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DATUM EN TIJD

Bij de vieringen
Deze zondag, 10 januari, staat de digidienst in het
teken van de doop van Jezus. De lezingen zijn Jesaja
55, 1-11 en Marcus 1, 1-13. Voorganger is ds. Feike
Volbeda. Organist is Carel van Aurich.
Op zondag 17 januari zal ds. Ynte de Groot voorgaan.
Geen aanmelding
In elk geval tot en met 19 januari is het niet mogelijk
om via aanmelding aan een kerkdienst deel te
nemen. Alleen de medewerkers aan de dienst zijn in
de kerkzaal aanwezig.
Storing kerkdienstgemist.nl
Jammer genoeg was er op zondag 3 januari een
algehele storing, zodat de kerkdienst niet in zijn
geheel te volgen was; ook bij achteraf bekijken
ontbrak helaas een gedeelte. We hopen dat dit euvel
zich niet opnieuw voordoet. De dienst op
kerkomroep.nl staat er in twee gedeelten op maar is
op deze manier wel in zijn geheel te beluisteren.
Hoe kunt u de digidiensten thuis volgen?
U kunt de diensten vanuit De Fontein op twee
manieren thuis meemaken. Via kerkomroep.nl kunt u
de dienst beluisteren (alleen geluid). Via
kerkdienstgemist.nl kunt u de dienst met geluid en
beeld volgen.
In de aankondiging van de diensten op de website
van De Fontein (onder het kopje zondagsbrief en orde
van dienst) vindt u een directe verwijzing naar beide
links. Heeft u hulp nodig om digitaal de weg te
vinden? Neemt u dan contact op met Hessel Boersma
of Ruth Pruis (gegevens hieronder).
Pastorale zorg
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u
uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag
zit – neemt u dan contact op met:
Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of
E: hessel.boersma@gmail.com)
Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of email:
lamkedijkstra@home.nl)
Meeleven
Mw. Carla van Lenning, verbonden met Cees
Lindhout (Esdoornlaan), is onlangs opgenomen in De
Brink, omdat zij niet langer thuis kon wonen.
Mw. Akke Postma (Castorstraat) verblijft nog steeds
in de Eemsdelta, (Zwet 9, 9932 AA Delfzijl). Ze heeft
helaas in het verpleeghuis corona opgelopen. Een
blijk van meeleven uit De Fontein stelt ze erg op prijs!

We wensen alle zieken – thuis, in ziekenhuizen en
instellingen, de Gods nabijheid toe.
Ziekteverlof
Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die
Feike en ik namens de gemeente hebben ontvangen!
Ik heb mij afgelopen maandag helaas ziek moeten
melden, omdat ik al maanden achtereen problemen
heb met blaas en nieren, met o.a. onderbroken
nachten tot gevolg.
Ik hoop dat rust me goed doet en natuurlijk dat verder
onderzoek en een operatieve ingreep een eind aan
de klachten zal maken.
Marga Baas
Open kerk op maandag en woensdag
De Fontein blijft ook in de komende tijd twee
ochtenden per week open: op maandag en woensdag
van 10.00 tot 12.00 uur. Op 11 januari is er helaas
niemand aanwezig in verband met ziekte en andere
afspraken. Op woensdag 13 januari is Ruth Pruis
weer aanwezig.
Bijbel op donderdag
De geplande bijeenkomst van de gespreksgroep
Bijbel op donderdag op 14 januari 2021 om 14.30 uur
gaat vanwege de verscherpte maatregelen niet door.
We wachten af wat er na 19 januari weer mogelijk is.
Groene Theologie
De eerste bijeenkomst van de leesgroep Groene
theologie, die gepland staat op dinsdag 19 januari
2021 om 14.30 uur zal geen doorgang vinden.
Hopelijk wordt diezelfde avond duidelijk of de overige
2 bijeenkomsten wel kunnen doorgaan.
Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en
activiteiten verwijzen we u naar onze website:
www.defontein.info

De collecten
Eerste collecte: Diaconie Protestantse Gemeente
Groningen
De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de
Protestantse Gemeente Groningen. Hiermee worden
diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en
wordt ook aan andere doelen, projecten of
organisaties bijgedragen, zowel lokaal als
internationaal.
Tweede 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 de kosten van
verwarming en verlichting van de kerkgebouwen.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage
(Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in
deze collecte is als aanvulling daarop meer dan
welkom.

Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB
0003 2086 49 ten name van werkgroep diaconie De
Fontein)
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het
bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide
collecte doelen gelijk verdeeld worden.
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