
                                 
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

 4 december 9.30 uur          morgendienst Thom  van  Dijk en Auke Faber      De Fontein 
11 december 9.30 uur morgendienst (S en T) ds  Marga Baas      De Fontein            

Bij de vieringen
Op zondag 4 december gaan Thom van Dijk en Auke Faber voor in 
de dienst. Organist is Gjalt van der Meulen.
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.

Promotie kerstavond – hulp bij flyeren op maandagmiddag 5 de-
cember?
Met een aantal mensen gaan wij aanstaande maandag 5 decem-
ber van 16.00 tot 18.00 uur met flyers op pad om kerstavond te 
promoten. We realiseren ons dat het kort dag en op 5 december 
is, maar mocht je tijd en zin hebben om een uurtje (of twee) mee 
te lopen, dan zien we je graag tussen 15.45 en 16.00 uur in de hal 
van De Fontein. Mogelijk staat er dan ook wat lekkers voor jullie 

klaar (voor vragen hierover neemt u contact op met Ruth Pruis: 
r.pruis@defontein.info of 06-17984737).

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.

Platina
Zondag 4 december is er weer een kerkdienst in Platina. Voorgan-
ger is ds Marga Baas en het is een dienst van Schrift en Tafel. Ik 
hoop u dan te zien Annie Borgerink tel.0645454703

Wij gedenken
Op woensdag 23 november is overleden de heer Sjerp Leijendek-
ker, in de leeftijd van 88 jaar. Sinds 1 oktober 2022 was hij weduw-
naar van Tiny Leijendekker-Graaf. Het afscheid en de  begrafenis 
waren dinsdag in besloten kring op de begraafplaats in Noorddijk 
en werden geleid door Jan Knot en Immie Hoekstra.  

Op donderdag 24 november 2022 overleed mw. Jantje Klasina 
(Jenny) Kroeze. Ze is 97 jaar geworden. Zij was de zus van Kina 
Kroeze. Voorafgaand aan de begrafenis op woensdag 30 novem-
ber was er een afscheidsdienst in de aula van Selwerderhof, voor-
ganger was Marijke Bootsma.   

Meeleven
De heer Engelsman is voor revalidatie opgenomen in het Heij-
manshuis, 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.

Bedankje
Hierbij willen wij hartelijk bedanken voor de bloemen, kaarten, te-
lefoontjes en andere felicitaties die wij mochten ontvangen ter ge-
legenheid van ons 50-jarig huwelijk. Het heeft ons goed gedaan.
Annie en Auke Faber
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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.

Spreek smakelijk: wat is de betekenis van kerst voor jou?
Vrijdagavond 9 december, van 17.00 tot 19.30 uur (17 uur 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!

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 
worden gestuurd.

De collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: Creëren van banen voor jongeren 
in Libanon, Jordanië en Irak
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn 
ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de 
zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op 
te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en 
arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag
is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 
Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt 
hen weerbaarder.
Met uw bijdrage steun je het werk van Kerk in Actie voor Syrische 
vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten over de hele wereld.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. 
 Wij dragen daarmee bij aan de kosten van verwarming en 
verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een 
vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. 

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      12 december wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag 7 december                 jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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