
                 

WELKOM !                                                                                               

DATUM EN TIJD vieringen voorganger   locatie

     23 mei   9.30 uur digidienst                        ds  Marga Baas                          De Fontein 

    30 mei   9.30 uur digidienst                        ds  Marga Baas                          De Fontein

Bij de vieringen
Vandaag 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, 1-11 
en Johannes 14, 8-17. Voorganger is ds. Marga Baas.
Het orgel wordt bespeeld door Dick Dijkstra.
De stukken die gespeeld worden zijn:
-Aan het begin van de dienst: “Komm, heiliger Geist, 
Herre Gott”  van Fr. W. Zachau.
-Na de overweging: “Komm, heiliger Geist, Herre 
Gott” van Andreas Armsdorf.
-Aan het eind van de dienst: Improvisatie over Lied 
675  “Geest van hier boven”

Zondag 30 mei is het zondag Trinitatis. We vieren 
hoe God zich heeft laten kennen als Vader, Zoon en 
Geest en zo zich verbindt met deze wereld en wie 
haar bewonen. Voorganger is Marga Baas.

Dertig kerkgangers welkom in De Fontein!
Met ingang van 23 mei gaan de kerkdeuren van De 
Fontein op zondag weer open voor 30 kerkgangers! 
Van harte welkom!
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). Aanmelden geldt 
ook voor de medewerkers aan de viering!
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, 
website en de komende zondagsbrief in de gaten!     

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
Ab Grit (Abeelstraat) is inmiddels naar Maartenshof 
gegaan voor revalidatie.
De situatie van Ria, partner van Laura Schuttinga 
(Kloosterburen) is ernstig. Het is de vraag of en zo ja, 
hoe zij te voorschijn komt uit de zware operatie die 
ze heeft ondergaan.
Dirk Boonstra, die met zijn vrouw Baukje nog geen 
jaar geleden van de Uranusstraat naar de Dilgtweg 
verhuisde, werd kortgeleden opgenomen in een 
verpleeghuis in Dokkum, omdat hij meer zorg nodig 
heeft. 
We wensen alle zieken – thuis, in het ziekenhuis of in 
een verpleeginstelling – Gods nabijheid toe.
Verhuisd
Lammert Berends is verhuisd naar De Es, 
Beukenlaan 156, kamer 6.22.

Dank
Graag wil ik de gemeenteleden van De Fontein heel 
hartelijk danken voor de mooie bos bloemen die ik 
heb ontvangen!
Mw. W. Kuipers
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Feestelijk nieuws vanuit buurtkerk De Fontein
Het heeft even geduurd, maar na vele oriënterende 
gesprekken en onderling afstemmen van 
voorwaarden en verwachtingen heeft huisarts Mirjam 
Andeweg afgelopen woensdagochtend 12 mei in De 
Fontein het huurcontract getekend. Als alles volgens 
plan verloopt trekt zij tegen het einde van dit jaar of in 
het begin van het nieuwe jaar met haar praktijk bij ons
in, in ieder geval voor de komende vijftien jaar. 
Hiervoor zal flink verbouwd moeten worden. In de 
zomer wordt daarmee begonnen en er wordt naar 
gestreefd de verbouwing eind december af te ronden. 
Als alles meezit kan de praktijk in januari 2022 van 
start gaan.
Het biedt ons de komende vijftien jaar speelruimte; 
dankzij de huisarts als huurder hoeven we ons als 
buurtkerk gedurende deze periode geen zorgen te 
maken over (de exploitatie van) ons onderkomen. De 
huisartsenpraktijk zorgt voor de aanloop van nieuwe 
mensen richting De Fontein. Dat schept de 
mogelijkheid ons te richten op onderlinge 
samenwerking en het opzetten van activiteiten op het 
raakvlak van lichamelijk en geestelijk welzijn van 
mensen.

Zomerdiensten
Deze zomer worden door De Fontein in 
samenwerking met de Nieuwe Kerk en De Bron weer 
zomerdiensten georganiseerd: een reeks vieringen 
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

Plantmiddag buurtkerk De Fontein: vrijwilligers 
gezocht!

Op donderdag 3 juni aanstaande wordt er vanaf 
13:00 uur een plantmiddag georganiseerd. Hierbij 
zullen er diverse vaste planten in een strook rondom 
de kerk worden geplant. We zoeken nog een aantal 
vrijwilligers om samen met de tuinclub gezellig aan de
slag te gaan. Tussendoor wordt er uiteraard gezorgd 
voor koffie, thee en lekkers. Als u tijd en zin heeft om 
mee te helpen aan deze plantmiddag, meldt u zich 
dan aan vóór woensdag 2 juni via 
r.pruis@defontein.info. Voor gereedschap wordt 
gezorgd.

Zes zomerse avondwandelingen
In de maanden juni, juli en augustus maken we eens 
in de veertien dagen een avondwandeling van ca. een
uur. We vertrekken samen, maar lopen – geheel 
coronaproof - twee aan twee.
Iedere deelnemer ontvangt bij vertrek een gedicht of 
korte tekst als aanloopje tot het onderlinge gesprek.

Start- en eindpunt:  De Fontein, Eikenlaan 255.
Tijd: 19.30 – 20.30 uur.
Data: woensdag 16 juni, 30 juni, 14 juli, 28 juli, 11 
augustus en 25 augustus

U kunt zich voor een of meer keren opgeven bij 
Marga Baas (E: marga.baas@home.nl of T: 06 
209777 69) of bij Ruth Pruis (E: 
r.pruis@defontein.info of T: 06 17984737) 

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: Egypte: Kerk in Actie: 
Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als 
in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen 
geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse 
bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch 
Bijbelverhalen. En hun familie doet mee!
Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar 
een bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden 
zonder de hoofdstukken te lezen en moesten daarbij 
hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat 
de hele familie aan de slag met de Bijbel.

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 inzet van predikanten 
en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten 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.
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Predikant De Fontein: Marga Baas marga.baas@home.nl tel. 050-5798508
Kerkelijk medewerker: Ruth Pruis evaruthpruis@gmail.com tel. 06-17984737 
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag     23 mei 2021            de.fontein@home.nl
Kopy voor zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag 26 mei 2021            jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 

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. 

Amnesty
Schrijfactie Colombia: bescherm milieuactivisten
María, Jani, Joel en Danelly zijn 
mensenrechtenverdedigers uit Colombia. Samen 
met inheemse en boerengemeenschappen komen 
ze op voor het milieu en de natuurlijke 
hulpbronnen in hun land. Vanwege hun werk 
worden ze vervolgd en bedreigd en lopen ze 
iedere dag het risico om vermoord te worden.
Veertig procent van het Colombiaanse grondgebied 
bestaat uit het Amazone-regenwoud. Colombia is qua
biodiversiteit het op één na grootste land ter wereld. 
Maar het is ook het gevaarlijkste land ter wereld voor 
milieuactivisten.
Het Colombiaanse Congres moet daarom de 
Commissie ter Controle van Garanties in het leven 
roepen. Die moet ervoor zorgen dat milieuactivisten 
en mensenrechtenverdedigers als María, Jani, Joel 
en Danelly worden beschermd.

Schrijf naar het Colombiaanse Congres. Roep 
Congresleden op om María, Jani, Joel en Danelly te 
beschermen.
Een voorbeeldbrief staat op de website, ook liggen er 
enkele exemplaren in de hal van De Fontein
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