
                                 
WELKOM !

         DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

         11 december 9.30 uur        morgendienst (S, en T) ds Marga Baas      De Fontein 
18 december10.00 uur morgendienst ds Tirtsa Liefting- van den Toorn      Nieuwe Kerk           

Bij de vieringen
Op zondag 11 december (derde advent) vieren we een dienst van 
Schrift en Tafel. Voorganger is ds. Marga Baas. Organist is Dick 
Dijkstra.
Op zondag 18 december (vierde advent) is de dienst in de Nieuwe 
Kerk (10 u). Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren.

Kerstavonddienst
Op 24 december om 20.30 uur vieren we de geboorte van het kind
van Bethlehem. We lezen het kerstverhaal uit Lucas 2. Ingeborg 
Kroon speelt dwarsfluit en de cantorij o.l.v. José van Dijken 
verleent haar medewerking. Voorganger is Ruth Pruis, organist 
Dick Dijkstra. Vanaf kwart over acht zullen er buiten rondom het 
vuur bekende kerstliederen gezongen worden. Zingt u mee?

Kerstmorgen
Op 25 december vieren we Kerst in een feestelijke dienst die om 
9.30 uur begint. Voorganger is ds. Simon Bijl. Aan de dienst wordt 
meegewerkt door het Goede Herderkerkkoor o.l.v. José van 
Dijken. Organist is Carel van Aurich.

Zondagsbrief wordt maandbrief
Het zal u ook niet ontgaan zijn. Het lukt vaak niet om nieuwe 
mensen te vinden ons te helpen bij de werkzaamheden in en rond 
de kerk. Onze - tot op heden nog niet geslaagde - zoektocht naar 
een scriba is daar een voorbeeld van. In de praktijk betekent dit 
dat het kerkenwerk achter de schermen op steeds minder 
schouders rust. Om dit enigszins te verlichten zouden wij graag – 
per 2023 – van een wekelijkse zondagsbrief naar een maandbrief 
willen gaan. Op elke laatste zondag ligt de brief met informatie 
voor de komende maand in de kerk. Zo blijft u op de hoogte van 
actuele activiteiten, zoals die natuurlijk ook in Kerk in Stad worden
vermeld.
We gaan dit eerst drie maanden proberen. De eerstvolgende 
deadlines voor het aanleveren van kopij zijn dan: woensdag 21 
december, 25 januari en 22 februari (Jaap Medema - jaapmede-
ma43@gmail.com). Hierna zullen we evalueren.

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)

Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het 
adres niet, neem dan contact op met één van de ouderlingen van 
De Fontein.

Wij gedenken
Op 1 december is overleden mevr. A. Schouwenaar-Goren op de 
leeftijd van 93 jaar. Ze was sinds 26 december 2010 de weduwe 
van Pieter Dirk Schouwenaar.
Sinds juli woonde ze in het Heijmanscentrum en voordien aan de 
Avondsterlaan. De begrafenis is 8 december in Bourtange.

Verhuizing
Op 2 december is mevr. A. Van Dijk-Kremer verhuisd van de Dia-
mantlaan naar de Veldspaat (Veldspaatstraat 172, Groningen).

Bedankjes
Op zondag 27 november j.l. werd ik verrast met bloemen van de 
Fonteingemeente, gebracht door Trijnie Nauta. Hiervoor hartelijke
dank.
Stien van der Meulen (Hoogkerk)

Veel dank aan een ieder voor de bloemen, bezoekjes en kaarten 
tijdens het verblijf van mijn vrouw in Maartenshof, ze is inmiddels 
weer thuis en knapt langzaam weer op.
Met vriendelijke groet,
Titia en Arend Huizenga

Ik zat 10 dagen geleden naar de dienst in de Fontein te kijken toen
ik hoorde dat ik de bloemen uit de kerk zou krijgen.
Een grote verrassing en een steuntje in de rug in deze moeilijke 
tijd waarin mijn zoon ernstig ziek is en na opname in het UMCG nu
bij mij thuis is. Heel erg bedankt. Het doet goed als mensen met je
meeleven. 
Groeten van Koos Steketee
 
Vakantie van uw buurtpastor
Tijdens de kerstvakantie zal ik een aantal dagen afwezig zijn: van 
maandag 26 december 2022 tot en met woensdag 4 januari 2023. 
Voor dringende zaken is ds. Alberte van Ess het eerste aanspreek-
punt: domineevaness@protestantsegemeentegroningen.nl. Waar 
nodig kan zij doorverwijzen naar ds. Evert Jan Veldman.
Ruth Pruis

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.
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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 Fontein. Uit de kast kunnen ook  dingen 
meegenomen worden. Brengen en halen kan tijdens de inloopoch-
tenden.

Film in De Fontein: Joyeux Noël (2005)
Op dinsdagmiddag 13 december (14.00 uur) draait ‘Joyeux Noël’: 
Zonder dat de legeraanvoerders er weet van hadden, leidde op 
kerstavond 1914 een feestje in de Duitse loopgraven tot een 
staakt-het-vuren tussen Franse, Schotse en Duitse soldaten. In het
niemandsland tussen de voorste loopgraven vierden de mannen 
gezellig kerstfeest. Ze delen champagne, sigaretten en chocolade, 
tonen foto's van hun geliefden en kinderen, en proberen met 
handen en voeten tot een gesprek te komen.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en 
thee klaar. Kosten: vrijwillige bijdrage

Kerstmarkt in de Fontein
Op zaterdag 17 december houden we een gezellige en sfeervolle 
kerstmarkt waarbij we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten. 
Het is van 10.00 uur – 14.00 uur in de hal en in de kerkzaal van De 
Fontein aan de Eikenlaan tegenover de Parrel. 
Op de Kerstmarkt is weer van alles te doen. Hierbij mag u o.a. 
denken aan de succesvolle verkoop van kerststukjes, de verkoop 
van mooie kerstartikelen, zelfgemaakte kaarten, kaarsen en 
taarten. Ook zullen er oliebollen gebakken worden. De keuken 
zorgt weer voor een hapje en een drankje.
Wilt u graag op de foto? Onze vaste fotograaf wil dat graag voor u 
doen. Met het hutspotspel en met sjoelen proberen we jong en 
oud te vermaken. In de kerkzaal wordt gemusiceerd.
Kortom: er zijn genoeg redenen om geheel vrijblijvend langs te 
komen.  De gehele opbrengst gaat naar de stichting Keeping 
Families Together in Ghana. (KFTGHANA) De stichting wil vrouwen
vakonderwijs aanbieden waardoor zij financieel onafhankelijk en 
economisch zelfstandig aan een kansrijke toekomst kunnen 
werken.  Een prachtig doel dat we graag steunen.

Kerstbroodmaaltijd
Op donderdag 22 december organiseren we een 
Kerstbroodmaaltijd voor onze oudere gemeenteleden (80+). De 
maaltijd begint om 15.30 u (inloop vanaf 15.15 u). De 
uitnodigingen zijn met de Kerstattenties rondgebracht. Ook liggen 
er uitnodigingsbrieven in De Fontein. Mocht u geen uitnodiging 
hebben ontvangen en toch graag met de maaltijd mee willen 
doen, neem dan contact op met Martha Klooster (tel 050-
5790891) of Klara Kelder (050-5778919).

Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten 
verwijzen we u naar onze website: www.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 w

Amnesty
Schrijfactie Guinee: drie activisten onterecht aangeklaagd
Drie activisten organiseerden op 28 juli 2022 een protest tegen de 
Guinese autoriteiten. Twee dagen later werden ze gearresteerd. 
Sinds mei zijn alle demonstraties in het land verboden. De 3 
activisten worden onder meer beschuldigd van deelname aan een 
‘illegaal protest’. Een van hen is op borg vrij vanwege zijn slechte 
gezondheid. Ook de andere twee hebben medische zorg nodig.
Schrijf vóór 1 februari 2023 naar de minister van Justitie van 
Guinee. Roep hem op om de twee onmiddellijk vrij te laten en alle 
aanklachten tegen de drie mannen in te trekken

De collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: Nederland – Vrolijkheid in 
asielzoekerscentra
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en 
onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In 
asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland 
mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s 
wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, 
theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. 
Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. 
Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, 
zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve 
workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor
bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten.Met uw 
bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het 
Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s.

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 
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      11 decemberr wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag  14 december                jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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