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WAAR IS GOD in tijden van corona?
God is er in onze liefde voor elkaar
geuit door een glimlach
een telefoongesprek
een eenvoudig ‘hoe gaat het?’
God is er als wij elkaar proberen te beschermen
door de officiële voorzorgsmaatregelen te volgen.
God is er in onze moed
als we niet bang worden van elkaar
maar vriendelijk blijven.
God is er in ons gebed
voor alle zieken
alle eenzamen
alle mensen die bang of angstig zijn
alle mensen die verantwoordelijkheid dragen.
Gabriëlle Christenhusz, pastor in Zonnehove
Nieuw perspectief
De richtlijnen rondom het coronavirus worden versoepeld. Stapje voor stapje worden
beperkingen opgeheven. Het moderamen van de landelijke kerk (PKN) adviseert gemeenten
om tot eind juni door te gaan met online diensten en al vast te experimenteren met kerkdiensten
met maximaal 30 personen.
Vanaf 1 juli zijn kerkdiensten toegestaan met 100 mensen - als het aantal besmette mensen in
Nederland tenminste niet weer toeneemt.
Velen van ons kijken verwachtingsvol uit naar het moment dat we weer samen kunnen vieren.
We zijn als leden van de wijkkerkenraad met onze kerkmeester Dick Dijkstra begonnen na te
denken of en hoe we in de zomer in De Fontein op een veilige manier weer diensten kunnen
houden. We gaan natuurlijk ook in overleg met de overige wijkgemeenten van de PGG. Dat
geldt in het bijzonder voor de vormgeving van de zomerdiensten die we samen met de Nieuwe
Kerk en De Bron organiseren van 5 juli tot en met 9 augustus.
Natuurlijk blijft de mogelijkheid om via kerkomroep mee te vieren. In de komende tijd zal die
waarschijnlijk nog intensief moeten worden worden benut.
Informatie over de komende vieringen
Zondag 17 mei om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk, die via
kerkomroep te beluisteren valt. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.
Op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) is er om 10.00 uur in de Nieuwe Kerk een
gezamenlijke viering van De Fontein, de Nieuwe Kerk en de Lutherse Kerk. Voorganger is ds.
Marga Baas. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Mannes Hofsink.
Zondag 24 mei om 9.30 uur gaat ds. Marga Baas voor in De Fontein.
Wij zijn voor u beschikbaar
Hebt u vragen, heeft u praktische hulp nodig of wilt u graag even uw verhaal kwijt? U kunt altijd
met een van onderstaande mensen contact opnemen:
-Hessel Boersma (tel: 050-5718753/06 20222123 of email: hessel.boersma@gmail.com)
-Lamke Dijkstra (tel: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl)
-ds. Marga Baas (tel 050-5798508/06 20977769 of email: marga.baas@home.nl)
-Ruth Pruis (telefoon: 06 17984737 of email: r.pruis@defontein.info
Open kerk
Het is mogelijk om in De Fontein een persoonlijk gesprek te hebben met Ruth Pruis of Marga
Baas. Drie ochtenden in de week is De Fontein open; op dinsdag, woensdag en donderdag bent
u tussen 10.00 en 12.00 uur welkom om met hen te praten of in de kerkzaal een kaarsje aan te
steken.
Uitvaarten in coronatijd
Omdat in deze periode alleen digidiensten worden gehouden, vraagt u zich misschien af hoe de
gang van zaken is rond uitvaartdiensten. Ook nu zijn er dezelfde opties als voorheen: vanuit De
Fontein, in de aula van Selwerderhof of in het crematorium. Natuurlijk zijn er wel bepaalde
richtlijnen m.b.t. het aantal deelnemers en moet ook hier voldoende afstand van elkaar worden
gehouden. Belt u gerust met ds. Marga Baas, als u uitgebreider geïnformeerd wilt worden. Bij
een overlijden kunt u als nabestaande bellen met het Meldpunt uitvaarten: 050 205 33 30. Het
meldpunt legt vervolgens contact met de predikant en/of de leden van de uitvaartgroep.
Vacatures voorzitter en scriba
Op de website van De Fontein treft u informatie aan over de vacatures die in de wijkkerkenraad
ontstaan. We zoeken een nieuwe voorzitter en scriba. Bent u geïnteresseerd, laat dan van u
horen!
Buurtkerknieuws: Forza Musica
Stichting Luisterwijk verzorgt op zondag 17 mei vanaf 13.00 uur concertjes in buurtkerk De
Fontein, huiskamers en tuinen van de wijken Tuinwijk, Paddepoel en Selwerd. Net als 2 jaar
geleden is het devies ''Forza Musica'', wat zoveel betekent als ''Hup, muziek!''. Wilt u dit
meebeleven? Open op 17 mei youtube op uw computer, tablet of mobiele telefoon, gebruik de
zoekterm Luisterwijk. Veel van de deelnemende muzikanten komen uit de buurt van De Fontein.
Medewerking wordt verleend door o.a. de Groninger popmuzikant Bert Hadders, het duo Saskia
Rozeveld (viool) en Henk Puister (accordeon) en Karam Shebat (flamencomuziek). Pieter Pilon
speelt op het orgel van kerk De Fontein en Harm Wierda maakt psychedelische gospelmuziek.
Kijk op www.luisterwijk.nl voor het laatste nieuws over waar en wanneer de concerten
plaatsvinden. Houd ook onze facebookpagina in de gaten: https://facebook.com/luisterwijk.
Info: info@luisterwijk.nl / 0615351103
Zin in weekend van KRO-NCRV
Afgelopen woensdagochtend 6 mei hadden we het levensbeschouwelijke radioprogramma ‘Zin
in Weekend’ van de KRO-NCRV (Radio 5) op bezoek. Voor een korte reportage over het
aansteken van kaarsjes in deze tijd van Corona, hebben ze ons enkele vragen gesteld. Zijn
jullie net zo benieuwd naar het eindresultaat als wij? U kunt het nog beluisteren via de link van
radio 5, begint na 49 minuten.
Mededelingen werkgroep diaconie
Zoals u weet zijn er de afgelopen weken en worden er de komende weken geen fysieke
kerkdiensten gehouden. Dit betekent ook dat er geen collectes plaatsvinden. Maar u kunt wel op
afstand bijdragen aan de collectes. Velen van u doen dit inmiddels. Dank daarvoor.
Op zondag 17 mei is de eerste collecte bestemd voor de Stedelijke Diaconie en de tweede
collecte voor het Stedelijk Kerkenwerk. Op zondag 24 mei is de eerste collecte bestemd voor
kwetsbare mensen in Moldavië en de tweede collecte voor het Stedelijk Kerkenwerk. Meer
informatie over deze collectes is te vinden op de laatste binnenpagina van Kerk in Stad.
Voor deze collectes kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003
2086 49 t.n.v.werkgroep diaconie De Fontein, met vermelding van de datum en het doel van de
collecte(n). Wij zorgen er dan voor dat uw bijdrage bij het kerkelijk bureau terecht komt. U kunt
ook tikkie gebruiken. De codes staan in Kerk in Stad en op de web-site.
Er kon op 3 mei niet voor de Voedselbank worden gecollecteerd. Juist in deze tijd is het voor de
voedselbanken moeilijk om aan voedsel te komen omdat supermarkten minder voorraden over
hebben. Giften voor de Voedselbank kunt u ook overmaken op de bankrekening van de
werkgroep diaconie De Fontein met als de omschrijving Voedselbank.
Vakantierugtas vullen, doet u mee?
Een hartelijke groet, mede namens de leden van de wijkkerkenraad,
ds. Marga Baas
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hessel.boersma@gmail.com toe aan uw adresboek.

