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Hoe doe ik mee?
Op welke bijdrage mogen we het komen-
de jaar rekenen? Op het toezeggingsfor-
mulier kunt u invullen of u uw bijdrage in 
één keer of in termijnen wilt voldoen en 
hoe u wilt betalen. Voor iedereen is een 
automatische incasso het eenvoudigst. 
Bovendien bespaart dat de kerk ook nog 
eens kosten. Maakt u het bedrag liever 
zelf over? Gebruik dan de acceptgiro of 
vermeld bij internetbankieren het beta-
lingskenmerk wat u daarop aantreft. U 
kunt ook aangeven het formulier voort-
aan per e-mail te ontvangen! Wilt u 
fi scaal optimaal profi teren? Vraag dan 
een schenkingsovereenkomst aan. U 
bepaalt een vast bedrag voor 5 jaar wat 
u dan voor 100% af mag trekken. Infor-
matie 010-4181907. 
U kunt het formulier meegeven aan de 
vrijwilliger die het bij u komt ophalen of 
opsturen naar het kerkelijk bureau. Hebt 
u geen toezeggingsformulier ontvan-
gen? Vraag het dan aan bij het kerkelijk 
bureau. tel 010 -4187800

In 2018 hebben wij € 236.376,- nodig
Kerkdiensten: Verzorging kerkdiensten op zon-en feestda-
gen, rondom rouw en trouw, en voorgaan bij verschillende 
zorginstellingen
Persoonlijk pastoraat: Pastoraat, ziekenbezoek, stervens-
begeleiding, kennismaken ed.
Algemeen pastoraat: Pastoraat, gespreksgroepen, leerhuizen, 
bijbelkringen, studie, kerkenraad, collegiaal overleg e.d.
Gebouwen en inventaris: Salaris koster, onderhoud, energie, 
orgel, reservering toekomstig onderhoud e.d. 
Activiteiten: Jeugdwerk, Nevendienst, koffi e na de kerkdienst, 
toerusting, kerkcafe e.d..
Overig: Diverse afdrachten, administratie, licenties, internet, 
kerk-tv, bankkosten e.d.

Voor meer informatie:  
Wilt u inzage in de volledige begroting of heeft u vra-
gen? Neem dan contact op met onze penningmeester 
Hans Immink. of ga naar www.fonteinkerkrotterdam.nl
Hij is u graag van dienst.

• Kerkdiensten € 62.000  • Pastoraat aan huis € 21.000
• Pastoraat Alg. € 32.000  • Gebouwen en inv. € 92.000
• Activiteiten € 11.000  • Overige € 18.376
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Inès Castaneda:
Als vrijwilligster ben ik met veel plezier 
actief in de Fonteinkerk en vind het 
prettig contact te hebben met gemeente-
leden en anderen die de kerk bezoeken.

Regelmatig heten we gasten welkom in onze prachtige nieuwe 
kerk. Ze komen om iets te ‘proeven’ van het gebouw, de sfeer, de 
akoestiek, de eredienst, de gemeenschap. Er valt inderdaad heel 
wat te ‘proeven’ Want de kerk is een plek waar mensen nadenken 
over het leven, waar ruimte is voor troost, verwondering en twijfel, 
waar helpen vanzelfsprekend is. En soms ook gewoon een plek om 
te onthaasten. 
Je hoeft geen volleerd gelovige te zijn om te mogen komen.
Je bent van harte welkom.
Ook...
Als je jezelf niet gelovig noemt...
Als je heel lang niet meer geweest bent...
Als je twijfelt...
Als je alleen voor de koffi e komt…..
Als… 
De kerk biedt een plek van rust. Een plek waar je tot jezelf kunt 
komen en er even niks móet, waar ruimte is voor jouw vragen, voor 
jouw verhaal. In de kerk laten we ons inspireren door God en Jezus. 
Ieder op haar/zijn eigen manier. De één vol overtuiging, de ander 
misschien wat aarzelend. 
Hoe dan ook: jouw manier past daar vast ook tussen.
Je bent altijd welkom.

Film- en leeskring
In het najaar van 2017 vierde deze 
kring haar 25 jarig bestaan.
Zo’n 7 keer per jaar komen 20 tot 25 
mensen op woensdagavond bij elkaar,
de ene maand rond een boeiend boek, 
de andere maand rond een bijzondere fi lm.
Wilt u meedoen? U bent van harte welkom, ook incidenteel als 
een fi lm of boek u bijzonder aanspreekt.

Onze kerk
Dopen
De eerste doopdienst in de 
Fonteinkerk. De dochter 
van de familie Duits wordt 
gedoopt. 

Iedere laatste vrijdagmorgen van de maand drinken de leden 
van de Berg kapelgroep een kopje koffi e of thee, met iets erbij in 
de ontmoetingsruimte van de Fonteinkerk. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om bij te schuiven!

Eric van Dalum:
Ruim 35 jaar ben ik als Cantor-organist verbonden 
aan onze gemeente. De prettige sfeer en het ‘wel-
komgevoel’ hebben er al die jaren voor gezorgd, 
dat ik mij hier heel erg thuis voel.
Muzikaal is er veel ruimte. Het organiseren van 
de concerten voor Rotterdam Orgelstad in de 
Fonteinkerk is hiervan een voorbeeld en vind ik 
een geweldige inspiratie en uitdaging.

Edgar Snijders:
Dit is een gehaaste tijd, vaak een beetje 
vluchtig. Juist daarom maak ik graag tijd 
voor bezinning en ontmoeting. In de Fon-
teinkerk vind ik dat in de vieringen, maar 
ook in een gezamenlijke maaltijd, of in 
de activiteiten van de Fonteinkinderclub. 
Die mix aan activiteiten is voor mij heel 
waardevol.

Ds. Lourens de Jong en ds. Anje de Kuiper

Koffi edrinken met de Bergkapelgroep

De sfeervolle besloten stilteruimte nodigt je uit om stil te worden, na te 
denken, te bidden of een kaarsje te branden. Er ligt een gebedenboek 
waarin je mag schrijven en elke maand ligt er 
een nieuwe meditatieve tekst om te lezen en 
mee naar huis te nemen. 
De stilteruimte is elke maandag- dinsdag- 
woensdag- en vrijdagmorgen open van 10.00 tot 
12.00 uur. Op deze tijden kunt u ook een kopje 
koffi e drinken en houdbare levensmiddelen 
inleveren voor de voedselbank.

Stilteruimte in de Fonteinkerk

Kaarsjesavond
Op 2 november was de Fonteinkerk open van 18.00-21.00 uur om 
een kaarsje te branden voor iemand van wie je houdt of die je 
mist. De kerkzaal en de stilteruimte waren sfeervol verlicht. Veel 
mensen kwamen even binnenlopen om een lichtje aan te steken 
en te luisteren naar de muziek of samen stil te zijn. Zo ben je even 
niet alleen met je verdriet. Er werd ook gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om een kopje koffi e te drinken. Een mooi initiatief dat 
om herhaling vraagt.

www.fonteinkerkrotterdam.nl
De activiteiten die we in de Fonteinkerk organiseren, staan ook op 
onze website. Je kunt de website gebruiken als agenda of voor 
naslag van informatie. Je kunt ons ook volgen op de facebookpagina 
van de Fonteinkerk.
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