
                                 
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

13 november  9.30 uur        morgendienst pastor Ruth Pruis       De Fontein 
20 november  10.00 uur morgendienst ds Tirtsa Liefting-- van den Toorn          Nieuwe Kerk  

Bij de vieringen
Op zondag 13 november, gaat buurtpastor Ruth Pruis voor. Carel 
van Aurich bespeelt het orgel.
Op zondag 20 november is er om 10.00 uur een gezamenlijke 
dienst in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den 
Toren.

Zaterdagmiddag 19 november van 15.00 tot 18.00 uur: 
openingsfeest huisartspraktijk Andeweg & buurtkerk De 
Fontein
Het heeft even geduurd, maar nu is het dan eindelijk zover! Vanaf 
maandag 7 november 2022 delen huisartspraktijk Andeweg en 
buurtkerk De Fontein het gebouw aan de Eikenlaan 255-257. Een 
nieuwe start voor alle partijen! Tijd voor een feestje, met o.a.:

 bubbels!
 hapjes verzorgd door Multiculureel Vrouwencentrum 

Jasmijn & Together Groningen
 muziek: het Goede Herderkerkkoor, de Cantorij en duo 

Boaz en Mees
 rondleidingen in de huisartspraktijk

Komt u ook met ons proosten?
(de auto graag parkeren bij De Parrel - fietsen aan de linkerkant 
van het gebouw)

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@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 (volledi-
ge) 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.

Huwelijksjubileum
Op 7 november j.l. vierden Auke en Annie Faber hun 50-jarig  
huwelijksjubileum. Onze hartelijke felicitaties!

Bedankjes
Afgelopen zondag werd ik blij verrast met de bloemen uit De Fontein.
Hiervoor hartelijk dank.
Bep van Deel.

Bericht van de kerkmeester
Nu de verbouwing achter de rug is en de huisartspraktijk is geopend is 
het goed enkele zaken te melden. Ten eerste: de ingang van zowel de 
kerk als de praktijk  is op de plek van de oude ingang links van het 
gebouw. Van maandag tot en met vrijdag gaat de (schuif) deur altijd 
open. De grote deur van de kerk (aan de kant van de Eikenlaan) is 
meestal, zeker op zondag, maar ook op woensdagmorgen en 
donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur gewoon open. Mocht dat 
niet zo zijn: even bellen. Ten tweede: parkeren van fietsen en auto’s.  
Aan de kant van de Eikenlaan zal een beperkt aantal fietsenstanders 
blijven staan. Uw fiets kan ook weer gestald worden links van de kerk, 
waar eerder ook de fietsenstalling was. Op zondag zal de dienstdoende
koster ervoor zorgen dat het hek tijdens de kerkdienst op slot is, zodat 
accudieven geen kans meer krijgen. Dan de auto’s. Op het kerkplein is 
een verharde plek voor slechts vier auto’s. Op het gravel-gedeelte 
rechts van het verharde kerkpad  kunnen ook twee à drie auto’s staan. 
Vriendelijk maar dringend verzoek: wilt u uw auto niet voor de muur 
parkeren en ook niet op de plek naast de brievenbus van de huisarts. 
Op termijn zal op beide plekken enig groen geplant worden. Parkeren 
kan op zondag gratis aan de overkant bij de Vensterschool. Ergo, net 
als voorheen: parkeren op zondag voor de kerktaxi en voor mensen die
slecht ter been zijn, de rest van de auto’s parkeren bij de 
Vensterschool. 
Dick Dijkstra.

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 be-
kijken.



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: Ben Is Back (2018)
Op donderdagavond 24 november  om 19.30uur draait ‘Ben Is 
Back’: Een ogenschijnlijk gelukkig gezin is zich aan het voorberei-
den op de kerstuitvoering in de kerk. De oudste dochter heeft de 
zangsolo te pakken, de jongsten hebben een rolletje als schaap en 
engel en moeder Holly (Julia Roberts) zit trots vanaf de kerkbank 
te kijken. Eenmaal thuis is Holly’s drugsverslaafde zoon Ben (een 
uitstekende Lucas Hedges) onverwachts vanuit de afkickkliniek op 
bezoek. Holly is blij, maar de rest van de familie vindt het moeilijk 
om zijn goede bedoelingen te geloven.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en 
thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Spreek smakelijk: wat is de betekenis van kerst voor jou?
Vrijdagavond 9 december, van 17.00 tot 19.30 uur (17h inloop, 
17.30 uur diner) gaan wij weer aan tafel in gesprek met elkaar. 
‘Spreek smakelijk’ is een diner waarbij in kleine kring (maximaal 4 
deelnemers per tafel), op een ontspannen en inspirerende wijze 
een gesprek wordt gevoerd over van te voren afgesproken onder-
werpen. In dit geval is dat kerst en de betekenis die dat voor een 
ieder heeft.
Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom
Opgave: vóór maandag 5 december via r.pruis@defontein.info

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.

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.

Amnesty
Schrijfactie Algerije: laat klokkenluider Mohamed Benhlima vri
 De Algerijnse activist en klokkenluider Mohamed Benhlima is op 4
september 2022 veroordeeld tot 12 jaar cel voor onder meer het 

verspreiden van nepnieuws. De ex-militair bracht corruptie binnen het 
leger naar buiten. Ook deed hij mee aan een vreedzaam anti-
regeringsprotest. Hij kreeg eerder al de doodstraf vanwege spionage.
Momenteel zit Benhlima in isolatie. Hij wordt slecht behandeld. Elke 
dag mag hij maar 10 minuten uit zijn cel. Maaltijden, kleding en 
familiebezoeken worden hem deels of zelfs helemaal ontzegd. Kom in 
actie voor hem!
Schrijf vóór 1 januari 2023 naar de president van Algerije. Roep hem 
op om Mohamed Benhlima onmiddellijk vrij te laten.

De collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: Golfstaten – De kracht van 
Bijbelverhalen
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van 
arbeidsmigranten uit Afrika en Azië. Met steun van Kerk in Actie helpt 
het Bijbelgenootschap in de Golf duizenden lokale migrantenkerken 
met bijbels in de migrantentalen of audio players met Bijbelverhalen 
om naar te luisteren. Daarnaast krijgen voorgangers training in 
storytelling, een interactieve Bijbelvertelmethode. Voorgangers leren 
op een eenvoudige manier een Bijbelverhaal vertellen. Daarna gaan ze 
met gemeenteleden in gesprek over het verhaal en zoeken naar de 
betekenis ervan voor het eigen leven. Ze putten er hoop en kracht uit 
om vol te houden in hun zware arbeidsomstandigheden. Bemoedig hen
met uw bijdrage.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Hiermee draagt u bij aan de vaste kosten van onze kerk.

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        14nov.2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag  16 nov.2022                 jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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