Zondagsbrief 15 maart 2020
Geen gezamenlijke dienst op zondag 15 maart in de Nieuwe Kerk
Op grond van de aanbevelingen van de landelijke kerk (gebaseerd op de aangescherpte
richtlijnen m.b.t. Coronavirus van de overheid en van het RIVM) is besloten dat de
gezamenlijke kerkdienst van De Fontein, De Bron en de Nieuwe Kerk op zondagmorgen 15
maart a.s. geen doorgang zal vinden.
Belangstellenden kunnen op 15 maart om 9.30 uur op NPO 2 de korte meditatie volgen van ds.
René de Reuver (scriba van de synode van de PKN) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
Overige diensten
Ook op zondag 22 maart en 29 maart zullen we niet als gemeente in De Fontein samenkomen.
(Via kerkomroep.nl kunt u op deze beide zondagen bijvoorbeeld wel de speciale uitzendingen
vanuit de Nieuwe Kerk volgen.)
Activiteiten door de week
Gezien de leeftijdsopbouw en kwetsbaarheid van veel van onze gemeenteleden worden alle
activiteiten in De Fontein,waarbij meer dan 10 mensen betrokken zijn, afgelast. Deze
maatregel geldt tot en met 31 maart a.s.
(Dit geldt o.a. de filmmiddag, de cantorijrepetities, de inloopmorgen, de leerhuis-middag over
Bonhoeffer).
Meeleven in De Fontein
Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag
een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan
een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email:
hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email:
lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon
terecht komt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ds. Marga Baas.
Zieken
Mw. Sytske Hoving-Zijlstra, die in de Veldspaat verblijft, is heel ernstig ziek.
Mw. Renkie Oosterwijk is met klachten ten gevolge van een val eind januari opgenomen in het
Martiniziekenhuis.
Mw. Gea Kox is opgenomen met een depressie in het UPC.
Dhr. Henk Jongema is met longklachten opgenomen in het Martiniziekenhuis (afdeling D
1.01).
Dhr. Arnold Sijbolts is na een aanrijding door een auto voor een of meer nachten opgenomen
in het Martiniziekenhuis en heeft een flink aantal breuken opgelopen.
Dhr. Frits Velders wordt opgenomen in het UMCG voor een ingreep aan een lekkende hartklep
Wij gedenken
Op 4 maart jl. is in de leeftijd van 92 jaar Annie Postma-de Jonge overleden in haar
appartement aan de Platinalaan. Sinds 1970 woonde zij met man en 5 kinderen in Vinkhuizen.
Haar man, Riemer Postma, overleed in 1993.
Op maandag 9 maart hebben we in de Gereformeerde Kerk te Visvliet een dankdienst voor
haar leven gehouden. Daarbij is stilgestaan bij het bijbelse verhaal van Ruth, een verhaal over
dienstbaarheid en trouw, over geloof en strijdvaardigheid, over het vinden van een begaanbaar
pad door het donker heen. Voorganger was Adrie Huttenga-Menninga (lid Uitvaartgroep).
Aansluitend vond de begrafenis plaats op de begraafplaats te Visvliet.
Adrie Huttenga-Menninga

Hulpvragen en levensvragen
In elke zondagsbrief wordt u geattendeerd op de inloopmorgen op de woensdagmorgen (10.0012.00 uur). U kunt op dat tijdstip altijd in de kerk terecht om een kop koffie te drinken, een
praatje te maken, een kaarsje te branden, een tentoonstelling te bekijken, naar orgelmuziek te
luisteren, te snuisteren bij de spullen in de weggeefkast.
U kunt ook – aan de koffietafel of in een afzonderlijke ruimte – een gesprek hebben met Ruth
Pruis of Marga Baas. Zij zijn er voor u. Niet alleen als u uw verhaal wilt delen of vragen hebt
op pastoraal gebied, maar ook als het gaat om praktische problemen, concrete hulpvragen of
financiële zorgen. Zij bieden een luisterend oor en kunnen u ook, als dat nodig is, in contact
brengen met een van de leden van de werkgroep diaconie.
In verband met het risico op besmetting met het Coranavirus is De Fontein op woensdag
18 en 25 maart NIET open.
De film op dinsdagmiddag 17 maart is afgelast!
Aan de slag met Facebook
Facebook is het populairste sociale netwerk op dit moment. Door veel mensen wordt het
gebruikt om met elkaar in contact te komen, berichten uit te wisselen of foto’s en video’s met
elkaar te delen. Sinds kort is De Fontein ook actief op Facebook. Hierop kondigen wij
activiteiten aan en delen wij foto’s van wat er zoal bij ons gebeurt. Je zou het als een
interactieve zondagsbrief kunnen zien. Hier willen wij natuurlijk graag zoveel mogelijk
mensen bij betrekken; gemeenteleden, buurtbewoners én vrienden van De Fontein.
Om dat voor iedereen mogelijk te maken organiseren wij in samenwerking met Pieter Houwing
twee bijeenkomsten over het gebruik van Facebook. In die bijeenkomsten leert u zich op
Facebook te registreren en uw profiel aan te passen. Maar ook bent u na afloop van de cursus
in staat om contact te maken met vrienden of groepen, berichten te plaatsen en te antwoorden.
Om het geleerde thuis in de praktijk te kunnen brengen is het aan te bevelen uw eigen laptop of
tablet tijdens de bijeenkomsten te gebruiken.
Data: maandagmiddag 6 en 20 april
Tijd: van 14:00 tot 16:00 uur
Kosten: gratis, vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Opgave: vóór donderdag 2 april via r.pruis@defontein

