
                                 
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

 23 oktober   9.30 uur           morgendienst ds Evert Jan Veldman       De Fontein 
 30 oktober  9.30 uur morgendienst ds Simon Bijl          De Fontein   

Bij de vieringen
Op zondag 23 oktober gaat ds. Evert Jan Veldman voor in De Fon-
tein om 9.30 uur. Dick Dijkstra bespeelt het orgel.
Op zondag 30 oktober zal ds. Simon Bijl gastvoorganger zijn. Orga-
nist is Carel van Aurich. Aan de dienst wordt meegewerkt door het
Goede Herder kerkkoor olv  Jose van Dijken

Gedachtenisdienst op zondag 6 november
Zondag 6 november vieren we de gedachtenis van de gestorve-
nen. De dienst is voorbereid door de Werkgroep eredienst samen 
met ds. Ynte de Groot die deze zondag zal voorgaan. In deze vie-
ring zullen de namen worden genoemd van hen die ons het afge-
lopen jaar zijn ontvallen. U kunt zelf ook namen aandragen van 
dierbaren die zijn overleden – vrienden, familieleden, mensen met
wie u zich weet verbonden. U kunt die namen t/m woensdag 2 no-
vember per mail doorgeven (lamkedijkstra@home.nl) of opschrij-
ven en in de glazen schaal op de tafel in de hal van de kerk neer-
leggen. Deze zal daar vanaf zondag 30 oktober staan.

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 dien-
sten 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 con-
tact op met:

 Hessel Boersma (T: 050-5718753/06-20222123 of E: hes-
sel.boersma@gmail.com)

 Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@ho-
me.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 ge-
woon even de stem van een ander wilt horen.
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het (vol-
ledige) adres niet, neem dan contact op met één van de ouderlin-
gen van De Fontein. In verband met de privacywet zetten we de 
adressen niet op de website.

Meeleven
Sinds ruim een week is mevr. T. Huizinga (Berkenlaan 2/13) opge-
nomen in Maartenshof. Ze ligt op de revalidatieafdeling om weer 
aan te sterken en na 2 weken bedlegerig te zijn geweest opnieuw 
te leren lopen. Haar adres:Maartenshof: kamer 111, Schaaksport 
100, 9728  PG   Groningen.

 
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 don-
derdag 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 nieu-
we tentoonstelling bekijken.

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 prachti-
ge 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 trekpleis-
ter: de boekenmarkt! De inwendige mens wordt niet vergeten: 
koffie/thee met taart, broodjes kroket en niet te vergeten de over-
heerlijke 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 hulp-
behoevenden in Oekraïne. De inbreng van tweedehands spullen 
en kleding is op maandag 24 oktober van 14.00 tot 16.00 uur en 
op dinsdag 25 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 telefoon-
nummer 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, crea-
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tief coach en kunstwerker bij KIJK7. Om mee te doen hoef je niet 
te kunnen tekenen of schilderen. We gaan aan het werk met di-
verse 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 perso-
nen), bij Ruth Pruis: evaruthpruis@gmail.com

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 bovenge-
noemde 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 wor-
den.
Namens de werkgroep Diaconaat
Margje Tolsma tel. 06 15634868
margje.tolsma@gmail.com

Film in De Fontein: Departures (2008)
Op dinsdagmiddag 8 november (14.00 uur) draait ‘Departures’: 
een Japanse film uit 2008. Net nadat hij een dure cello heeft aan-
geschaft verliest muzikant Daigo Kobayashi (Motoki) zijn baan 
wanneer zijn orkest wordt opgeheven. Hij solliciteert naar ander 
werk, maar schrikt wel even als hem wordt verteld dat het een 
baan is bij een begrafenisondernemer. Zijn griezelige nieuwe func-
tie heeft een lage status, hij houdt de aard van zijn werkzaamhe-
den dus maar verborgen voor zijn echtgenote. Maar langzaam 
maar zeker realiseert hij zich dat het vak ook een mooie, troost-
volle kant heeft.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en 
thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Bloemen uit de kerk
Weet u iemand die we op woensdag als buurtkerk een bos bloe-
men 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 scri-
ba, reacties kunnen naar het mailadres van de scriba worden ge-
stuurd.

Amnesty: Schrijfactie Tunesië: geef rechters en aanklagers hun 
baan terug! 
President Saied van Tunesië gaf op 1 juni opdracht om 57 rechters 
en officieren van justitie per direct te ontslaan. De redenen voor 
hun ontslag waren vaag, zoals ‘morele corruptie’ en deelname aan
‘feesten waar alcohol werd geserveerd’. Dit is een schending van 
hun rechten en bovendien een aanslag op de onafhankelijke 
rechtstaat! Hamadi Rahmani, Mohamed Taher Kanzari en Ramzi 
Bahria zijn drie van de ontslagen rechters. Zij gingen in hongersta-
king om te protesteren tegen hun willekeurige ontslag. Ze mogen 
de aanklachten tegen hen niet inzien en kunnen zich niet verdedi-
gen. Al meer dan drie maanden zitten zij thuis – samen met 54 an-
deren – zonder werk, salaris en zorgverzekering. Schrijf vóór 1 de-
cember 2022 naar de minister van Justitie van Tunesië. Roep haar 
op om alle rechters en officieren van justitie onmiddellijk hun 
baan terug te geven.

De collecten.
Eerste collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de Protestantse 
Gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale  
werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere 
doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als 
internationaal.

De 2  e   collecte is voor het Stedeljk Kerkenwerk  
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze 
kerk. Uit de vijf wijkgemeentes in Groningen willen we zo elke 
maand € 3000,- inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het 
dekken van de kosten van verwarming en verlichting van de 
kerkgebouwen

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        31 okt. 2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag   26 okt.2022                 jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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