
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

 30 mei   9.30 uur digidienst ds  Marga Baas De Fontein 

   6 juni    9.30 uur digidienst Femmy Kragt en Johan Pruis De Fontein

  
Bij de vieringen
Vandaag is het zondag Trinitatis. We vieren hoe God zich heeft 
laten kennen als Vader, Zoon en Geest en zich zo telkens weer 
opnieuw verbindt met de wereld en wie haar bewonen. 
Voorganger is Marga Baas.
Zondag 6 juni is er een viering o.l.v. gemeenteleden; Johan Pruis 
en Femmy Kragt zijn de voorgangers.

Dertig kerkgangers welkom in De Fontein!
De Fontein is op zondag weer open voor 30 kerkgangers (exclusief 
medewerkers aan de dienst). VanVan 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
Op onze website en ook bij deze zondagsbrief treft u een enquête 
aan, waarin we als kerkenraad u enkele vragen voorleggen over de
digidiensten. We zijn benieuwd hoeveel gemeenteleden die 
hebben gevolgd, wat de ervaringen zijn en wat we kunnen 
verbeteren. Als u via de papieren zondagsbrief de vragen 
beantwoordt, kunt u tijdens de inloopmorgens op maandag en 
woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur de vragen inleveren; op de 
balie van de keuken staat een mandje klaar. 

Pastorale zorg
Als u in de maand juni behoefte hebt aan een pastoraal gesprek 
uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt 
u dan contact op met:
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 is Ruth Pruis aanwezig.

Meeleven
Gea Kox heeft zich helaas weer moeten laten opnemen in het 
UPC.
We wensen alle zieken – thuis, in het ziekenhuis of in een 
verpleeginstelling – Gods nabijheid toe.

Wij gedenken
Op zaterdag 22 mei is Ria Schuttinga-Elting, de vrouw van Laura 
Schuttinga, in het UMCG overleden. We nemen afscheid van haar 
in een dienst van danken en gedenken in De Fontein op maandag 
31 mei. Vanaf 11.00 uur is er gelegenheid tot condoleren; om 
11.30 uur begint de dienst. Aansluitend zal ze worden begraven op
het kerkhof van haar woonplaats Kloosterburen.
Gemeenteleden uit De Fontein die de dienst willen bijwonen zijn 
van harte welkom.

Verhuisd
Voor alle duidelijkheid vermelden we het volledige nieuwe adres 
van Akke Postma: Helperpark 260-54, tel. 050 5778716 of 06 
20944761 (de kamer maakt deel uit van de Leyhoeve, Helperpark 
258 L, tel. 06 86848671).

Oproep om mee te werken aan de zomerdiensten
Evenals voorgaande jaren kunt u zich als belangstellende opgeven 
om een of meer vieringen voor te bereiden. Dat kan door contact 
op te nemen met de predikanten. 
Marga Baas gaat voor op 11 juli en 25 juli. De voorbereiding van 
deze beide vieringen vindt plaats op  maandag 5 juli en maandag 
19 juli om 14.00 uur in De Fontein.
Evert Jan Veldman gaat voor op 18 juli en 8 augustus. De 
voorbereiding hiervan vindt plaats op maandag 12 en op maandag
26 juli om 14.00 uur in de consistorie van de Nieuwe Kerk.
De overige data met Tirtsa Liefting moeten nog worden 
vastgesteld.

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!
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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 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.

De Fontein naar buiten – gastheren/-vrouwen gezocht!
Vanaf woensdagochtend 16 juni gaat buurtkerk De Fontein weer 
naar buiten! Zolang het weer het toestaat zal iedere woensdag 
van 10:00 tot 12:00 uur ons terras voor jullie klaarstaan. Met 
koffie, thee en tijd voor een praatje. Iedereen is welkom om aan te
schuiven!
Hiervoor zoeken wij nog vrijwilligers die samen met ons het terras 
klaar willen zetten en de mensen willen ontvangen. Sterk en altijd 
beschikbaar hoef je hiervoor niet te zijn; vele handen maken 
immers licht werk! Mocht het je wat lijken om hierin mee te 
draaien, dan horen wij dat graag vóór maandag 14 juni via 
r.pruis@defontein.info of 06-17984737.

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).

Film in De Fontein – zomerprogramma
Nu we eindelijk weer – weliswaar in een kleine kring van max. tien
personen – films kunnen vertonen in buurtkerk De Fontein, 
hebben we besloten dit ook gedurende de zomer te gaan doen:

 donderdag 24 juni om 19:30 uur – 45 years (2015)
 dinsdag 13 juli om 14:00 uur – Una giornata particulare 

(1977)

 donderdag 29 juli om 19:30 uur – The first grader (2010)
 dinsdag 10 augustus om 14:00 uur – Stellet licht (2007)
 donderdag 26 augustus om 19:30 uur – If beale street 

could talk (2018)
 dinsdag 7 september om 14:00 uur – Lion (2016)
 donderdag 23 september om 19:30 uur – Girl (2018)

Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en 
thee klaar. 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.
Kosten: vrijwillige bijdrage

De collecten
Eerste collecte: Noodhulp: Coronacrisis in India
De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van 
corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren 
van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en samen met 
u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Nu slaan we ook 
vanaf 12 mei 2021 als samenwerkende hulporganisaties de 
handen ineen met de Giro555-actie ‘Samen in actie tegen corona’.
Allereerst voor India maar ook voor omringende landen. Er zijn 
grote zorgen over Nepal. Doe mee en kom met ons in actie! Laten 
we er samen voor zorgen dat iedereen, op tijd beschermd is tegen
corona, ook mensen in kwetsbare landen. De opbrengst van deze 
collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Protestantse Kerk: JongProtestant
Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie! Met Jong in 
Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in 
Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan 
ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van 
een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is
ontwikkeld en jongeren

Derde collecte: Stedelijk voedselbank 

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. 

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       30 mei 2021                 de.fontein@home.nl
Kopy voor de zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag  2 juni   2021                 jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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