
                                 
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

 6 november  9.30 uur        morgendienst ds  Ynte de Groot       De Fontein 
13 november  9.30 uur morgendienst Pastor Ruth Pruis         De Fontein   

Bij de vieringen
Op zondag 6 november vieren we de gedachtenis van de gestor-
venen. De dienst is voorbereid door de Werkgroep eredienst sa-
men met ds. Ynte de Groot die deze zondag zal voorgaan. Aan de 
dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. José van Dijken. 
In deze viering zullen de namen worden genoemd van hen die ons 
het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
Op zondag 13 november, gaat buurtpastor Ruth Pruis voor. Carel 
van Aurich bespeelt het orgel.

Beste Platina-kerkgangers,
Zondag 6 november a.s. mogen we weer! De buurthuiskamer is 
weer in gebruik nadat woningstichting Patrimonium de nodige in-
braak-werende maatregelen heeft getroffen.
Ook al lijkt het gewoon dat dit is gedaan, met verbouwplannen in 
het vooruitzicht wil men vooral niet teveel geld uitgeven aan “ou-
dere gebouwen”. Dankbaar zijn we dus dat er nu weer gekerkt kan
worden. U bent van harte welkom om 17.00 uur, Platinalaan 279, 
ook als u nog nooit bent geweest, voel u welkom. Voorganger is 
ds. Feike Volbeda en we herdenken in deze dienst onze dierbaren 
die ons ontvallen zijn.
Annie Borgerink, 06 45 45 47 03

Zaterdagmiddag 19 november van 15.00 tot 18.00 uur: openings-
feest 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 & 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)

Terugblik op de Najaarsmarkt 2022  .  
Het was weer  gezellig druk als vanouds: de Najaarsmarkt in De 
Fontein.
Hoewel minder druk dan voorgaande jaren was er tot het einde 
van de markt om half vier een groot aantal bezoekers. Nadat 
(bijna) alles weer was opgeruimd en in de hal de medewerkers in 
spanning wachtten op de bekendmaking van het eindbedrag kon 
Bert Oostenbrink, voorzitter van de Commissie Najaarsmarkt,  het 
eindbedrag melden: 6124 euro!! Alle medewerkers en bezoekers: 
hartelijk dank voor dit geweldige resultaat.

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.

Rouwdoeken van Philippine Lugtigheid
Vanaf woensdag 2 november, Allerzielen, stelt Philippine 
Lugtigheid haar ‘rouwdoeken’ ten toon in De Fontein, speciaal 
voor deze periode van het jaar. Het werk blijft daar hangen tot 10 
januari 2023.
Philippine (Deventer, 1940) exposeerde eerder dit jaar in de 
Fontein met bijzondere werken. 
Zij verwerkt gebeurtenissen uit haar leven in schilderingen. 
Philippine volgde cursussen, maar heeft vooral zelf gewerkt en 
ontdekt. 
Behalve haar ‘rouwdoeken’ hangen er ook foto’s. Philippine 
ontdekte Hebreeuwse letters op grafstenen op begraafplaatsen in 
Groningen en Oudeschans b.v. In de stilte van een zondagochtend 
ontstonden zo foto’s van deze graftuinen. Later fotografeert zij 



nog specifiek de Hebreeuwse letters bij een andere begraafplaats. 
De foto’s in De Fontein spreken voor zich. 
De ‘rouwdoeken’ hebben een eigen verhaal. Als een geliefde van 
haar overlijdt moet zij het verdriet een plek geven en schrijft 
Philippine een gedicht op doek. Eén zo’n doek hangt nu in De 
Fontein. Het blijkt een goede manier om gestorvenen te 
gedenken. Voor een lieve vriendin, in korte tijd overleden aan een 
ernstige ziekte, maakt zij eveneens een doek. In herinnering aan 
een gezamenlijke wandeling langs bloemen, vervaardigt zij de 
‘rouwdoek met irissen voor Marthe’ met een geschreven gedicht. 
Het helpt Philippine en anderen om de dood te verwerken. 
Philippine werkt ook met Chinees zijdevloeipapier waar zij teksten 
op schrijft. Van rollen van de bast van de moerbeiboom vormt zij 
een cocon waaruit rupsen kruipen die tot vlinders worden: 
symbool voor de dood. Daarmee herdenkt zij vriendin Els. ‘Een 
ruimtelijk werk’ dat ook aanwezig is op de tentoonstelling. Geen 
grote tentoonstelling maar met boeiend werk dat tot nadenken 
stemt en om stil van te genieten. Philippine geeft een rondleiding 
bij haar werk op donderdag, 17 november om 11:30 uur.  
Voor meer informatie en vragen zie de kunstmap in de hal, haar 
website en e-mail 
https://philippinelugtigheid.wordpress.com  en 
philippinelugtigheid@hotmail.com 

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: 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 
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

Eerste collecte: Kerk in Actie: Zambia – Betrokken predikanten 
opleiden
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig 
procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken 
neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het 
platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten 
niet alleen theologisch onderwijs: Omdat op het platteland van 
Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze
de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. 
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede 
predikanten op te leiden in Zambia. 
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar 
les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al 
voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het 
universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia
een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee? 

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 het 
Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage 
(Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte 
is als aanvulling daarop meer dan welkom.

De derde collecte is voor de voedselbank

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   9 nov.2022                 jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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