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Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon 

van God en de redder van de wereld is. 

Hij heeft de dood overwonnen en geeft 

ons het geschenk van eeuwig leven. 

Deze blijde boodschap willen we niet 

voor onszelf houden, maar uitdragen.

Jezus leert ons onze naasten lief te hebben. Wij 

willen Zijn voorbeeld volgen in woord en daad. 

Voor alle inwoners en bezoekers van Hattem 

willen we een plaats van ontmoeting zijn. Wij 

weten ons hierbij gesteund door een groot deel 

van de Hattemse kerken.

Wij willen God bekend maken aan meer mensen 

in Hattem en bezoekers van onze stad. Ook 

willen we een bijdrage leveren om eenzaamheid 

in Hattem te verminderen. Ons pand is niet alleen 

een boekwinkel, maar ook een ontmoetingsplek 

voor jong en oud. Een plek waar mensen zich 

thuis voelen en kunnen komen voor een kopje 

koffie/thee of een goed gesprek. Onze 

vrijwilligers helpen ons dat te realiseren.

Voor kinderen organiseren we regelmatig allerlei 

activiteiten, waarin we hen ook in contact brengen 

met God en de verhalen van de bijbel.

De winkel biedt lectuur op allerlei gebied, 

studiemateriaal, cadeauartikelen en kaarten.

Aan jongeren bieden we stageplekken en mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt stellen we in de 

gelegenheid om ervaring op te doen met de 

winkelactiviteiten en in het omgaan met anderen.

We zetten ons in om één of meerdere keren per 

jaar levensmiddelenpakketten en ontspanning aan 

te bieden aan de minstbedeelden van onze stad.

De stichting De Fontein heeft verschillende 

activiteiten, deze worden door diverse vrijwilligers 

uitgevoerd.

De Fontein bestaat dit jaar 22 jaar.

Jaarverslag activiteiten stichting De Fontein 2022
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Naast dat er in de winkel boeken, cd’s, 

geschenken, dvd’s en kaarten worden verkocht, is 

de winkel een ontmoetingsplek waar men altijd vrij 

kan binnenlopen. Men kan genieten van een gratis 

lekker kopje koffie of thee. Op deze manier wil 

De Fontein mensen welkom heten en een gesprek 

aangaan.

Als gevolg van Covid-19 was het niet altijd 

mogelijk wat te drinken aan te bieden, maar de 

stoelen bij de hoge tafel boden naast de al 

aanwezige grote tafel wel extra ruimte om, op 

gepaste afstand, tot gesprek te komen. 

Dagelijks maken mensen in Hattem gebruik van 

de mogelijkheid voor een kort of een diepgaand 

gesprek. In De Fontein vinden ze altijd een 

luisterend oor. We zien dat we mensen een hart 

onder de riem kunnen steken of kunnen 

bemoedigen, mensen willen soms graag praten 

en De Fontein is hiervoor een prima plek!

In het winkelcentrum van Hattem zijn er nog weinig 

winkels met een toilet, De Fontein stelt haar toilet 

graag beschikbaar, waardoor het zelfs voorkomt 

dat andere winkeliers haar klanten doorverwijzen 

naar De Fontein. We helpen ze graag en maken 

graag een praatje. Daarnaast was er als gevolg 

van de Covid-19 pandemie nog steeds veel 

behoefte aan het versturen van een kaartje, veel 

mensen wisten daarvoor de weg naar de winkel te 

vinden. Ook op deze wijze hebben we mensen 

kunnen bemoedigen en waren we van betekenis.

De eerste twee weken van het jaar moest de 

winkel als gevolg van de lockdown nog gesloten 

blijven, vanaf 15 januari mochten we weer klanten 

ontvangen. In eerste instantie maximaal 4 klanten 

en tot 17.00 uur, later weer onbeperkt en vanaf 

25 januari was het ook weer mogelijk op 

vrijdagavond open te gaan. Het was 

bemoedigend om te ervaren dat veel mensen 

bewust De Fontein bezochten om ons te steunen.

1.1.1 Maand van de Historische Roman

Van 1 februari tot en met 8 maart was de maand 

van de Historische Roman. Er werden 6 

hartverwarmende en toegankelijke 

kwaliteitsromans van bekende buitenlandse 

auteurs met een positieve, hoopvolle boodschap 

aangeboden tegen een aantrekkelijke prijs.

1. Winkel

1.1 Speciale thema’s
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1.1.2 Geef een (prenten)boek cadeau

Geef een boek cadeau heeft als missie alle 

kinderen te laten opgroeien tussen de mooiste 

boeken. Elk jaar wordt een het voorjaar een 

jeugdboek en een prentenboek beschikbaar 

gesteld voor een klein bedrag. Dit jaar was het 

actieboek Het achterhuis van Anne Frank. Dit 

boek was ook in De Fontein te koop voor € 2.99.

1.1.3 Week van het Christelijke Boek

Van 6 tot en met 16 april was er de “Week van het 

Christelijke Boek”. Bij aankoop van minimaal 

€ 15,00 aan boeken werd het actieboek 

“De nacht die mijn leven voorgoed veranderde” 

van Lody van de Kamp cadeau gegeven.

1.1.4 Kinderboekenweek

Van 5 t/m 16 oktober was de Kinderboekenweek 

met als thema “Gi-Ga-Groen”. Er waren drie 

actieboeken die inhaakten op dit thema voor de 

onder-, midden- en bovenbouw. Tijdens de 

Kinderboekenweek werden er extra activiteiten 

georganiseerd, de kinderen konden dieren tekenen 

op het etalage raam en er was een kleurwedstrijd.

Via de website van De Fontein kunnen boeken 

besteld worden in de webshop. Dit is een mooie 

aanvulling op de fysieke verkoop in de winkel. 

Wanneer een boek niet in de winkel aanwezig is, 

kunnen we een klant toch vaak via de webshop 

snel helpen. Daarnaast is op initiatief van de 

HAVO de website Shoppen in Hattem gelanceerd. 

Ook via deze website kunnen artikelen vanuit De 

Fontein besteld worden. Voor Moederdag was er 

een speciaal pakket samengesteld van diverse 

deelnemende ondernemers waaraan ook De 

Fontein meedeed. Op deze wijze zijn 10 pakketjes 

verkocht.

Er wordt veel gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid pakketjes die via DPD verzonden 

worden in de winkel af te halen en/of te brengen. 

Naast het genereren van extra inkomsten hopen 

we op deze manier nieuwe mensen te trekken en 

in aanraking te brengen met onze missie.

1.2 Webshop

1.3 DPD - parcelshop
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De Fontein heeft boeken ontvangen die gratis 

weggeven mochten worden. Bij aankoop van 

€ 10,- mochten klanten een boek uitkiezen.

Er is een workshop Tikva georganiseerd op 

20 april in de Open Poort. Er waren ca 20 

personen aanwezig.

Tijdens de langste dag van Hattem hebben we 

met een kraam buiten voor de winkel gestaan.

Deze avonden zijn bedoeld als teambuilding, 

uitwisseling van ervaringen, leren van elkaar en 

het uiten van waardering voor de inzet van de 

vrijwilligers. Op vrijdag 20 mei was er een 

creatieve avond, op 12 november zijn we met 

een aantal vrijwilligers naar Timzingt geweest 

waar het “Heus niet voor elke dagboek”

gepresenteerd werd en op donderdag 

25 november konden de vrijwilligers een 

kerstattentie ophalen voor de winkel.

Op Koningsdag konden kinderen een 

Koningsdag-armbandje maken en kregen zij 

een kleurplaat mee met het lied “Je bent een 

Koningskind”. 

Tijdens de zomervakantie konden kinderen een 

pakketje ophalen om zelf thuis een kijkdoos te 

maken. Aan het einde van de vakantie zijn er 

enkele prijswinnaars uitgekozen uit de ingeleverde 

kijkdozen.

2. Activiteiten

2.1 Cadeauboeken

2.2 Workshops

2.3 De langste dag van Hattem

2.4 Activiteiten voor vrijwilligers

2.5 Middagen voor kinderen
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Sinds juli 2021 staat er een Bible Box met Bijbeltjes 

in verschillende talen buiten voor de winkel. Deze 

Bijbels met het Nieuwe Testament bieden wij aan 

in de talen Nederlands (in Gewone Taal), Fries, 

Turks, Arabisch, Frans, Duits, Engels en Pools. Voor 

de vele Oekraïense vluchtelingen waren ook 

Nieuwe Testamenten in hun eigen taal beschikbaar 

evenals kinderbijbels. De Bijbels mogen gratis 

meegenomen worden, een initiatief van de 

Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse 

Gideons) Veel mensen maken gebruik van deze 

mogelijkheid, voor eigen gebruik, maar ook om 

aan anderen uit te delen. Niet alleen mogen wij zo 

meewerken aan het fysiek verspreiden van Gods 

Woord, ook levert deze actie soms mooie 

gesprekken op.

De Wonderwolk vindt dat elk kind een Bijbel 

verdient, want God leren kennen begint met Zijn 

Woord. Daarom mochten wij ook dit jaar nog een 

gratis Wonderwolk Peuterbijbel uitdelen op 

vertoon van een geboortekaartje (van max. 3 

maanden) Veel mensen hebben gebruik gemaakt 

van deze mogelijkheid waardoor wij dit jaar 

ongeveer 40 peuterbijbels uit hebben mogen 

delen.

Op zaterdag 15 oktober was Jozef Hoek in de 

winkel aanwezig om zijn nieuwste boek “Ontzet” 

te signeren.

Ook dit jaar is er een BHV cursus georganiseerd 

op maandag op 31 oktober op de locatie bij 

bowling Hattem, dit is een mooie kans om andere 

ondernemers te spreken.

Vanaf najaar 2016 is er een interkerkelijke 

gebedsgroep in De Fontein, bidden voor Hattem. 

Dit wordt om de twee weken georganiseerd op 

een donderdagavond. Ook in 2022 heeft dit 

plaatsgevonden, ds. Gijs Bronsveld is de initiator. 

De gebedsavonden konden weer in de winkel 

gehouden worden.

2.6 Bible to go 2.8 Boekpresentatie Jozef Hoek

2.7 Wonderwolk peuterbijbel

2.9 BHV herhalingscursus

2.10 Gebedsavonden
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Voor de Koningsdienst zijn bijbels en materiaal 

beschikbaar gesteld. Verder zijn wij aanwezig 

geweest met een stand tijdens de Zendingszondag 

en de Oekraïne dienst in de Open Poort en bij de 

leerhuisavonden van de VEZ.

In 2022 hebben diverse mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt en stagiaires de weg naar De 

Fontein gevonden. Naast een meisje met pgb dat 

2 dagen per week begeleid werkt en dat haar 12 

½ jarig jubileum mocht vieren zijn er ca. 15 

stagiaires voor een snuffelstage van 1 dag, dan 

wel een maatschappelijke stage van 20 uur 

begeleid. Ook mochten we jonge mensen met een 

uitkering begeleiden, die op dit moment geen 

betaalde baan hebben en kunnen doen. De 

Fontein biedt een veilige plaats en investeert in 

persoonlijke begeleiding en helpt mensen op deze 

manier (weer terug) naar de arbeidsmarkt.

Ook dit jaar zijn er vakantietasjes uitgedeeld aan 

kinderen in gezinnen die het (financieel) moeilijk 

hebben en aan Oekraïense kinderen. Er zijn 

ongeveer 100 tasjes met een ijsbon, 

buitenspeelgoed en een doe- of vakantieboek 

uitgedeeld in samenwerking met de gemeente 

Hattem en Stichting Leergeld. De actie is 

ondersteund door de 7 Hattemse kerken en enkele 

Hattemse ondernemers. De Fontein heeft alle tasjes 

voor kinderen van 3 tot 12 jaar van verzorgd.

Tijdens de kerstmarkt waren wij met een stand voor 

de winkel aanwezig. Er werden kaarten en 

boekjes uitgedeeld en voor de kinderen is het 

kerstverhaal verteld m.b.v. de Vertelkoffer. Ook 

was er een accordeon speler en werd er koek 

uitgedeeld.

2.11 Fontein stand

2.12 Begeleiding mensen met een
 afstand tot de arbeidsmarkt 
 en stagiaires

2.13 Vakantietasjes

2.14 Kerstmarkt
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Dit is elk jaar een van de belangrijkste activiteiten 

van De Fontein. Vanwege de vele mensen in nood 

is er dit jaar opnieuw een kerstpakkettenactie 

georganiseerd. Iedereen kon zijn/haar eigen 

kerstpakket en houdbare levensmiddelen inleveren 

bij De Fontein. Ook konden briefjes worden 

ingeleverd met naam, adres en 

gezinssamenstelling van mensen in de buurt die 

een extraatje goed konden gebruiken.

De kerspakkettenactie is een initiatief van De 

Fontein, maar wordt gesteund door diverse kerken 

in Hattem, individuen, enkele bedrijven en door 

een drietal maatschappelijke organisaties, te 

weten “Op Koers” (Welzijn Hattem), Verian 

(Maatschappelijk Werk) en Vluchtelingencontact.

Onder de noemer “Attumers veur Attumers” is er 

op initiatief van de diaconieën vanuit de Hattemse 

samenleving geld ingezameld n.a.v. de 

energiecompensatie. Dit geld is gebruikt om 

waardebonnen van de Albert Heijn en de Boni en 

van Kruidvat en DA drogisterij aan te schaffen. 

Deze bonnen zijn vanuit de organisatie “Attumers 

veur Attumers” ook toegevoegd aan de 

kerstpakketten van De Fontein.

In de week voor Kerst konden op 19 en 20 

december 147 kerstpakketten worden bezorgd bij 

mensen met een krappe beurs of bij mensen die 

een bemoediging konden gebruiken.

Ook dit jaar was het weer mogelijk om in 

De Fontein kerstkaarten in te leveren. Deze kaarten 

worden door vrijwilligers bezorgd in Hattem, de 

opbrengst is voor Stichting Oekraïne Projecten.

In de winkel waren een 3-tal spellen te koop, 

de opbrengst was bestemd voor Oekraïne

Er worden nog steeds veel zelfgemaakte kleding 

en dekentjes gebracht. Deze worden door ons 

gedoneerd aan verschillende goede doelen.

2.15 Kerstpakketten

2.16 Kerstkaartenactie

2.17 Spellen verkoop

2.18 Zelfgemaakte kleding en dekentjes
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De PR-commissie bestond in 2022 uit: 

Jeanette Bisschop, Sanne Edelijn, Maartje van der 

Veen, Jan Mensink en Annet van der Zwaan.

Vanaf mei 2020 verschijnt elke maand een digitale 

nieuwsbrief. Naast een recensie worden de 

nieuwste artikelen in de winkel getoond. Ook is er 

een agenda, dank- en gebedspunten, en een tekst 

van de maand. De nieuwsbrief wordt door 242 

mensen ontvangen.

De Facebook- en Instagrampagina worden bijna 

dagelijks voorzien van nieuwe berichten en veel 

gevolgd.

Naast de PR-commissie zijn er diverse vrijwilligers 

actief om bij verschillende werkzaamheden te 

ondersteunen.

3. PR - commissie
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In 2022 bestond het bestuur uit de volgende 

leden: Luuc Teuben (voorzitter), Gert Jan Zieleman 

(penningmeester), Klasina van den Hooff 

(secretaris), Lenie Bakker (algemeen lid), 

Sanne Edelijn (algemeen lid), Jan Goldsteen 

(algemeen lid), Margreet Mulder (algemeen lid), 

Betsy van der Poll (algemeen lid), Gerda van Dijk 

(schaduwlid) en Gerda Post (schaduwlid).

Het bestuur heeft in 2022 vier fysieke 

bestuursvergaderingen gehouden. Ook is er via de 

mail contact geweest. Op 17 oktober 2022 was er 

een vergadering tussen eigenaren van Veluwse 

boekhandels.

In 2022 hebben we afscheid genomen van Luuc 

Teuben en Betsy van der Poll en hebben wij Lenie 

Bakker, Jan Goldsteen en Margreet Mulder 

verwelkomd als nieuwe bestuursleden.

4.1 Leden

4.2 Vergaderingen

4.3 Bestuurswijzigingen

4. Bestuur




