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Op 22 en 29 maart is er geen dienst in De Fontein
Op 5 april is er een dienst in De Fontein zonder kerkgangers, de dienst wordt uitgezonden via kerkomroep.nl
zie verder de berichten hieronder

Klokken van hoop en troost
De landelijke Raad van Kerken heeft kerken opgeroepen om
op woensdag 18 en 25 maart en op woensdag 1 april tussen
19.00 uur en 19.15 uur de klokken te luiden om zo in deze
onzekere tijden een boodschap van bemoediging en troost
te verspreiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’
kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de
grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken
daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor
allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten
voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Ook de
klok van De Fontein zal luiden.

Zondag 22 en 29 maart
Op zondag 22 maart en 29 maart zullen we als gemeente in
De Fontein niet samenkomen. Via kerkomroep.nl kunt u op
deze beide zondagen bijvoorbeeld wel de speciale
uitzendingen vanuit de Nieuwe Kerk volgen.

Palmzondag
Op zondag 5 april kunt u via kerkomroep.nl afstemmen op
De Fontein. Er wordt een aangepaste dienst gehouden in
een lege kerk. Medewerkers zijn Johan Pruis, Thom van Dijk
en ds. Marga Baas.
We denken na over de vormgeving en uitzending van de
diensten in de Goede Week en op Pasen.

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 6 april a.s.
Een kaarsje branden en/of een persoonlijk gesprek
In de voorgaande gemeentebrief stond te lezen dat de kerk
de komende weken op woensdagmorgen gesloten is. Dat

klopt in zoverre, dat we niet meer gezamenlijk in de hal van
de kerk koffiedrinken.
Ruth Pruis en ik hebben besloten beurtelings wel op
woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig te
zijn, zodat u met hen uw zorgen en vragen kunt delen. Ook
als u een kaarsje wilt branden of even rustig in de kerkzaal
wilt plaatsnemen, kunt u tijdens deze uren in De Fontein
terecht.

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
Dhr. Albert van Wijk (Beukenlaan, Beukenhorst) heeft een
paar zware hersenbloedingen gehad en is opgenomen in
het Martiniziekenhuis; leden van de familie zijn dag en
nacht bij hem.
Dhr. Cees Lindhout (Esdoornlaan) is met ernstige
hartklachten opgenomen in het Martiniziekenhuis (1 B 116)
Mw. Sytske Hoving-Zijlstra, die in de Veldspaat verblijft, is
heel ernstig ziek.
Mw. Renkie Oosterwijk (Wilhelminakade), die met klachten
ten gevolge van een val (eind januari) onlangs werd
opgenomen in het Martiniziekenhuis, is verhuisd naar
Maartenshof om daar verder te herstellen.

Mw. Gea Kox (Regattaweg) is opgenomen met een
depressie in het UPC.
Dhr. Henk Jongema (Castorstraat) is met ernstige
longklachten opgenomen in het Martiniziekenhuis; hij is
overgebracht naar de Intensive Care. Zijn situatie is
zorgelijk.
Dhr. Arnold Sijbolts (Siriustraat ) is na een aanrijding door
een auto voor een of meer nachten opgenomen in het
Martiniziekenhuis en heeft een flink aantal breuken
opgelopen.
Omdat zieken en herstellenden in ziekenhuizen,
verpleeginstellingen en verzorgingshuizen in deze tijd mar
zeer beperkt bezoek mogen ontvangen, roepen we u op
via een kaartje blijk te geven van uw betrokkenheid.
Het juiste adres kunt u opvragen bij ds Marga Baas
tel. 050-5798508

Gemeentebrief met bijlage
Bij veel gemeenteleden valt deze week een gemeentebrief
in de brievenbus. De brief is bedoeld als teken van
verbondenheid. In de bijlage op de achterzijde staat
informatie die de wijkkerkenraad op het gemeenteberaad
met u had willen delen. De brief met bijlage wordt ook op
de website geplaatst.

BIJGAAND VINDT U DE TIKKIE-LINK VOOR DE
COLLECTES
In verband met het vervallen van de kerkdiensten in De
Fontein op de zondag 22 maart, 29 maart kunt u wel een
bijdrage voor de kerk leveren middels de Tikkie link
1.
2.

U kunt de Tikkie-website bezoeken:
https://kerk050.nl/DFC
Volg de aangegeven QR-code die naar de Tikkie-website
zal leiden
De handelingen hiervoor zijn:
-de afgedrukte QR-code hieronder met uw smartphone
inscannen
-u wordt naar de Tikkie-website geleid
-het collectebedrag invullen en akkoord geven
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