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Aan deze dienst werken mee: 

J. Pruis, 1e ouderling 

Jaap Medema, 1e diaken 

J. Bos, lector 

Alina Rozeboom, voorzanger 

Mannes Hofsink, cantor-organist 

ds. Evert Jan Veldman, voorganger 

Jehudi Esenkbrink, geluid 

Joanneke Smeenk, beeld 

Elsbeth Vonkeman, koster 

 



VOORBEREIDING 

Preludium: Rêverie – L.Vierne 
 

Welkom 

Ontsteken van de tafelkaarsen 

Voorzang: ‘Hoor mijn stem, Heer’ – Lied 293 

 

 

Bemoediging en drempelgebed 

o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige                 
a.: Schepper en behoeder van alle leven               
o.: Waar moeten wij u zoeken, God? 

      De hemel is zo ver. 

      De vragen zijn zo groot. 

      Wij voelen ons verweesd 

      na Jezus’ hemelvaart. 

      Wij hunkeren naar uw nabijheid. 

      Weet u ons nog te vinden? 

a.: Amen                                                 

 

 



Kyrie en Gloria 

o.: Roepen wij tot God dat Hij zich zal ontfermen 

     over wie verloren lopen in het land van dood en duisternis. 

     En zingen wij tot in de gloria      

  
  

Voorzang: ‘Kom God en schrijf uw eigen naam’ – Lied 792 

 

 

2 O God, die al uw liefde hecht 

aan wie van liefde leeft, 

omvat de trouw hier toegezegd. 

Dat Gij uw zegen op ons legt, 

uw vrede aan ons geeft! 



3 Verlaat niet, wat uw hand begon, 

o God, ontbreek ons niet! 

Straal in ons leven als de zon, 

Gij, van de liefde zelf de bron, 

de adem van ons lied! 

 

RONDOM HET WOORD 

Lezing: Exodus 19, 3 - 6 (NBV) 

3Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: 

‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4“Jullie 

hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op 

adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5Als je 

mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul 

je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – 

want de hele aarde behoort mij toe. 6Een koninkrijk van priesters zul je 

zijn, een heilig volk.” 

Halleluja – Lied 338d 

 

Lezing: Johannes 17, 14 - 26 (NBV) 

14Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de 

wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15Ik vraag niet of u hen 

uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de 

duivel. 16Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld 

hoor. 17Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18Ik 

zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19Ik 

heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid 

geheiligd zijn. 



20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in 

mij geloven. 21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in 

u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt 

gezonden. 22Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven 

hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23ik in hen en u in mij. Dan zullen zij 

volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, 

en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. 

24Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. 

Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al 

liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25Rechtvaardige Vader, de 

wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt 

gezonden. 26Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven 

doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’ 

Voorzang: ‘Heer, stuur zelf het schip der kerk’ – Lied 965 

 

 

2   God, houd zelf uw naam in eer. 

Weer met macht de wolf die snood 

in de nacht uw schapen doodt. 

Vergaar 

uw kudde bij elkaar. 

 

 

 



3   Help dat hoogmoed ons niet scheidt. 

Leid ons naar elkander heen, 

maak ons waar en maak ons één: 

dan stijgt 

een lied dat nooit meer zwijgt. 

Overweging 

Overweging 

Orgel: Nun bitten wir den heiligen Geist (Lb 671)  - D.Buxtehude 

 
 

GAVEN EN GEBEDEN 

Gaven  

- 1e Collecte: ZWO – Groningen voor 

Columbia 

- 2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

Voor uitleg zie zondagsbrief 

[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]  

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder 

bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld 

worden.  

 

Dankgebed  

Voorbeden en stil gebed  

Tot u bidden wij:   

     allen: 'Goede God, hoor ons bidden'   

Stil gebed 

 

 

 

 



Onze Vader           

a.: Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

laat uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood  

dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons van het kwaad.  

Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit  

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

      (NBV 2021) 

SLOT 

Voorzang: ‘Naam van Jezus, nu verheven’ – Lied 664 

 



 

2 Wanneer zult Gij weer verschijnen? 

Komt het vragen nog te vroeg? 

Kent de herder nog de zijnen 

sinds Hij eens de wolven sloeg? 

Leid ons in de ware vrijheid, 

uw nabijheid - 

wolk en vuur zijn niet genoeg. 

3 Overal wordt U gebeden 

om het rijk dat komen gaat. 

Laat het zichtbaar zijn beneden, 

geef een nieuwe dageraad. 

Woord van God, maak deze aarde 

tot een gaarde 

waar de boom des levens staat 

 

Zegen 

Orgel:  Postludium: Rondo capriccio - N.Verrips 
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De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Groningen voor Colombia 
Samen met andere kerken uit Drenthe en Groningen ondersteunen we 
verschillende projecten van Kerk in Actie in Colombia. Onder de noemer: 
Groningen voor Colombia. Dit jaar zijn er drie collecten. Deze eerste 
collecte van drie gaat naar een project voor vrouwen als vredestichters.  
 
De 2e collecte besteden we aan het 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 inzet van predikanten en 
kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een 
vrijwillige bijdrage. Als aanvulling hierop is uw gift van harte welkom! 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen gaan de komende week als groet en felicitatie naar de heer 
en mevrouw Bernardus-van der Ploeg,  Griffeweg. Zij waren op 6 mei 55 
jaar getrouwd. En als groet en felicitatie naar de heer G.J. Bouwmeester, 
Perseusstraat, de heer Bouwmeester wordt a.s. zondag 85 jaar. 
Vanuit de Bron gaan bloemen naar Miep Stuitje en Christien de Ruiter. 
De Fontein verzorgt bloemen voor mevrouw Gosliga, Elzenlaan. 
 
BEDANKT  
Een paar weken geleden kreeg ik op een zaterdag een prachtig bos 
bloemen van de Nieuwe Kerk, waarvoor ik u hartelijk wil danken.  
Ook dank ik u voor alle kaarten en bezoekjes die ik tijdens en ook na mijn  
ziekenhuisopname van u ontving. Het gaat weer redelijk goed met mij, ik  
loop weer, nog niet als een kievit, maar elke dag een stukje beter.  
Nogmaals mijn dank en ook mijn hartelijke groeten, Edo Geertsema. 



Thuis in de Nieuwe Kerk – Pinksteren - zondag 23 mei 09:30 - 11:00 uur 
Een inspirerende dienst op dit feest van de Geest. 
In deze dienst worden Trudi Sikkema en Frank Bandringa (her)bevestigd 
als diakenen en nemen we met veel dankbaarheid afscheid van Jan Haak 
die zich in de afgelopen jaren als diaken voor de gemeente heeft ingezet. 
 
ADRESSEN BLOEMENGROET 
Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid, dan kunt u 
mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of 
telefoon 050 5415029. Of via de website > Lief en Leed > gegevens 
(beveiligd). 
 
HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of 
gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat 
doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com 
 
CORONA-UPDATE 28 APRIL  
Vanaf heden gelden op veel gebieden in de maatschappij versoepelingen. 
Meebewegend daarmee is er sinds vorige vrijdag ook een nieuw advies 
vanuit het overlegorgaan tussen overheid en kerken (CIO). Volgens dit 
advies is er nu geen noodzaak meer van verzwarende omstandigheden uit 
te gaan en kunnen kerken terug naar het niveau van dertig kerkgangers. 
Dit betekent dat we de voorwaarden van de afgelopen weken (vaccinatie 
of negatieve test) niet meer hanteren. Iedereen kan zich aanmelden voor 
de kerkdiensten.  
 
CORONAVIRUS: DIGIDIENSTEN, HULP EN AANSPREEKPUNTEN  
De Nieuwe Kerk wil haar verantwoordelijkheid nemen, in het bijdragen 
aan het indammen van het virus, maar ook in de zorg voor de geestelijke 
noden in de samenleving. Dit vertaalt zich in het volgende. 
 
Zondagsdiensten 
De zondagsdiensten zijn digidiensten om thuis mee te maken, fysiek te 
bezoeken door dertig kerkgangers.  
Zie hiervoor bovenstaande update. Zie voor het aanmelden de invullijst op 
de website van de kerk.  

mailto:lidaduzink9@gmail.com
mailto:ellyjagersma@gmail.com
https://www.cioweb.nl/
https://nieuwekerkgroningen.nl/nieuws/corona-update-28-april/


Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u mailen 
naar coronahulp@nieuwekerk.org. 
Bij vragen over de omgang van de Nieuwe Kerk met de huidige 
omstandigheden en de nu geldende maatregelen kunt u mailen 
naar coronateam@nieuwekerk.org. 
We vragen u,  om ook elkaar van deze maatregelen op de hoogte te 
stellen. Omzien naar elkaar is onderdeel van het wezen van ons kerk zijn 
en juist nu ontzettend waardevol. Denkt u mee wat u kunt doen? 
 
Uitzendingen via kerkomroep 
Via www.kerkomroep.nl bent u uitgenodigd om op zondagochtend de 
dienst te kijken, te beluisteren en mee te maken, of op een later tijdstip 
terug te luisteren.  Kerkomroep heeft ook een app die u op smartphone of 
tablet kunt gebruiken en in de app store te downloaden is.  
 
Goed om te weten:  
De dienst terugkijken kan pas twee uur na afloop.  
De servers van Kerkomroep werken zó dat wanneer een kerk een dienst 
live uitzendt (en dat doen we), het vervolgens na afloop van de uitzending 
twee uur duurt voordat de dienst teruggekeken kan worden.  
Kerkomroep doet dit om voor maximale uitzendruimte te zorgen voor alle 
kerken. Als u de afgelopen zondagen er helemaal klaar voor zat om de 
dienst net wat later terug te kijken, en tot uw teleurstelling de dienst niet 
beschikbaar was, dan is dit de verklaring.  
Stel: een ochtenddienst duurt tot 10u30, dan is de dienst pas vanaf 
ongeveer 12u30 klaar om teruggekeken te worden. Terugluísteren kan wel 
meteen. 
 
Open Kerk 
Afgelopen donderdag is de kerk weer opengesteld voor bezoekers, zij het 
met de noodzakelijke maatregelen en aanpassingen.  
 

 
KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 29 MEI 2021 

VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN DONDERDAG VÓÓR 12.00 UUR  

VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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mailto:coronateam@nieuwekerk.org
http://www.kerkomroep.nl/
mailto:KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
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COLUMN  - MEI 2021.                                                   BEREND F. BRONSEMA 
Wat moet het bij de kerken voor het houden van de virtuele diensten toch 
een organisatie zijn. Wat een werk elke week weer. Wat zeg ik? Elke 
vrijdag komt bij mij, stipt op tijd, de liturgie van de Nieuwe Kerk voor de 
komende zondag in de brievenbus. Heel vaak met zelfs al de preek van de 
predikant erin. 
De bezorging is in handen van een bepaalde familie, tenminste dat 
moeten we wel veronderstellen, want de bezorger kondigt zich al vaak 
tijdens zijn komst op zijn mooie bijzondere fiets wel eens met een 
kwinkslag aan, zo ook een week geleden: Bronsema, stop aanstaande 
zondag maar watjes in je oren, want ik ben zondag voorzanger in de 
Nieuwe Kerk. Dit komt natuurlijk bij hem uit de etalage van valse 
bescheidenheid. Hij zong zondags de mooiste liederen, dat mag je gerust 
zeggen. En dan zing je niet zomaar even, er moet voor geoefend worden 
en de organist moet er ook op ingeschoten zijn.  
Wat is het toch mooi dat de kerk op deze virtuele manier het contact met 
de gemeenteleden onderhoudt. In de maand maart was er in de Nieuwe 
Kerk een man die ten tonele kwam.  
Er wordt van gemeenteleden gebruik gemaakt, hier een man die als een 
ware toneelspeler de persoon Marcus op een voortreffelijke manier de 
kerk in bracht. Je zag hem het evangelie vertolken. 
Wat kunnen wij ook als ouderen onze verbeelding kwijt als we luisteren 
naar het mooie Timpeorgel in die prachtige 350 jaar oude, soms verlichte, 
kerk. Wat hebben we een rijk bezit aan en in die al jaren bestaande 
gebouwen. Sommige van eenvoudige bouw maar ook zijn er juwelen in de 
stad. Gelukkig komt er een heel klein beetje licht aan de horizon als we 
eraan denken dat het Coronavirus dankzij de injectienaalden op de 
terugtocht denkt te moeten gaan.  
Het gaat velen veel te langzaam en misschien is dat ook wel waar, maar 
eind juni zegt minister de Jong, u herkent hem aan zijn schoenkeuze, is 
Covid 19 overwonnen. Hij heeft velen in het geloof.  
En velen, meestal boven de 60 jaar, hebben ook gemakkelijk praten want 
zij hebben de twee spuitjes al in de linker of rechterarm binnen, maar er 
moeten nog vele armen ontbloot worden om de woorden van de minister 
waar te doen zijn. 
Moge de zomerzon ons straks bevrijden van de coronamoeheid, dit is een 
wens die snel waarheid mag worden. 



NIEUWS UIT DE FONTEIN 
 
Zondag 16 mei 
Deze zondag, 16 mei, wordt in de Nieuwe Kerk een gezamenlijke 
digidienst gehouden, waarin ds. Evert Jan Veldman voorgaat. 
 
Pinksterzondag 23 mei 
Op zondag 23 mei vieren we Pinksteren, het feest van de Geest die 
mensen in beweging zet en aanspoort tot ontmoeting en communicatie, 
dienen en delen, creativiteit en moed. Het leesrooster reikt de volgende 
lezingen aan: Genesis 11, 1-9, Handelingen 2, 1-24 en Johannes 14, 8-17. 
Voorganger is ds. Marga Baas.  
 
Dertig kerkgangers welkom in De Fontein! 
Met ingang van Pinksteren gaan de kerkdeuren van De Fontein op zondag 
weer open voor 30 kerkgangers! Voor alle duidelijkheid volgen hier nog 
even de regels die we aanhouden. Want al hebben velen van u al een of 
zelfs twee vaccinaties gekregen, voorzichtigheid blijft geboden.  

Net als eerder dient u zich tevoren aan te melden als deelnemer aan de 
viering. Dat kan van maandag 12.00 uur – zaterdag 12.00 uur voorfgaande 
aan de betreffende zondag via de website van De Fontein. U kunt ook per 
telefoon of mail even contact opnemen met Hessel Boersma (T: 050-
5718753/06 20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com).  

In de vieringen worden de volgende regels gehanteerd: 1) een korte 
gezondheidcheck bij binnenkomst 2) handen desinfecteren bij 
binnenkomst 3) de looproute in de hal volgen 4) een mondkapje dragen 
als u binnenkomt en als u de kerkzaal verlaat (als u zit mag het mondkapje 
af) 5) de aanwijzingen van de gastheer of gastvrouw volgen bij 
binnenkomst en verlaten van de kerk.In de vieringen wordt alleen door 
een kleine groep voorzangers gezongen.  

Enquȇte 
Na Pinksteren treft u op onze website en in de zondagsbrief een enquête 
aan, waarin we u vragen voorleggen over de digidiensten. We zijn 
benieuwd hoeveel gemeenteleden die hebben gevolgd, wat de ervaringen 
zijn en wat we kunnen verbeteren. Hou de website en de komende 
zondagsbrief in de gaten!  

mailto:hessel.boersma@gmail.com


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: 
Marga Baas (T:050-5798508/ 0620977769 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) 
 
Gelegenheid tot een pastoraal gesprek in de kerk  
De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur.  
Voor een persoonlijk gesprek zijn beurtelings Ruth Pruis en Marga Baas in 
de kerk aanwezig. 
 
Meeleven 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de val van Ab Grit (Abeelstraat) een hoge 
dwarslaesie heeft veroorzaakt. De dwarslaesie is onvolledig. Dat is 
hoopvol, want dat geeft uitzicht op de mogelijkheid om toch weer 
ledematen te kunnen bewegen. Binnenkort wordt Ab in een verpleeghuis 
opgenomen voor revalidatie. 
Ria, partner van Laura Schuttinga (Kloosterburen) heeft op dinsdag 11 mei 
een zeer ingrijpende operatie ondergaan.  
Frans Breidenbach (Goudlaan), die al enige jaren ernstig ziek is, heeft 
onlangs te horen gekregen dat zijn levensperspectief drastisch is ingekort. 
Mw. A. Kuiken - van der Pauw is verhuisd van de Berkenlaan naar 
woonzorgcentrum De Bloemhof in Ten Boer. (Bloemhof 1, 9791 LA Ten 
Boer). 
 
Honderd jaar 
Onze hartelijke felicitaties gaan naar mw. Ali van Dijk-Kremer 
(Diamantlaan) die op 17 mei haar honderdste verjaardag hoopt te vieren! 
 
 
Zomerdiensten 
Deze zomer worden door De Fontein in samenwerking met de Nieuwe 
Kerk en De Bron weer zomerdiensten georganiseerd: een reeks vieringen 

mailto:hessel.boersma@gmail.com
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met een overkoepelend thema. Dit jaar is dat: Reizen. In deze tijd 
verlangen velen ernaar weer onbekommerd op reis te kunnen gaan. 
Reizen heb je in soorten. Ook in de Bijbel wordt flink wat afgereisd. Wij 
kozen voor de volgende varianten:  de reis naar buiten en naar binnen (11 
juli – Marga Baas), de hemelreis (18 juli - Evert Jan Veldman), de laatste 
reis (25 juli – Marga Baas), de vlucht (1 augustus – Tirtsa Liefting),  de 
zendingsreis (8 augustus – Evert Jan Veldman), de thuisreis (15 augustus-
Tirtsa Liefting). De eerste drie vieringen vinden plaats in De Fontein, de 
overige drie diensten zijn in de Nieuwe Kerk.  
De Bron houdt vieringen in het eigen gebouw; alleen op zondag 15 
augustus is er een gezamenlijke zomerviering in de Nieuwe Kerk. 
 
Evenals voorgaande jaren kunt u zich als belangstellende opgeven om de 
zomerviering voor te bereiden. Dat kan door contact op te nemen met de 
predikanten. De voorbereiding van de vieringen van Marga Baas en Evert 
Jan Veldman vinden plaats op de maandag voorafgaande aan de 
betreffende zondag, om 14.00 uur, in respectievelijk De Fontein (5 en 19 
juli) en in de Nieuwe Kerk (12 en 26 juli). De overige twee data met Tirtsa 
Liefting moeten nog worden vastgesteld. 
 
Buurtkerk De Fontein: ‘Dierbare woorden – zinvolle gesprekken’ 
In 1997 begon de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven (1928-2001) 
met een reeks columns over woorden die hem dierbaar waren. Gewone 
woorden, plechtige of verouderde woorden, merkwaardige woorden. 
Verhoeven vertelt welk begrip hij erin besloten ziet, welke grammaticale 
aspecten ze hebben en hoe hun betekenis zich ontwikkelde. Over het 
woord ‘beleefd’ schrijft hij (2003, 56) bijvoorbeeld het volgende: 
 
Beleefd – ‘Wanneer je gaat nadenken over een woord als ‘beschaafd’ en 
over de voorstellingen die daaraan ten grondslag moeten liggen, krijg je 
het pijnlijke gevoel in een werkplaats terecht te zijn gekomen, waar de 
laatste hand wordt gelegd aan een product dat ‘mens’ heet, maar nog lang 
niet af is. Als dat product terdege met de schaaf bijgewerkt is, heet het 
‘beschaafd’. 
Het zijn relatief eenvoudige teksten, alle uit drie alinea’s bestaande en ter 
lengte van één bladzij. Ze vormen de basis van de gesprekken die wij 



graag, één op één, met jullie zouden willen voeren. Op afspraak, thuis of in 
De Fontein. Mogelijke gesprekspartners zijn: 

• Doesjka Donker – voorlezer en gesprekspartner 

• Marga Baas – predikant van buurtkerk De Fontein 

• Ruth Pruis – kerkelijk werker bij buurtkerk De Fontein, opgeleid 
tot algemeen geestelijk verzorger 

Heeft u belangstelling?  
Neem dan contact op met  
Ruth Pruis ( T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info)  
 
Film in De Fontein: Intouchables (2011) 
Philippe, een Parijse miljonair met een dwarslaesie, neemt de jonge, 
brutale Senegalees Driss aan als persoonlijke verzorger. Twee volslagen 
tegenpolen die het met elkaar moeten rooien: het recept voor een 
traditionele buddy-komedie. In Nederland (en in Frankrijk) was 
Intouchables een ongeëvenaarde hit, wat vooral te maken moet hebben 
met het aanstekelijke spel van de hoofdrolspelers. Hoewel gebaseerd op 
een waargebeurd verhaal is de film een sprookje waarin zware fysieke 
handicaps en serieuze gettoproblemen worden overwonnen met een 
lekker nummertje Earth, Wind & Fire, en een jointje op z’n tijd. 
 
Datum: donderdag 27 mei (19:30 uur). Een halfuur van tevoren gaan de 
deuren open en staat koffie en thee klaar. 
Kosten: 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. Max. aantal: 10. 
 
Jeu de Boules middag – Buurtkerk De Fontein  

Nu de zon weer regelmatig probeert door te breken en er beetje bij beetje 
weer meer mag, organiseert buurtkerk De Fontein, in samenwerking met 
SamenWIJS, interactieve jeu de boules middagen op dinsdag 1 en dinsdag 
15 juni aanstaande. 

Jeu de boules is een sociaal spel dat doorgaans gespeeld wordt met twee 
teams die uit één of twee personen bestaan. Het doel van het spel is om 



de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein balletje te werpen waar 
punten mee verdiend kunnen worden. Het team dat het eerste 13 punten 
heeft behaald is de winnaar van het spel! 

Tijdens deze middag kunnen jong en oud samenkomen voor een pot jeu 
de boules, maar vooral ook om na lange tijd elkaar weer eens te spreken. 
De middag zal plaatsvinden in de buitenlucht, op het terras van de 
Fonteinkerk en zal geen geld kosten. 

Mocht u hier interesse hebben, dan bent u welkom om langs te lopen op 
de desbetreffende data.  

Data: 1 juni 2021 & 15 juni 2021 van 14:00 tot 16:00 uur 
Kosten: gratis  
Waar: Buurtkerk de Fontein; Eikenlaan 255, 9741EZ 

Website van De Fontein 
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten verwijzen 
we u naar onze website: www.defontein.info. 
 
 
NIEUWS UIT DE BRON 
 
In januari hebben we het aantal mensen dat bij de uitvoering van de 
diensten betrokken is tot het uiterste beperkt. Omdat dit in de praktijk 
moeilijk te realiseren was, waren er sinds een aantal weken wel weer twee 
zangers in de dienst. 
Hoewel het aantal besmettingen nog niet erg hoopgevend is, zijn de 
maatregelen landelijk verruimd. Dat, en het feit dat steeds meer mensen 
gevaccineerd zijn, is voor de kerkenraad aanleiding geweest te besluiten 
dat het aantal medewerkers aan de dienst weer enigszins omhoog kan. 
In de praktijk betekent dit dat naast de voorganger(s), ouderling, diaken, 
muzikaal begeleider en opnameregisseur, ook de lector aanwezig zal zijn, 
evenals degene die voor de bloemen zorgt en de fotograaf. De kosters en 
de gastvrouw/-heer hebben in de diensten zonder gemeenteleden nog 
geen taak en zullen dus ook niet aanwezig zijn. Ook wordt er weer met 
vier mensen gezongen.  
We hopen nog steeds dat de situatie snel verbetert en dat we elkaar weer 
in levende lijve in de kerk kunnen ontmoeten. 



Eindexamenkandidaten van de Bron 
In de aanloop naar hun eindexamen willen we de jongeren in onze 
gemeente bemoedigen met een kleine attentie in deze toch al zware tijd.  
Het gaat om Pieter van Nes, Hannah en Marleen Hulzebos, Nathan 
Porsouvi en Johan Blom. Vanuit de werkgroep pastoraat zullen de 
attenties bij hen thuis worden bezorgd.  
 

 



 


