
GEMEENTEBRIEF 9  DE FONTEIN   (brief voor 4 weken)                              

Wanneer kunnen we weer aan een kerkdienst deelnemen?
Gelukkig is het coronavirus in Nederland op zijn retour en zijn de maatregelen
versoepeld. Watl nog steeds blijft gelden is: 1,5 meter afstand van elkaar bewaren,
handen wassen of desinfecteren en ruimtes goed ventileren. We hebben als
wijkkerkenraad besloten om bij de zomervieringen in juli en de begin augustus een
beperkt aantal kerkgangers toe te laten. Leden van werkgroepen en commissies hebben een 
uitnodiging ontvangen om zich bij de scriba voor een of meer vieringen aan te melden. 
In de tweede helft van augustus gaan de kerkdeuren weer iets wijder open.Waarschijnlijk komt er 
binnenkort ook meer duidelijkheid over zingen in de kerk. U wordt op de hoogte gehouden in de 
volgende gemeentebrief die begin augustus verschijnt. 

Wanneer u één van de zomerdiensten in de Nieuwe Kerk wilt bijwonen dan kunt u zich online 
opgeven van maandag 12 uur tot zaterdag 12 uur via de volgende link:
Voor 12 juli,  (max 60 aanmeldingen uit NK+Fontein), is de link 
http://nieuwekerkgroningen.nl/nieuws/zomerdiensten-digidienst-van-zondag-12-juli/ 
Voor 19 juli (max 80 aanmeldingen): 
http://nieuwekerkgroningen.nl/nieuws/zomerdiensten-digidienst-van-zondag-19-juli/ 
Voor 26 juli (max 100 aanmeldingen): 
http://nieuwekerkgroningen.nl/nieuws/zomerdiensten-digidienst-van-zondag-26-juli/ 

Wanneer dit op één of andere manier niet wil lukt dan kunt u zich ook opgeven via Hessel Boersma 
telefoonnummer 06 20 222 123. Ik geef uw gegevens dan door.

Bij opgave graag naam en telefoonnummer vermelden en de dienst welke u wilt bijwonen. Er wordt 
een lijst gemaakt welke wordt gebruikt door de organisatoren van de kerk waar de dienst wordt 
gehouden

Pastorale zorg in de zomer
Als u in deze zomer behoefte hebt aan een gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische
hulpvraag zit –  neemt u dan contact op met:
ds. Marga Baas (T: 050-5798508/06 20977769 of E: marga.baas@home.nl) 
Hessel Boersma  (T: 050-5718753/06 20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com) 
Lamke Dijkstra  (T: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl) 
Ruth Pruis (T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info)
Van 3 t/m 25 juli kan voor pastorale zorg van een predikant een beroep worden gedaan op ds. Evert
Jan Veldman en ds. Tirtsa Liefting van de Nieuwe Kerk.

Hulp nodig? Even bellen!
De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat een aanzienlijke groep gemeenteleden er niet in slaagt om de
kerkdiensten via kerkomroep.nl te beluisteren. Misschien denkt u dat u de enige bent die niet met de 
nieuwe media om kunt gaan en vindt u het genant om ons om hulp te vragen. Schroom en schaamte 
zijn echt niet nodig; we helpen u graag. Ook als u opnieuw een beroep op ons moet doen, omdat het 
nog geen routine is geworden - aarzel dan niet om even te bellen! Hessel Boersma en Ruth Pruis staan 
u graag te woord en komen desgewenst bij u thuis langs. Hun telefoonnummers treft u hierboven aan. 
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Zomerdiensten: Het (t)huis van God
Met ingang van zondag 5 juli is de serie van 6 zomerdiensten in de Nieuwe Kerk en De Fontein 
begonnen. In deze vieringen wordt telkens een andere ruimte van het huis verkend: via de hal of het 
voorportaal gaan we naar de keuken en de kelder, vervolgens naar de woon- en eetkamer, naar de 
slaapkamer en de zolder en tenslotte naar de tuin. Hoe komen we die vertrekken in de Bijbel tegen? 
De eerste vier zomerdiensten zijn digidiensten in de Nieuwe Kerk, de laatste twee zijn digidiensten in 
De Fontein. 

Zo 2 augustus, Fontein / De Slaapkamer / ds. Marga Baas  /Voorbereiding op ma 27 juli van 10.00-
12.00 uur in de Fontein.
Zo 9 augustus, Fontein / De Tuin / ds. Marga Baas /Voorbereiding op ma 3 augustus van 10.00-12.00 
uur in de Fontein.

Wie mee wil denken over de inhoud en opzet van de vieringen op 2 en 9 augustus kan zich opgeven
bij: marga.baas@home.nl. 

Expositie in De Fontein: Plek
Van 1 juli t/m 10 augustus (met een onderbreking van 22 - 26 juli) is in de kerkzaal van De Fontein 
werk te zien van de Groningse kunstenares Hiltje Koopmans. Blikvanger is de installatie met honderd 
gevouwen papieren huisjes - elk op een eigen sokkeltje - getiteld: Plek. Ook het andere werk (o.a. in 
steen gehouwen woorden, een daklozendoos en een spiegel) draait om de vragen: welke plaats neem je
in en wat is de plek waar je je thuis kunt voelen? De expositie sluit aan bij de thematiek van de 
zomerdiensten. Op de inloopochtenden (uitgezonderd week 30) kunt u het werk van Hiltje Koopmans 
bezichtigen.

Open kerk
Op dinsdag, woensdag en donderdag bent u tusssen 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. 
Op woensdag is er gezamenlijk koffiedrinken (max. 20 pers.)   –  in de hal en bij mooi weer ook
buiten. 

Rondleiding
Op woensdag 15 juli om 11.00 uur geven Auke Faber en Jan Boter voor belangstellenden een 
rondleiding langs hun foto’s en schilderijen die momenteel in de hal en de zalen van De Fontein te 
bezichtigen zijn.

Een onvergetelijke zomer
Veel kinderen kunnen door het coronavirus niet op vakantie. Om die reden hebben wij als buurtkerk 
besloten ons open te stellen voor het project ‘VRIJDAG in de Buurt’. Het volledige activiteiten-
programma waar wij bij aansluiten vindt u op https://www.sameninselwerd.nl/zomer-agenda-jeugd. 
Met het oog op Corona zijn de activiteiten besloten, exclusief voor de kinderen uit de buurt. Dit 
betekent helaas dat De Fontein op deze middagen minder toegankelijk is dan u van ons gewend bent. 
Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wandelen met aandacht – zomereditie
In de zomer gaan we weer verder met het programma Wandelen met aandacht. We lopen met een 
kleine groep, op voldoende afstand van elkaar, in en rondom de stad Groningen, onder begeleiding van
Ruth Pruis en Marte Wytsma. De eerste wandeling was op 8 juli. De volgende data zijn:

1. 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

2. woensdagmiddag 26 augustus – Spoorwandelen: Baflo (9 km.) – Startpunt: 13:00 uur Station 
Groningen Noord (mondkapje mee)

Wie loopt er mee? Neem voor meer informatie en/of om je op te geven (i.v.m. Corona is dat verplicht)
contact op met Ruth Pruis (0617984737 of evaruthpruis@gmail.com  ).  
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Films in de maand augustus
-dinsdagmiddag 11 augustus 14. 00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) ‘Een man die Ove heet’ (2015)
-donderdagavond 27 augustus 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) ‘Good Bye, Lenin!’ (2003)We 
leiden de films kort in. Tijdens de inloop is er koffie en thee verkrijgbaar tegen een vrijwillige 
bijdrage. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want VOL = VOL), neem dan even contact 
met ons op: 
Ruth Pruis – evaruthpruis@gmail.com – 06-17984737.

Het Overweeghuis, een oproep
'Het Overweeghuis' is een interkerkelijk en diaconaal project voor vrouwen die vastlopen in de 
prostitutie. Een plek een plek voor bezinning, een pleisterplaats waar ze zich thuis kunnen voelen. 
Hierna stromen de vrouwen door naar uitstap-, afkick- en andere programma's. We zijn nu een jaar op 
weg waarin 17 vrouwen hun leven in de prostitutie achter zich hebben gelaten.

Voor het tijdelijk opvangen van vrouwen uit de prostitutie zoeken we gastvrouwen. Met de 
zomer hebben we het rooster nog niet rond.

We zijn op zoek naar gastvrouwen vanaf 21 jaar of ouder. Het gaat om dagdelen en/of slaapdiensten. 
De taak is het present zijn, een luisterend oor bieden. En samen eten koken, in de moestuin werken of 
andere alledaagse activiteiten ondernemen. Je werkt in een team van andere vrijwilligers en wordt 
ondersteund door twee professionals van het Leger des Heils en Kwartiermakers.

Voor nadere informatie of opgave, neem contact op met Evert Sulman, 
tel. 06-24 99 49 54, e-mail evert@quartermasters.org en geef door welke weken in de zomerperiode en
hoeveel dagdelen je beschikbaar bent.
De diaconie

Een hartelijke groet van de wijkkerkenraad, Ruth Pruis en ds. Marga Baas.
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