegard (2020) 
Op donderdagavond 20 oktober (19.30 uur) – I.T.T. de 27ste van 
oktober die op de flyer vermeld stond – draait ‘De Beentjes van Sint 
Hildegard’: Jan is al 35 jaar getrouwd met Gedda. Zijn vrouw houdt 
zóveel van hem dat hij er benauwd van wordt. Jan ontsnapt aan haar 
overbezorgheid, wanneer hij in een verzorgingstehuis belandt. 
Tussen zijn demente medebewoners lijkt Jan zijn eigen stem terug te 
vinden, en dankzij een bevriende arts gaat hij als een vrij man door de 
achterdeur weer naar buiten.  
Maar hoelang kan hij zijn vrouw ontvluchten? 
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee 
klaar. Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Najaarsmarkt in De Fontein 
In de voorbije twee jaren kon het niet. Maar nu is het bijna zover: de 
traditionele NAJAARSMARKT in De Fontein.  
En wel op zaterdag 29 oktober. Van 10.00 tot 15.30 uur bent u van 
harte welkom. Mooie prijzen zijn te winnen bij het Rad van Avontuur 
en prachtige bloemstukken kunnen worden gekocht.  
Ook is er weer de stand met tweedehands spullen en vergeet niet de 
kraam met luxe spullen en sieraden. En, niet onbelangrijk en grote 
trekpleister: de boekenmarkt! De inwendige mens wordt niet 
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vergeten: koffie/thee met taart, broodjes kroket en niet te vergeten 
de overheerlijke erwtensoep. Kortom: genoeg redenen om u die dag 
naar De Fontein te begeven. De opbrengst van de markt gaat naar 
twee goede doelen: de Voedselbank in Groningen en naar de 
Stichting Nachamou Nachamou Ami, een stichting die hulp biedt aan 
hulpbehoevenden in Oekraïne en aan andere hulpbehoevenden. 
bevolkingsgroepen.  
 
De inbreng van tweedehands spullen en kleding is op maandag 25 
oktober van 14.00 tot 16.00 uur en op dinsdag 26 oktober van 14.00 
tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. 
 
Allerzielen: voor wie steek jij een kaarsje aan? 
Op woensdag 2 november van 16.00 tot 19.00 uur is de kerk open 
voor gemeenteleden en buurtbewoners om een kaarsje aan te steken 
voor een dierbare overledene. 
 
Buurtsoep 
Het is eindelijk zover. Na de coronaepidemie en de verbouwing van 
De Fontein kunnen we weer soep maken.  
De eerste keer dat u weer welkom bent om een kopje soep met 
stokbrood te komen nuttigen is op donderdag 3 november 2022 van 
12.15 uur tot 13.15 uur.  
Hoe het daarna verder gaat kunt u lezen in een van de volgende 
zondagsbrieven. Wanneer u denkt dat u het leuk vindt om samen met 
de huidige soepmakers samen te willen werken, bent u van harte 
uitgenodigd. Voor informatie kunt u terecht bij Thom van Dijk.  
Zijn telefoonnummer is 050 – 5711920. 
 
Meditatief kunst-zinnige activiteit rondom het thema ‘Verlies’ 
Achterblijven, verliezen en vinden. Op creatieve wijze gaan we dit 
thema onderzoeken. Onder begeleiding van Anja van Beek, creatief 
coach en kunstwerker bij KIJK7. Om mee te doen hoef je niet te 
kunnen tekenen of schilderen. We gaan aan het werk met diverse 
materialen. 



Datum: donderdagmiddag 3 november 2022 van 14.00 tot 17.00 uur 
Locatie: buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255 – Groningen 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de materiaalkosten 
Opgave: vóór maandag 31 oktober (VOL = VOL, max. 6-8 personen), 
bij Ruth Pruis: evaruthpruis@gmail.com 
 
Bloemen uit de kerk 
Weet u iemand die we op woensdag als buurtkerk een bos bloemen 
mogen bezorgen? Dit mag een wijkbewoner of een instelling zijn in 
één van de wijken van De Fontein, die wat extra aandacht kan 
gebruiken. Geef dit dan door aan Hessel Boersma, ouderling 
pastoraat. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDEDELINGEN VANUIT DE BRON 
 
Jam actie ZWO  
Op zondag 30 oktober is er weer een vertrouwde zelfgemaakte jam-

actie t.b.v. ons nieuwe ZWO-project Stichting Keeping Families 

Together Ghana (KFTGhana)  

Meer informatie over dit project is te lezen op de website van De 

Bron en heeft recentelijk in KiS gestaan. 

Jaarlijks maken een aantal mensen van de Bron zelf lekkere jam. De 

prijs is € 2,50 per pot (tenzij een afwijkend formaat pot).  

Graag het bedrag contant betalen. Er zijn ook weer zelfgemaakte 

kaarten (€ 0,50 per stuk) van Hilly en wat lekkers bij de koffie (€ 0,50 

per plak)  

We zien jullie graag bij onze tafel. Help ons mee om van deze actie 

weer een succes te maken! Alvast bedankt.  

Namens ZWO, Immie Hoekstra  

 

De Groene Bron Kalender 2023: een foto-haiku project 

Wat fijn als je de natuur ziet groeien, als je planten ziet opkomen en 

kleurige bloemen in je tuin mag bewonderen. U krijgt de kans om 

deze pracht uit eigen omgeving te laten zien en daarmee ook nog 

aan een actie voor het goede doel mee te doen! Er wordt namelijk 

een ‘Groene Bron Kalender’ gemaakt. We vragen u en overige 

bewoners uit Groningen én tuinders uit de drie wijken van de 

volkstuinvereniging om een foto in te sturen. Deze foto’s uit de 

tuinen en omgeving passen bij het goede doel van dit jaar: 

Voedselbank Stad Groningen. Foto’s van uw tuin met bloemen, 

groente en/ of fruit en/of het landschap rondom Groningen (in kleur 

of zwart wit, hoge resolutie) zijn welkom. De foto’s kunt u vóór 31 

oktober opsturen naar kalenderuitdebron@gmail.com 
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Uit de ingestuurde (en geanonimiseerde) foto’s wordt een selectie 

gemaakt door een wijkvakgroep op initiatief van de diaconie van de 

Bron. En dan wordt door de selectiegroep een gedicht van drie 

regels, een zogenaamde haiku, bij de foto geplaatst. Er worden 

behalve een kalender ook kaarten gemaakt. De kalender kost € 8,00 

en de kaarten € 2,50. U kunt deze tot 30 november bestellen 

via kalenderuitdebron@gmail.com en afhalen in de Bron op zondag 

4 en 11 december om 11:15 uur.  

Met uw inzending of bestelling steunt u de Voedselbank in 

Groningen. We verheugen ons op een rijke oogst! 
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