
Hoe blijven we in coronatijd met elkaar verbonden, hoe kunnen 
we elkaar bemoedigen, helpen en inspireren? Met deze vragen 
in gedachten kozen we als jaarthema: De hoop gaande houden. 
Hoop is essentieel in deze tijd met grote onzekerheden en beper-
kingen. We hebben perspectief nodig, iets om naar uit te kijken. 
Maar ook geduld,  moed en creativiteit om met elkaar door deze 
moeilijke tijd heen te komen. We zijn in de Fonteinkerk gezegend
met toegewijde mensen die elke week weer een prachtige uitzen-
ding verzorgen met beeld en geluid, zodat iedereen die niet naar 
de kerk kan of wil de kerkdienst thuis kan meevieren. En we heb-
ben een prachtig gebouw waar we in ruime zalen toch in kleine 
kring bij elkaar kunnen komen rond vragen van geloof en leven. 
Om met elkaar te delen waarover we ons zorgen maken en wat 
ons gaande houdt en hoop geeft.  Om elkaar op de been te houden 
en hoop te geven. Om het vol te houden om met vertrouwen op 
God te leven en te helpen met praktische zaken. Om ondanks alle 
beperkingen op elkaar betrokken te blijven, het kleine goede van 
het leven te vieren en de hoop gaande te houden.    

De hoop gaande houden

Speak it Loud (SIL) project (2019-2022)
Terry Child support and youth resource centre, Machakos, 

Kenia November 2020

Steunverlening aan het SIL project

Zes PKN kerken van de noordrand van Rotterdam hebben geza-
menlijk, met ondersteuning van Kerk in Actie, het SIL project ge-
adopteerd met een bijdrage van Euro 30.000 per jaar voor een peri-
ode  van drie jaar (2019 – 2021). 
Het SIL project richt zich op het welzijn van kwetsbare kinderen, 
die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk dan wel seksueel 
geweld. Er wordt onder meer voorlichting op scholen gegeven, 
jongeren worden getraind om hun leeftijdsgenoten bewust te ma-
ken van de problematiek, ziekenhuizen en gezondheidscentra wor-
den getraind in het herkennen van de problematiek.
Ook Kenia is door de corona epidemie getroffen, waardoor o.a. 
scholen werden gesloten, en stress zorgde voor een stijging in 
geweld, vooral tegen meisjes. Terry’s wordt zeer deskundig geleid 
door  Rev. Leah Ambwaya en Patriciah Nakumicha. Het gefi nan-
cierde project bewijst zijn waarde en heeft veel steun van de be-
volking en de autoriteiten. In 2021 zal andermaal een beroep op ons 
worden gedaan om het project fi nancieel te steunen.

jongerenreis
Een belangrijke nevenactiviteit rondom het SIL project is een be-
zoek van jongeren van de betrokken kerken aan de projectlocatie 
gedurende twee weken om activiteiten te ondernemen met de staf 
en de kinderen van Terry’s. Door de corona epidemie moest de reis 
worden uitgesteld tot 2021.

Ds. Anje de Kuiper en ds. Lourens de Jong

Nieuwe koster
Mijn naam is Inès Castañe-
da de Mos. Als vrijwilligster 
ben ik in 2015 begonnen in 
de Salvatorkerk.
In september 2018 kreeg ik 
een aanstelling als “assis-
tent-koster”. Eind 2019 ging 
koster Theun Boonstra met 
vervroegd pensioen. Daar-
na werd mij de mooie kans 
geboden om koster te wor-
den van de Fonteinkerk te 
Rotterdam. Deze kans heb 
ik met beide handen aange-
grepen omdat ik vanaf het 
begin mij thuis en welkom 
heb gevoeld.  

De Fonteinkerk beschikt over verschillende zalen, die 
voor allerlei activiteiten gebruikt worden. Voor vragen 
over zaalhuur kunt u contact opnemen via dit mailadres: 
beheerder@fonteinkerk.nl 

Verbonden blijven 
Elke zondag kunt u de dienst via inter-
net meevieren via de de knop ‘kerk-
diensten’ op www.fonteinkerk.nl. Dat 
kan live om 10.00u of op een later 
tijdstip. De enthousiaste vrijwilligers 
van Beeld en Geluid zorgen voor een 
prachtige registratie waarbij ook altijd 
de teksten van liederen en lezingen in 
beeld zijn. Zo blijven we op zondagmor-
gen toch steeds met elkaar verbonden. Een actueel overzicht van 
onze andere aangepaste activiteiten kunt u vinden op de website 
van de Fonteinkerk:

www.fonteinkerk.nl
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Wilt u meer weten?Wilt u meer weten?

Protestantse gemeente
Rotterdam-Noordrand
Kerkelijk bureau
Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam
Tel. (010) 4187800
E-mail: info@rotterdamnoordrand.nl
Website: www.pkn-rotterdamnoordrand.nl

Wijkgemeente Fonteinkerk
Bankrekeningnummer:
NL67 RABO 0373 7223 89
t.n.v. Protestantse gemeente
Rotterdam-Noordrand

Hoe doe ik mee?
Op welke bijdrage mogen we het komende 
jaar rekenen? Op het toezeggingsformulier 
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 betalings-
kenmerk dat u op de acceptgiro aantreft. 
U kunt ook aangeven of u het formulier voor-
taan per e-mail wilt ontvangen.. Wilt u fi scaal 
optimaal profi teren? Vraag dan een schen-
kingsovereenkomst aan. U bepaalt een vast 
bedrag voor 5 jaar wat u dan voor 100% af 
mag trekken. Wilt u meer informatie hierover? 
Bel gerust 010 - 4181907.
U kunt het formulier meegeven aan de vrijwil-
liger die het bij u komt ophalen of opsturen 
naar het Kerkelijk bureau. Hebt u geen toe-
zeggingsformulier ontvangen? Vraag het dan 
aan bij het kerkelijk bureau. tel: 010 - 4187800.

Joanthan Andrew
 Photography

Geef vandaag Geef vandaag Geef vandaag 
voor de kerk voor de kerk voor de kerk 
van morgen van morgen van morgen

In 2021 hebben wij € 249.175,- nodig
Kerkdiensten: Verzorging kerkdiensten op zon- en feestdagen, 
rondom rouw en trouw, inclusief voorgaan bij verschillende 
zorginstellingen.
Persoonlijk pastoraat: Pastoraat, ziekenbezoek, stervens-
begeleiding, kennismaken e.d.
Algemeen pastoraat: Pastoraat, gespreksgroepen, leerhuizen, 
bijbelkringen, studie, kerkenraad, collegiaal overleg e.d.
Gebouwen en inventaris: Salaris koster, energie, orgel, onder-
houdscontracten en onderhoudsreserveringen.
Activiteiten: Jeugdwerk, Nevendienst, koffi e na de kerkdienst, 
toerusting, kerkcafé e.d.
Overig: Diverse afdrachten, administratie, licenties, internet, 
kerk-tv, bankkosten e.d.

• Kerkdiensten € 77.500  • Pastoraat aan huis € 30.000

• Alg. Pastoraat. € 38.500  • Gebouwen. en inv. € 73.175
• Activiteiten € 12.000  • Overige € 18.000

Voor meer informatie:
Wilt u inzage in de volledige begroting of heeft u vragen? Neem 
dan contact op met onze  penningmeester, hij is u graag van 
dienst: penningmeester@fonteinkerk.nl 
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