WELKOM !
DATUM EN TIJD

vieringen

voorganger

locatie

31 juli 9.30 uur
7 aug 10.00 uur

morgendienst
morgendienst

ds. Alberte van Ess
ds Tirtsa Liefting

De Fontein
Nieuwe Kerk

Bij de vieringen
Op zondag 31 juli gaat ds. Alberte van Ess voor in De Fontein.
Organist is Dick Dijkstra. Medewerking wordt verleend door een
zanggroep o.l.v. José van Dijken. De vraag staat centraal of je de
rust van binnen kunt bewaren als er veel onrust en strijd is van
buitenaf. We leggen ons oor daarvoor te luister bij de dichter van
psalm 23 in de bewerking van Lloyd Haft, bij woorden van Jezus
opgetekend in Mattheus 11: 28-30 en bij de mystica Etty Hillesum.



Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl)

Ruth Pruis (T: 06-17984737 of E: r.pruis@defontein.info)
We zijn beschikbaar. 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 niet het
volledige adres, 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.
Verhuisd
Mevr. Jans Schafer-Vreugdenhil verhuisde van de Spicastraat

naar de Es in Selwerd. Ze voelt zich daar al helemaal thuis.
We gedenken
Op 16 juli is mevr. Anna Kuiken-van der Pauw overleden. Ze was
sinds 1983 de weduwe van Arjen Kuiken en woonde aan de
Berkenlaan en tot vorig jaar maart in het Berkenflat Door een val
werd ze meer afhankelijk van zorg en verhuisde ze naar de
Bloemhof in Ten Boer. Hier overleed ze in de leeftijd van 96 jaar
De crematie was op 21 juli in besloten kring.

LET OP: DE VIERINGEN IN DE NIEUWE KERK BEGINNEN OM 10.00
UUR

Corona-update
Op dit moment zijn er veel corona besmettingen in onze
gemeente. Wij willen u dringend vragen om bij klachten thuis te
blijven om elkaar niet te besmetten.

Oproep om mee te werken aan de zomerdiensten
In augustus vieren we 350 jaar Gronings Ontzet. Tegelijk voelt
oorlog in deze tijd alles behalve ver weg. Dit kan allerlei vragen
oproepen rond vrede en geweld. Deze zomer hopen we dan ook
samen stil te staan bij het thema ‘Oorlog en Vrede’. Dat doen we
in de gezamenlijke zomerdiensten met de Nieuwe Kerk. Evenals
voorgaande jaren kunt u zich als belangstellende opgeven om een
of meer vieringen voor te bereiden. De voorbereiding van de
vierde zomerdienst is dinsdagmorgen 2 augustus om 10:00 uur in
de Nieuwe Kerk o.l.v. Tirtsa Liefting: t.liefting@nieuwekerk.org.
Het thema van de vierde zomerdienst (7 augustus) is: ‘Angst,
vijandsbeelden en verzoening’.

Vakantie van uw buurtpastor
In de zomer ben ik vanwege vakantie gedurende vier weken
afwezig: van maandag 8 augustus t/m zondag 4 september.
Berichten voor in bijv. de zondagsbrief kunt u gedurende deze
periode naar Hessel Boersma mailen: hessel.boersma@gmail.com.
Voor dringende zaken is ds. Anita Akkerman het eerste
aanspreekpunt: acakkerman1@gmail.com. Waar nodig kan zij
doorverwijzen aan ds. Evert Jan Veldman en/of Alberte van Ess.
Wat onze inloopochtenden betreft wisselen zij elkaar af en
kunnen deze dus gewoon doorgang vinden.
Ruth Pruis

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
contact op met:

Hessel Boersma (T: 050-5718753/06-20222123 of
E: hessel.boersma@gmail.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
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 bekijken.

Zomerterras
Zolang het weer het toestaat zal iedere woensdag van 10:00 tot
12:00 uur ons terras voor jullie klaarstaan. Met koffie, thee en tijd
voor een praatje. Iedereen is welkom om aan te schuiven!
Zomermeditatie-avonden
Onthaasten is typisch zo’n woord van deze tijd. Mensen hebben
soms dagen nodig op vakantie om zich te onthaasten. In onze tijd
van stress, hoge werkdruk, snelheid en lawaai zoeken steeds meer
mensen naar momenten van stilte en bezinning. Ze willen weer
dichter bij de bronnen van hun bestaan komen en bij de Bron van
het leven. Meditatie is een manier daartoe.
In deze zomer bieden we vanuit de buurtkerk de Fontein een
drietal meditatie-avonden, met oefeningen om lichaam en geest
tot rust te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van spirituele
teksten en afbeeldingen. Op de derde avond is er een meditatief
klankconcert. Ervaring met meditatie is niet nodig.
Data: donderdagavond 4 augustus en 8 september van 20.00 tot
21.00 uur
Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom
Locatie: buurtkerk De Fontein - Eikenlaan 255 – Groningen
Opgave: Alberte van Ess, geestelijk begeleider:
buurtkerkdefontein@gmail.com
Chauffeurs gevraagd
Stichting Kunstkriebels organiseert een creatieve vakantieweek
voor kinderen op de Biotoop in Haren van 15 t/m 19 augustus
2022. De kinderen komen uit gezinnen die leven rond het
bestaansminimum en komen zowel uit Haren als uit de stad
Groningen.
Wij zoeken vrijwilligers die onze kinderen ’s morgens om 09.00
uur met de auto van huis kunnen ophalen (drie à vier kinderen
per auto) en ’s avonds om 19.00 uur weer thuis kunnen brengen.
Iedere dag van maandag t/m vrijdag komen we om 17.30 uur
samen in de Open Kas op de Biotoop om met de kinderen te eten
waarna ze thuis worden gebracht.
Wilt u meehelpen om deze kinderen een fantastische
vakantieweek te geven, neem dan contact op met Thom van Dijk,
gemeentelid van de Fonteinkerk. Zijn telefoonnummer is: 050 –
5711920 en zijn e-mailadres thomanja@home.nl
Vooraankondiging kerkenvisie
Graag nodigen wij u van harte uit voor de Startbijeenkomst
Kerkenvisie gemeente Groningen. De bijeenkomst vindt plaats op
19 september van 19.30-22.00 in de Nieuwe Kerk in Groningen.
De gemeente Groningen is voornemens een Kerkenvisie op te
stellen, een document waarin zowel de huidige situatie rondom
de kerken wordt beschreven als wordt geanticipeerd op de
toekomst van de kerkgebouwen in onze gemeente. Graag willen
wij dat de visie tot stand komt in samenspraak met een breed
scala aan betrokkenen, nl. de kerkeigenaren, kerkbesturen, en
andere belanghebbenden, zoals burger- en erfgoedorganisaties.

Buurtpastor:
Ruth Pruis
Kopy voor KIS
Kopy voor de zondagsbrief

Graag inleveren voor:
Graag inleveren voor:

Website van De Fontein: www.defontein.info

Samen met u willen wij nadenken over de toekomst van de
kerkgebouwen in onze gemeente.
Wij informeren u hier nu alvast over, omdat de zomervakantie
voor de deur staat. Een officiële uitnodiging met meer
inhoudelijke informatie over de startbijeenkomst en het
Kerkenvisieproces in het algemeen volgt nog.
Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten
verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info. Heeft u
een foto, bijvoorbeeld van de verbouwing, welke op de website
geplaatst kan worden stuur deze aan webmaster@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.

NIEUWE KERK
BLOEMENGROET
De bloemen gaan de komende zondag als groet en felicitatie naar
de familie Bierling, Oostersingel. De heer en mevrouw Bierling
waren onlangs 63 jaar getrouwd. En op hun trouwdag was
mijnheer Bierling ook jarig. Dubbel feest dus!
En als groet en felicitatie gaan bloemen naar de heer W.P.
Stoffers, Patrijspoort. De heer Stoffers is 85 jaar geworden.
ADRESSEN BLOEMENGROET
Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen,
dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail
lidaduzink9@gmail.com of telefoon 06 46696542. Ook kunt u via
de website, na inloggen ‘Lief en Leed’, gegevens en adressen
vinden. Het wachtwoord kunt u opvragen bij Tim Smid
t.smid@nieuwekerk.org.
HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum
vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan
kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail
ellyjagersma@gmail.com
STILTEPORTAAL – Nieuwe kerk
Het Stilteportaal is dagelijks geopend van 10.00 uur-18.00 uur om
even rust te zoeken of een kaarsje aan te steken. De ingang is
door de hoofddeur van de kerk.
VOORBEREIDING VIERDE ZOMERVIERING
dinsdag 2 augustus 10:00 - 11:00 uur
Om mee te kunnen doen hoef je geen theoloog te zijn en ook
geen gearriveerde gelovige. Je hoeft alleen jezelf mee te nemen.
Het thema van deze vierde dienst in een serie van zes over
OORLOG en VREDE is: ‘Angst, Vijandsbeelden en Verzoening’.
Laat even weten of je van plan bent er bij te zijn
(t.liefting@nieuwekerk.org.nl)

tel. 06-17984737
zondag
22 aug 2022
woensdag
3 aug 2022

r.pruis@defontein.info
wijkberichten@defontein.info
jaapmedema43@gmail.com

INLOOP
EN
TOERISTISCHE
OPENSTELLING
Elke donderdag van 10 – 16 uur is de kerk open voor bezoek. Dit is
bedoeld voor iedereen die zin heeft in een kop koffie, een praatje
of om gewoon even stil te zijn in de kerk. Als ingang wordt een
van de zijdeuren gebruikt. Iedereen die het leuk vindt om even
langs te komen is welkom, waar je ook vandaan komt: de buurt,
de stad, de Nieuwe kerk, welkom. De Nieuwe Kerk is open voor
bezichtiging op de zaterdagmiddag van 13 – 17 uur.
Dit geldt alleen het zomerseizoen van de maanden april/mei tot
en met september.
De toren is eigendom van de Gemeente Groningen en is alleen
tijdens de zaterdag van Open Monumentendag te beklimmen.
INLIA ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR NACHTOPVANG
Dagelijks is het Aanmeldcentrum Ter Apel in het nieuws: er zijn te
weinig slaapplekken voor asielzoekers die zich melden. De opvang
van asielzoekers is natuurlijk niet de verantwoordelijkheid
van de kerken, maar van de overheid. Echter, de kerken hebben
ook de opdracht om te zien naar mensen in nood. Om de
capaciteit in noodsituaties verder te vergroten heeft INLIA ook een
ruimte van haarzelf aan de Koningsweg in Groningen ingericht
met bedden voor nachtopvang. Om hier mensen te kunnen laten
overnachten zijn vrijwilligers nodig. Voor de duidelijkheid: het gaat
om nachtopvang van kwetsbaren uit Ter Apel voor een nacht. Het
is van belang dat er iemand aanwezig is voor het geval er in de
nacht iets gebeurt. In een enkel geval is ook nog vervoer nodig.
Lijkt het je nuttig en leuk om hier een bijdrage aan te leveren, of
wil je meer info stuur gerust een mail naar
diaconie@nieuwekerk.nl
VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK
EEN MOOI BOEK VOOR DE VAKANTIE?
Kom winkelen in onze tweedehands boeken in de kosterswoning.
Voor een paar euro de mooiste boeken. Thrillers, platenboeken,
romans,, kinderboeken, strips…..
Op zaterdagen tijdens de toeristische openstelling van 11-17 uur
( als de kerk niet verhuurd is). Tijdens de donderdagopenstellingen 10-16 uur kan je ook doorlopen en snuffelen.
Maar ook na de kerkdienst kan het.
De prijs staat achterin ieder boek, dus zelfs al je niet meteen ziet
aan wie je kan betalen, kan je het geld gewoon achterlaten in het
bakje in de kosterwoning in de kamer beneden. De opbrengst
komt ten goede aan de Nieuwe Kerk. Iedereen een mooie

eerste ronde is gratis toegankelijk. Er is een ochtendsessie (10.0013.00) en een middagsessie (15.00-18.00).
Middagprogramma
Op dinsdag 2 augustus is er een speciaal middagprogramma met
een orgeldemonstratie door Stef Tuinstra, een stadswandeling in
de Hortusbuurt (geleid door Pieter Bootsma) en een high tea in de
pauze. Dit programma duurt van 14.00-16.30 uur. Kosten: € 20 .
Meer informatie op de site van Groningen Orgelstad.
BOMMEN BEREND-CONCERT
zondag 28 augustus 15:00 - 17:00 uur
Tijdens het jaarlijkse Bommen Berend-concert is Eeuwe Zijlstra te
horen op het orgel van de Nieuwe Kerk. Jan Vermaning speelt
trompet.
ZOMERBIJEENKOMST ‘KERK EN VREDE IN COLOMBIA’
Naast de zomerdiensten zijn er deze zomer ook een aantal
bijeenkomsten op dinsdag morgen rond het thema ‘Oorlog en
Vrede’. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de
Binnenstadskerken van de Raad van Kerken.

De collecten

Eerste collecte: ZWO: Zambia: Maatjes voor gezinnen zonder
ouders
Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn
ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw,
geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren.
Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp,
uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. Laat geen kind er
alleen voor staan
In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als
gezinshoofd. Zambiaanse kerken sporen deze gezinnen op.
Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school
kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken
zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerkleiders
leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa.
De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt
hij drie gezinnen waar het oudste kind gezinshoofd is. Hij geniet
van hun vorderingen op school.
We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie.
Dankzij uw steun kunnen meer maatjes getraind en meer kinderen
zonder ouders gesteund worden. Laat geen kind er alleen voor
staan!
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

vakantie gewenst!

ORGELDEMONSTRATIE
maandag 1 augustus 10:00 - 18:00 uur
Van 31 juli tot en met 6 augustus vindt het
orgelconcours International
Martini
Organ
Competition
Groningen plaats. Het Timpe-orgel in de Nieuwe Kerk speelt
hierbij een belangrijke rol. De twaalf deelnemers aan het concours
spelen op maandag 1 augustus de hele dag in de Nieuwe Kerk. De
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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,
zonder bestemming zal de gift over de collecte doelen gelijk
worden verdeeld
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