
                                 
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

27 november 9.30 uur        morgendienst pastor Saskia Treu       De Fontein 
 4 december 9.30 uur morgendienst Thom  van Dijk en Auke Faber       De Fontein 

Bij de vieringen
Zondag 27 november is de eerste zondag van advent en de start 
van een nieuw kerkelijk jaar. Mw. Saskia Treu is onze voorganger. 
Organist is Dick Dijkstra. Aan de dienst wordt meegewerkt door de
cantorij
Op zondag 4 december is er een viering o.l.v. gemeenteleden. 
Voorgangers zijn Thom van Dijk en Auke Faber. Organist is Gjalt 
van der Meulen.

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 maandag 14 november 2022 is overleden mevrouw Ria Smits-
Groeneveld, in de leeftijd van 85 jaar. Zij was de weduwe van 
Roelf Smits. De laatste drie jaar woonde ze aan de Noorderkroon-
straat en eerder in Vinkhuizen. Afgelopen maandag was de dank-
dienst in De Fontein, waarin Mw. Marijke Bootsma voorging. De 
begrafenis vond plaats in Zuidwolde (Gr).

Op dinsdag 15 november 2022 overleed de heer Thomas (Tom) 
Hartholt op 75-jarige leeftijd.
Hij was de echtgenoot van Jeannette Hartholt-Rutgers. Samen 
woonden ze jarenlang aan de  Ranonkelstraat. Door de toenemen-
de zorgvraag werd hij in januari opgenomen in Maartenshof, waar 
hij overleed na een snelle achteruitgang van zijn gezondheid. Op 
maandag 21 november was de crematie.

Op dinsdag 15 november 2022 is overleden de heer Gerrit Wie-
gers op de leeftijd van 92 jaar. Hij woonde meer dan 50 jaar aan 
de Maluslaan en werd de laatste maanden van zijn leven ver-
pleegd in Maartenshof. De crematie vond afgelopen dinsdag 22 
november in besloten kring plaats.

Meeleven:
De heer Engelsman is voor revalidatie opgenomen in het Heijmans-
huis, Henri Dunantlaan 20. [Boterdiep Zuid Kamer 510] Een kaartje 
zou zeer welkom zijn. 

Truus Rozema is 14 november weer thuis gekomen, we wensen 
haar sterkte toe bij haar herstel. 

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.

Kerstbroodmaaltijd
Donderdag 22 december a.s. organiseren we een Kerstbroodmaal-
tijd voor onze oudere gemeenteleden (80+). De maaltijd begint 
15.30u (inloop vanaf 15.15u). De uitnodigingen hiervoor worden 
samen met de Kerstattenties rondgebracht. Ook liggen er uitnodi-
gingsbrieven in De Fontein. Mocht u geen uitnodiging hebben ont-
vangen en toch graag met de maaltijd mee willen doen, neem dan 
contact op met Martha Klooster (tel 050-5790891) of Klara Kelder 
(050-5778919).

Kaarten en kaarsen
Op 27 november kunt u weer prachtige kaarten en kaarsen van 
Amnesty International kopen. We waren vroeg met de bestelling, 
dus hebben we meerdere nieuwe setjes kaarten. Ook de bekende 
kaars is in verschillende uitvoeringen te koop.
Het is goed te weten dat u contant moet betalen.
Met elke koop steunt u het belangrijke werk van deze organisatie. 

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 
onderwerpen. 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

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 17 december in De Fontein
Ook al duurt het nog even, het is goed om het alvast bekend te 
maken. Op zaterdag 17 december van 10.00 – 14.00 u hebben we
weer onze Kerstmarkt aan de Eikenlaan. 
Er worden o.a. zelfgemaakte kerststukjes aangeboden, er zijn 
meerdere kraampjes met kerstspulletjes en etenswaren, een 
tombola, het hutspotspel en een fotograaf om u op de 
(gezins-)foto te zetten. U kunt er koffie drinken met wat lekkers 
erbij. Wilt u iets warms eten? Er is erwtensoep en er zijn 
oliebollen en broodjes warme worst. Ondertussen kunt u luisteren
naar live muziek.
De opbrengst van deze Kerstmarkt is voor de stichting KFTGHANA,
Keeping Families Together in Ghana. De stichting wil o.a. vrouwen 
vakonderwijs aanbieden zodat zij financieel onafhankelijk en 
economisch zelfstandig aan een kansrijke toekomst kunnen 
werken.
U wordt van harte uitgenodigd. Noteer het alvast in uw agenda!

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 Saudi-Arabië: lange celstraffen voor Nubische 
mannen
Op 10 oktober 2022 veroordeelde een rechter in Saudi-Arabië tien
mannen tot celstraffen tussen de 10 en 18 jaar vanwege een 
vreedzame herdenkingsdienst. De mannen behoren tot de 
Egyptisch Nubische minderheidsgroep. Veel van deze mannen zijn 
ouder en kampen met gezondheidsklachten, zoals diabetes en 
hartproblemen, en hebben medische zorg nodig.  De mannen 
werden in 2019 gearresteerd toen ze een vreedzaam evenement 

hielden ter herdenking van de Arabisch-Israëlische oorlog in 1973. 
Ze werden beschuldigd van het oprichten van een vereniging 
zonder vergunning. Ook zouden ze de in Saudi-Arabië verboden 
Moslimbroederschap steunen en werden ze aangeklaagd vanwege
berichten op social media. De mannen beweren onder dwang 
bekentenissen te hebben afgelegd. Maar daar had de rechter geen
boodschap aan.
Schrijf vóór 1 januari 2023 naar de koning van Saudi-Arabië. Roep 
hem op om de tien Nubische mannen onmiddellijk vrij te laten.

De collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: Colombia: Kinderen in 
achterstandswijk weerbaar maken
Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel 
geweld en criminaliteit, zoals drugshandel. In onze grote steden 
hebben we ook achterstandswijken waar kinderen extra aandacht 
nodig hebben, maar in Colombia is dat nog veel erger. Veel 
kinderen staan er alleen voor, omdat hun ouders te hard moeten 
werken om de eindjes aan elkaar te knopen. In de hoofdstad 
Bogotá is een christelijke organisatie die dit soort kinderen een 
veilige haven biedt. Het zijn kinderen die vaak voor of na 
schooltijd voor geld op de markt werken of vuilnis sorteren. Het 
centrum biedt hen praktische trainingen: werken in een moestuin,
prachtige producten van papier maken, of zelfs een koksopleiding.
Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze náást deze kinderen gaan 
staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is precies het verschil 
wat maakt dat deze kinderen ineens van kansarm tot kansrijk 
worden. Zoiets gun je ieder kind. Daarom collecteren we vandaag 
voor dit werk. We bevelen deze collecte via Kerk in Actie van harte
bij u aan.

Tweede collecte: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, 
verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, 
liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of 
vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

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   27 november wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag  30 november               jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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