WELKOM !
DATUM EN TIJD

vieringen

voorganger

locatie

Op 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
BLIJVEND VERBONDEN
Het zijn vreemde tijden. Terwijl de maatregelen om
besmetting met het coronavirus te voorkomen opnieuw
zijn aangescherpt tot in elk geval 1 juni, schijnt buiten
volop de lentezon. Wie door het raam kijkt, even de
nodige boodschappen doet of een frisse neus haalt in
de tuin of op het balkon, kan genieten van bloemen in
bloei en zingende vogels. Dat geeft een beetje hoop en
moed in alle onzekerheid en ongerustheid. We hebben
zorg om anderen, om onszelf, om wat de toekomst
brengen zal. Je verlangt naar de nabijheid van familie,
vrienden en bekenden, maar elkaar onmoeten is niet
of maar zeer beperkt mogelijk.

DE VIERINGEN
Zondag 29 maart
Op zondag 29 maart kunt u via kerkomroep.nl een
viering beluisteren vanuit de Nieuwe Kerk om 9.30 uur
(of vanuit de Immanuelkerk om 10.00 uur). Het kan zijn
dat het netwerk overbelast is; dan kunt U het iets later
op de dag opnieuw proberen.
Palmzondag
Op zondag 5 april om 9.30 uur kunt u via kerkomroep.nl
afstemmen op De Fontein. Er wordt een aangepaste
dienst gehouden in een verder lege kerk. Medewerkers
zijn Johan Pruis, Thom van Dijk, ds. Marga Baas en Gjalt
van der Meulen.

Het bezoekwerk in De Fontein kan niet meer op de
gebruikelijke wijze plaatsvinden. Gelukkig zijn er andere
manieren om met elkaar mee te leven: door een
telefoon-gesprek, via de mail of door middel van een
kaartje. Het doet goed om van elkaar een teken van
leven te ontvangen.

Vieringen in de Goede Week
Op Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag
zijn er om 19.00 uur eenvoudige vieringen in De Fontein
die via de kerkomroep te beluisteren zijn.

MEELEVEN
Dhr. Cees Lindhout (Esdoornlaan) is met ernstige
Op website en facebook van De Fontein vindt u
hartklachten opgenomen in het Martiniziekenhuis (1 B
regelmatig een nieuw gedicht of een lied om even bij
116)
stil te staan. Op website en facebook van de Nieuwe
Mw. Sytske Hoving-Zijlstra, die in de Veldspaat verblijft,
Kerk treft u iedere dag een nieuwe meditatie aan van
is heel ernstig ziek.
ds. Evert Jan Veldman of ds. Tirtsa Liefting: woorden
Mw. Renkie Oosterwijk (Wilhelminakade), die met
die je kunnen helpen om vertrouwen te hervinden.
klachten ten gevolge van een val (eind januari) onlangs
werd opgenomen in het Martiniziekenhuis, is verhuisd
Het is heel begrijpelijk, dat u juist in deze onzekere tijd naar Maartenshof om daar verder te herstellen.
behoefte hebt aan een luisterend oor. Wilt u uw zorgen Mw. Gea Kox (Regattaweg) is opgenomen met een
delen, wilt u graag uw verhaal kwijt of hebt u praktische depressie in het UPC.
vragen, aarzelt u dan vooral niet om een van ons te
Dhr. Henk Jongema (Castorstraat) ligt nog steeds in het
bellen of te mailen:
Martiniziekenhuis. Zijn situatie is zorgelijk.
-Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753/06 20222123 Dhr. Egbert Bakker verblijft voorlopig nog in
of email: hessel.boersma@gmail.com)
Maartenshof (k. 416).
-Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email:
Mw. Iet Bolt is na revalidatie in Maartenshof weer
lamkedijkstra@home.nl)
thuisgekomen (Wegalaan).Daar kan zij verder herstellen
-ds. Marga Baas (050-5798508/06 20977769 of email: en haar man Klaas Jan terzijde staan.
marga.baas@home.nl)
Mw. E. Secuur-Ridder (Esdoornlaan) herstelt thuis van
-Ruth Pruis (telefoon: 06 17984737 of email:
een ingrijpende schouderoperatie, die twee weken
r.pruis@defontein.info)
geleden plaats vond.

Omdat zieken en herstellenden in ziekenhuizen,
verpleeginstellingen en verzorgingshuizen in deze
tijd niet of nauwelijks bezoek mogen ontvangen, roepen
we u op via een kaartje blijk te geven van
uw betrokkenheid. Als u de adressen niet weet te
achterhalen, kunt u contact opnemen met Marga Baas.

DE FONTEIN VERBINDT
Actie Kaarsjes voor Kracht
De komende weken kan iedereen op woensdagmorgen
tussen 10:00 en 12:00 uur naar buurtkerk de Fontein
komen om een kaarsje aan te steken en even rustig in de
kerkzaal te zitten. De vraag is natuurlijk hoeveel mensen
hier gehoor aan durven te geven. Om die reden hebben
wij het volgende bedacht: als zij niet naar ons kunnen
komen, komen wij wel naar hen. Het idee is om mensen
een kaarsje te sturen voor thuis, in een envelop en met
de volgende boodschap:

WIJ GEDENKEN
Op 20 maart is Albert van Wijk overleden in de leeftijd
van 86 jaar. Hij en Anna vierden onlangs hun 60-jarig
huwelijk. Begin februari waren ze verhuisd van de
Acacialaan naar de Beukenhorst (Beukenlaan 104). De
begrafenis vindt plaats op donderdag 26 maart op
Kaarsjes voor Kracht
Selwerderhof in de kleine kring van kinderen,
Het zijn vreemde tijden. Ons leven staat op z’n kop door
kleinkinderen en naaste familie.
de maatregelen tegen het coronavirus. We zijn ongerust,
Op 22 maart is Cornelia Pieterke Meijer overleden.
om anderen en onszelf. We maken ons zorgen over de
Zij is 90 jaar geworden. Zij woonde aan de Eikenlaan 137. toekomst. Juist nu zouden we ons graag omringen met
De afscheidsbijeenkomst in kleine kring vindt plaats op familieleden, vrienden en bekenden. Maar elkaar
vrijdag 27 maart; aansluitend is de crematie.
ontmoeten is slechts beperkt mogelijk.
Als teken van verbondenheid ontvangt u deze kaars, die
TWEEDE GEMEENTEBRIEF
symbool staat voor het licht, de liefde en de warmte die
Binnenkort ontvangt u een tweede gemeentebrief. Dit wij elkaar toewensen. U kunt die thuis op elk moment
keer wordt de brief zoveel mogelijk per mail verstuurd. aansteken. Misschien ontleent u daaraan een beetje
Een dringend verzoek: als u over een mailadres beschikt, hoop en kracht.
wilt u dit aan ons doorspelen?
U kunt dat doen bij Hessel Boersma, ouderling pastoraat Wie zou hieraan mee willen doen? Hoe meer
en beheerder van onze website:
deelnemers, hoe groter ons bereik. Wij kennen denk ik
webmaster@defontein.info.
allemaal wel mensen in de buurt die dit gebaar kunnen
waarderen. Voor de mensen die mee willen doen zijn de
Klokken van hoop en troost
instructies al volgt:
De afgelopen twee woensdagen tussen 19.00 en 19.15 koop bij uw volgende boodschap ook een aantal
uur klonk overal in Nederland klokgelui. Veel
wenskaarten en waxinelichtjes schrijf bovenstaande
geloofsgemeenschappen hebben gehoor gegeven aan boodschap netjes in de kaart, of print het even
de oproep van de Raad van kerken om op deze manier verstuur/bezorg het in de maand april, uiteraard
in de samenleving een boodschap van hoop en troost
contactloos, bij minimaal 3 mensen
te verspreiden. Woensdag 1 april is het weer zover.
Het lijkt ons fantastisch als vele mensen op deze manier
Ook de klok van De Fontein zal klinken. Met de ‘klokken een kaarsje van ons, buurtkerk De Fontein ontvangen. U
van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar hopelijk ook. Mocht u hier vragen over hebben, dan
verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. horen wij dat graag. Hiervoor kunt u contact opnemen
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere met Ruth Pruis (T: 06 17984737 en E:
vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie
r.pruis@defontein.info).
zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en
veiligheid van medemensen.
Hebt u behoefte aan een luisterend oor en wilt u graag
uw zorgen met een ander delen, dan kunt u terecht bij
buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255. Op
woensdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u
binnenlopen voor een persoonlijk gesprek. U kunt ook
per telefoon of mail contact opnemen met:
Marga Baas (T: 06 20977769 en E : marga.baas@home.nl
Ruth Pruis (T: 06 17984737 en E:
r.pruis@defontein.info

Nieuwe richtlijnen betreffende het coronavirus
De classipredikant Groningen –Drenthe, ds J.Hommes
heeft op 25 maart 2020 nieuwe richtlijnen gestuurd
hoe te handelen m.b.t. het coronavirus
Deze richtlijnen zijn te vinden op de web-site van
De Fontein: www.defontein.info
Collectedoelen
Er vinden geen kerkdiensten plaats in de periode tot
1 juni. Echter de doelen waar voor gecollecteerd zou
worden hebben wel onze aandacht en zorg .
Voor zondag 29 maart zijn dat:

U kunt aan deze doelen op 2 manieren bijdragen:
1. middels de tikkie link
U kunt de Tikkie-website bezoeken:
https://kerk050.nl/DFC
1. Volg de aangegeven QR-code die naar de Tikkiewebsite 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

1e collecte Straatkinderen in Ghana
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels
afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede.
Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in
de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel
van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie
spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale
organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp,
medische zorg en een korte vaktraining om in hun
2. Door overmaking van een bedrag op bankrekening
onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan
NL45 INGB 0003208649 van diaconie De Fontein met
preventie door voorlichting te geven in het gebied
vermelding van het doel .
waar de meisjes vandaan komen.
2e collecte Stedelijk kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten
van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen
willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de
kerkgebouwen.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage
(Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor.

Predikant De Fontein:
Kerkelijk medewerker:
Kopy voor KIS
Kopy voor de zondagsbrief:.
jaapmedema43@gmail.com

Marga Baas
marga.baas@home.nl
tel. 050-5798508
Ruth Pruis
evaruthpruis@gmail.com
tel. 06-17984737
Graag inleveren voor:zondag 29 maart 2020
de.fontein@home.nl
Graag inleveren voor:
woensdag 1 april
2020

Website van De Fontein: www.defontein.info

