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Houd moed heb lief
Wie een dezer dagen langs De Fontein is gelopen of even binnen is
geweest, moet het wel zijn opgevallen: de rode posters met bovenstaande
tekst in grote witte letters. Het is een idee van een predikante uit
Heerenveen om mensen in coronatijd met deze tekst een hart onder de riem
te steken. Het zijn woorden die aanspreken. Ze komen ook in de Bijbel
herhaaldelijk voor. Moed en liefde zijn tekenend voor een christelijke
levenshouding, als je het evangelie en de brieven mag geloven.
Misschien hebben we deze oproep juist nu hard nodig. Want al krijgen we
meer mogelijk-heden om elkaar te ontmoeten en kleinschalig dingen te
organiseren( persoonlijk en ook als buurtkerk), we stuiten nog steeds op beperkingen. Daar kun
je moedeloos van worden. Maar als we zelf een tijdlang niet in staat zijn om liefde door te geven
en moedig te zijn, dan zijn er anderen die het van ons overnemen en het vuur van geloof, hoop
en liefde brandende houden. En wie weet worden we daar wel zo door verwarmd, dat ook in
onszelf opnieuw een vonkje oplaait.
Nogmaals: vieringen in juni, juli en augustus
Voorlopig zijn er nog geen algemeen toegankelijke kerkdiensten. In de maand juni houden we
digidiensten zoals in de afgelopen periode, met een aantal extra muzikale medewerkers.
In de maand juli en op de eerste twee zondagen van augustus worden er zomerdiensten met
een specifiek thema en een eigen liturgische opzet gehouden (zie elders in deze brief). Ook
deze diensten zullen digidiensten zijn, waarbij een beperkt aantal mensen aanwezig is. Half
augustus gaan we beginnen met diensten van 30 personen in de verwachting dat dit aantal met
ingang van september verder kan worden uitgebreid.
Zomerdiensten 2020
De zomerdiensten die plaatsvinden in resp. de Nieuwe Kerk (julimaand) en De Fontein (eerste
twee zondagen van augustus) hebben als thema: Het huis van de Vader. Een huis beschikt over
allerlei kamers met elk een eigen functie: woonkamer, studeerkamer, slaapkamer, keuken,
zolder, kelder, hal etc. Wat betekent het voor ons om ergens thuis te zijn? Hoe beleven wij de
diverse ruimtes in huis? Welke bijbelse noties zijn met het huis en de vele kamers verbonden?
Gebruiksplan voor De Fontein
Er is voor De Fontein een gebruiksplan opgesteld, zodat mensen voorzichtig weer met een
beperkt aantal in de diverse ruimtes bijeen kunnen komen.
Er zijn looproutes uitgezet, er staan desinfecterende middelen klaar en op diverse plaatsen
hangen instructies. Hopelijk komt er zo weer wat leven in het gebouw!
Herhaalde oproep voor het team digidiensten
Binnen afzienbare tijd zal De Fontein beschikken over apparatuur om kerkdiensten met geluid
en beeld uit te zenden. We hebben alleen wel mensen nodig die willen leren de apparatuur te
bedienen en die bij toerbeurt op zondag beschikbaar zijn. Hebt u belangstelling om aan dit
nieuwe digiteam deel nemen? Laat het dan zo gauw mogelijk weten!
Pastorale zorg
Het pastorale contact vindt in deze periode vooral nog via telefoon en email plaats, maar we
kunnen voorzichtig weer beginnen elkaar thuis te ontvangen. Als u behoefte hebt aan een
gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – u kunt altijd met een
van onderstaande mensen contact opnemen:
-Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com)
-Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl)
-ds. Marga Baas (T: 050-5798508/06 20977769 of E: marga.baas@home.nl)
-Ruth Pruis (T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info)
Bloemengroet
Sinds zondag 7 juni gaat er weer een bloemengroet namens De Fontein naar een of meer
gemeenteleden of mensen uit de buurt. In de zondagse viering wordt afgekondigd wie de
bloemengroet zal ontvangen. De bloemen worden in de loop van de week bij de mensen
bezorgd op gepaste afstand bij de deur, of - met wederzijdse instemming van bezorger en
ontvanger - in huis. Weet u iemand in de buurt die van een bloemengroet zou opfleuren? Laat
het ons weten!
Drie ochtenden per week: open kerk
Op dinsdag, woensdag en donderdag bent u tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in De Fontein,
voor een persoonlijk gesprek met Ruth Pruis of Marga Baas of een moment van stilte in de
kerkzaal.
Gezamenlijk koffiedrinken
Met ingang van 17 juni is er op de woensdagochtend weer koffiedrinken (maximaal 15
personen). Bij mooi weer worden ook tafeltjes, stoelen en parasols buiten gezet. Hopelijk wordt
het een zonnige zomer!
Woensdagmiddag 17 juni – gezamenlijke opruimactie park Selwerd
Op woensdagmiddag 17 juni, van 14:00 tot 16:30 uur, slaan buurtkerk De Fontein en de moskee
de handen ineen. Samen willen wij ons sterk maken voor elkaar en onze omgeving. Hierbij
richten wij ons op park Selwerd. D.m.v. een gezamenlijke opruimactie hopen wij hier een
schone en veilige plek voor alle buurtbewoners van te maken. Meld je aan en maak kennis met
de buren. Heeft u vragen, behoefte aan meer informatie en/of wilt u zich als vrijwilliger opgeven,
neem dan vooral contact op met Ruth Pruis (De Fontein) – 0617984737 –
evaruthpruis@gmail.com
Together Huiswerk in De Fontein
Het afgelopen jaar heeft de organisatie Together Huiswerk op woensdagmiddag een
onderkomen gevonden in De Fontein. De kerk blijft hun ontmoetingsplek, ook in het nieuwe
schoolseizoen na de zomer. Vandaar dit bericht namens de organisatie:
Hartelijk dank dat Together Huiswerk het afgelopen schooljaar in de Fontein terecht kon. Dankzij
jullie gastvrijheid zijn wekelijks bijna 30 kinderen met hun ouders samengekomen voor
ontmoeting en ondersteuning. In de rustige ruimtes gingen de kinderen met onze vrijwilligers
aan de slag met lezen, taal of rekenen. In de hal sprak een gespreksleider met ouders over
onderwijs en opvoeding onder het genot van een kopje koffie of thee. De meeste van deze
ouders zijn zelf niet in Nederland naar school geweest. Het ondersteunen van je kinderen kan
dan een flinke uitdaging zijn. Nogmaals dank voor jullie gastvrijheid en vertrouwen en... tot na
de zomervakantie!
Wandelen met aandacht – zomereditie
Met het oog op Corona zal lang niet iedereen op vakantie gaan deze zomer. Voor de
thuisblijvers onder ons pakt De Fontein het ‘Wandelen met aandacht-programma’ dan ook
eerder op. Het idee is om in kleine kring (max. 6 personen), op voldoende afstand van elkaar, in
en rondom de stad Groningen te gaan wandelen. Hiertoe organiseren Marte Wytsma en ik deze
zomer drie wandelingen:
woensdagmiddag 8 juli – Groningen Noord: Park Selwerd en Selwerderhof (8 km.) –
Startpunt: 13:00 uur De Fontein
woensdagmiddag 12 augustus – Kunst in Stad: een wandeling langs 18 kunstwerken in het
centrum van Groningen (5 km.) – Startpunt: 13:00 uur Het Peerd van Ome Loeks (hoofdstation)
woensdagmiddag 26 augustus – Spoorwandelen: Baflo (9 km.) – Startpunt: 13:00 uur Station
Groningen Noord (mondkapje mee)
Wie loopt er met ons mee? Neem voor meer informatie en/of om je op te geven (i.v.m. Corona
verplicht) contact op met Ruth Pruis (0617984737 of evaruthpruis@gmail.com
Een hartelijke groet namens 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.

