
                                 
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

 9  oktober   9.30 uur           morgendienst ds Alberte van Ess       De Fontein 
16 oktober 10.00 uur morgendienst pastor Ruth Pruis          Nieuwe Kerk   

Bij de vieringen
Op zondag 9 oktober gaat ds. Alberte van Ess voor in De Fontein. 
Carel van Aurich bespeelt het orgel. Op deze 4e zondag van de 
herfst vervolgen we het spoor van de evangelist Lucas. Het verhaal
over Jezus genezing van een tiental onreine zieken staat centraal 
(Lucas 17:11-19). Niemand van degene die genezen zijn, neemt de
moeite om terug te komen om Jezus te bedanken. Behalve uitge-
rekend die ene, waarvan je het niet verwacht. Hoe zit het met 
onze dankbaarheid?
Een week later, op zondag 16 oktober, is er om 10.00 uur een ge-
zamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Voorganger is buurtpastor 
Ruth Pruis. O.a. aan de hand van Lucas 5:33-39 vertelt ze die och-
tend over haar liefde voor wijn; oude wijn, jonge wijn, overeen-
komsten – in ontwikkelingen en uitdagingen – tussen de oude 
wijnwereld en de kerk. Cantor-organist is Mannes Hofsink.

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)

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 ho-
ren.

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 adres-
sen niet op de website.

Wij gedenken
Op 1 oktober j.l. is op 86 jarige leeftijd overleden mevrouw C.H. 
Leijendekker-Graaf. Ze woonde met haar man jarenlang in de Ber-
kenflat..

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.

Ruil- en weggeefkast

Hebt u spullen in huis die niet meer gebruikt worden, maar waar-
van 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.

Film in De Fontein: Le tout nouveau testament (2015) & De 
Beentjes van Sint Hildegard (2020)
Op dinsdagmiddag 11 oktober (14.00 uur) draait ‘Le tout nouveau
testament’: In deze heerlijk inventieve komedie is God geen barm-
hartig opperwezen maar een chagrijnige despoot die met zijn ge-
zin in een ranzig driekamerappartement in Brussel woont. Vanach-
ter 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.
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 de overzorgzaamheid, 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

Ouderenmiddag
Op vrijdagmiddag 14 oktober, van 14.00 tot ca. 17.00 uur, wordt 
er een ouderenmiddag georganiseerd in De Fontein voor ieder-
een, gemeenteleden én buurtbewoners. Met koffie, thee, spelle-
tjes en een hoop gezelligheid. Als voorproefje op de ouderenreis 
die we in juni 2023 weer hopen te organiseren. U kunt u reeds op-
geven bij de volgende personen:

 Jaap Medema – tel. 050-5713278 – jaapmedema43@g-
mail.com

 Lammie Bekkering – tel. 050-5772329 – L.Bekke-
ring.Uil@kpnplanet.nl

 Sjouk Hartman – tel.050-5733769 – sjouk-hart-
man@hotmail.com

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

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

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: 085-7920377 – ook voor de ouderenmiddag 14
oktober kan hier tot 17.00 uur gebruik van worden gemaakt.

Workshop Fotograferen met De Fontein
ZATERDAG 22 OKTOBER 2022 is er weer een workshop 
fotograferen met De Fontein. Het thema is ‘Kleur’. De workshop is 
bestemd voor ieder die plezier heeft in fotograferen. Het maakt 
niet uit of je gebruik maakt van de meest geavanceerde 
apparatuur of fotografeert met een mobieltje. Kijk goed om je 
heen. Overal zijn kleuren te ontdekken. We ontmoeten elkaar in 
het Stadspark waar we de herfstkleuren kunnen vastleggen. 
Detailopnamen, macro of bomen weerspiegeld in het water. 
Keuze genoeg. Bij nat weer: neem een plastic zak mee om je 
toestel te beschermen. Na afloop kunnen we samen een kopje 
koffie drinken bij de kinderboerderij. We hopen er vervolgens een 
mooie expositie van te maken.
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
Wil je meedoen, meld je dan voor 15 oktober aan bij: 
dikkievandommelen@hotmail.com of aukefaber@live.n  l  

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-
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

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 di-
verse groep vrijwilligers (zowel qua leeftijd als qua kerkelijke ach-
tergrond) 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 voor-
liefde voor de digitale wereld. Kun jij een beetje overweg met een 
website of wil je dat heel graag leren? Onze webredacteur wil 
graag wat ondersteuning. Wil je daarnaast ook nog schrijven voor 
het blad en de website en deelnemen aan de redactievergaderin-
gen 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 ori-
ginele posts te maken over alles wat speelt in (kerkelijk) Gronin-
gen? Dan zoeken we jou! Als je naast de taken in het sociale medi-
ateam 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@kerkin-
stad.nl.

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.

Schrijfactie VS: Toffiq al-Bihani al 19 jaar vast in 
Guantánamo
Toffiq al-Bihani en 35 andere mannen zitten soms meer dan 20 
jaar in de Amerikaanse militaire gevangenis Guantánamo Bay. Ze
zitten daar in verband met de aanslagen van 11 september 2001 
in New York. Maar niemand van hen is aangeklaagd, niemand is 
voor de rechter gekomen, velen zijn gemarteld. Guantánamo 
moet dicht Toffiq en alle andere 35 gevangenen moeten 
weggehaald worden uit Guantánamo Bay. Ze moeten óf naar een 
ander land gebracht worden waar hun rechten beschermd zijn, óf 
een eerlijk gerechtelijke procedure krijgen. Daarna moet 
Guantánamo dicht. Schrijf vóór 1 november 2022 naar de 
minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. 
Roep hem op om Toffiq al-Bihani en alle andere gevangenen uit
Guanta! namo Bay weg te halen en de gevangenis te sluiten.

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.
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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  

De collecten.
Eerste collecte: Wijkdiaconie
De eerste collecte is bestemd voor ons nieuwe diaconale 
project  stichting KFTGHANA, Keeping Families Together in  Gha-
na. Zie ook de uitgebreide informatie in deze zondagsbrief

Tweede collecte: Protestantse Kerk: Pioniersplekken als 
nieuwe vormen van kerk-zijn.
Hoewel In Nederland steeds minder mensen naar de kerk 
gaan, is de behoefte aan zingeving groot. Kerken spelen 
hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofs-
gemeenschappen waar de boodschap van het evangelie 
wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich herken-
nen.
Pioniersplek Het Stadsklooster in de Stad is zo`n plek van 
stilte, bezinning en verbinding, die zoekt naar nieuwe we-
gen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte 
midden in de stad, waar ruimte wordt gegeven aan men-
sen, de schepping en aan God. Mensen ontmoeten elkaar in
liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.
Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. 

Collecte voor de voedselbank.
De maandelijkse deurcollecte voor de Voedselbank Groningen op 
2 oktober heeft 168 euro opgeleverd. Dat is de op één na hoogste 
opbrengst van dit jaar. De werkgroep diaconie wil u hartelijk dan-
ken voor uw bijdrage.
Werkgroep diaconie

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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