
                 

WELKOM !                                                                                               

DATUM EN TIJD vieringen voorganger   locatie

     13 juni   9.30 uur digidienst                        ds Ynte de Groot                        De Fontein 

    20 juni  9.30 uur digidienst                        ds Alberte van Ess                     Nieuwe Kerk

Bij de vieringen
Vandaag, zondag 13 juni, gaat ds. Ynte de Groot 
voor.
Volgende week zondag 20 juni om 9.30 uur is er een 
gezamenlijke dienst met De Bron en de Nieuwe Kerk 
in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Alberte van Ess.

Dertig kerkgangers welkom in De Fontein!
Tot en met 13 juni zijn er 30 kerkgangers (exclusief 
medewerkers aan de dienst) welkom bij de diensten.  
Vanaf 27 juni mogen we weer 60 kerkgangers in 
De Fontein begroeten. 
In de dienst van 20 juni in de Nieuwe Kerk zijn ook 60
kerkgangers welkom. 
Voor alle duidelijkheid volgen hier de regels die 
we aanhouden. 
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 voorafgaande 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.
Er wordt alleen door een kleine groep voorzangers 
gezongen. 

Enquȇte
Op onze website treft u een enquête aan, waarin we 
als kerkenraad enkele vragen aan u voorleggen over 
de digidiensten. We zijn benieuwd hoeveel 
gemeenteleden die hebben gevolgd, wat de 
ervaringen zijn en welke aspecten we kunnen 
verbeteren. Als u via de zondagsbrief de vragen 
schriftelijk beantwoordt, kunt u de ingevulde enquête 
in de brievenbus van de kerk deponeren of op de 
inloopmorgens op maandag en woensdag tussen 

10.00 en 12.00 uur in de hal van de kerk inleveren; op
de balie van de keuken staat een mandje klaar. 

Pastorale zorg in juni 
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)
In geval van een uitvaart kunt u bellen met het 
meldpunt: T: 205 33 30.
U kunt ook bellen of mailen naar scriba Jaap 
Medema; hij weet wie er waarnemen in de 
vakantieperiode (T: 050 571 32 78; E: 
jaapmedema43@gmail.com)

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.

Zomergroeten  uit De Fontein.
De werkgroep Pastoraat wil graag een zomergroet 
sturen aan mensen, die niet of steeds minder de deur 
uit komen. Dat kan zijn door het ouder worden, ziekte 
of om een andere reden. Om dit te kunnen realiseren 
vragen we u om ons hierbij te helpen.
Wilt u een kaartje (of misschien wel meer dan één) 
schrijven, zónder adressering en mét postzegel, 
aan iemand in of rond de wijkgemeente De Fontein? 
Wij adresseren dan de kaarten en regelen de 
bezorging door Post.nl. We brengen ze dus niet zelf 
rond! Mocht u iemand bij u in de buurt kennen, aan 
wie we ook een kaartje zouden kunnen sturen, dan 
mag u dat adres ook aan ons doorgeven. We zijn 
tenslotte buurtkerk De Fontein!
 U kunt de kaarten in een speciale bus doen in de hal 
van De Fontein òf, als de kerk dicht is, in de 
brievenbussen van De Fontein òf van Ranonkelstraat 
34 (Lamke Dijkstra).
We zouden het fijn vinden als u vóór 10 juli wilt 
reageren.

Wij gedenken
Op 30 mei is Marinus Teunes de Jager [Rinus] 
overleden in de leeftijd van 89 jaar. Het laatste jaar 



woonde hij in De Dilgt. De crematiedienst heeft 
vrijdag 4 juni in besloten kring plaatsgevonden. We 
wensen zijn vrouw Lies de Jager-Feenstra, kinderen, 
klein- en achter kleinkinderen veel sterkte toe met dit 
verlies.

Meeleven
Huwelijksjubileum 
Op 13 juni hopen Berend en Janny Water hun 25-jarig
huwelijksjubileum te vieren. Vanaf deze plaats de 
hartelijke felicitaties! 

Bedankt
Zaterdag 29 mei werd ik blij verrast met een mooi 
bloemenbakje van De Fontein, gebracht door Ina 
Stellingwerff
hartelijk dank, Bep van Deel

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.

Het maaltijdenproject van stichting Present 
Groningen: nog 1 à 2 vrijwilligers gezocht!
Studenten van Noorderpoort koken samen met 
cateraar Smaak van het Noorden elke week zo’n 150 
maaltijden die uitgedeeld mogen worden onder 
Stadjerspashouders. Zij doen dit per wijk en 
vrijdagmiddag 25 juni van 15:30 tot 17:30 uur zijn 
Paddepoel en Selwerd aan de beurt. De maaltijden 
worden elders bereid, maar zullen vanuit De Fontein 
worden uitgedeeld. Hiervoor zoeken wij nog één à 
twee vrijwilligers. Dus mocht je die middag twee 
uurtjes tijd hebben, dan horen wij dat graag: Ruth 
Pruis (T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info).

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, een interactieve jeu de boules middag 
op 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 hierin interesse hebben, dan bent u welkom! 
Datum: 15 juni 2021 van 14:00 tot 16:00 uur
Kosten: gratis 
Waar: Buurtkerk de Fontein; Eikenlaan 255, 9741 EZ

De Fontein naar buiten 
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!

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 we lopen 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 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 vakantietas actie.
De zomervakantie komt er weer aan. Wat een leuke 
tijd voor basisschoolkinderen moet zijn gaat niet altijd 
op. Veel kinderen in de noordelijke wijken groeien op 
in gezinnen met geldzorgen, vakantie gaan is niet 
mogelijk. 
Wij willen deze kinderen helpen. Met een vakantietas,
gevuld met speelmaterialen met een waarde van €10,
hopen we dat zij toch een leuke vakantie hebben. Wilt
u deze jaarlijkse actie steunen?   
Wilt u dan uiterlijk 13 juni uw bijdrage storten op 
bankrekeningnummer van de diaconie, het nummer 
vind u in de zondagsbrief.
Na 13 juni gaan wij de tasjes vullen en zullen Wij 
Selwerd en Wij Vinkhuizen de tasjes verspreiden.
Hartelijk dank alvast. 
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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     13 juni  2021             wijkberichten@defontein.info
Kopy voor zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag 16 juni2021            jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 

Schrijfactie Amnesty
Algerije: laat journalist Rabah Kareche onmiddellijk 
vrij!
Journalist Rabah Kareche uit Algerije publiceerde op 
18 april een artikel over de achterstelling van de 
Toeareg-bevolking in het zuiden van zijn land. De 
autoriteiten pakten hem nog dezelfde dag op en 
beschuldigen hem onder meer van ‘het verspreiden 
van nepnieuws’ discriminatie en achterstelling. Er 
hangt hem een gevangenisstraf van 23 jaar boven het
hoofd.
De Algerijnse overheid heeft de grenzen van de 
provincie Tamanrasset aangepast. Dit is in het nadeel
van de lokale Toearegs en past in een patroon van 
recente mensenrechtenschendingen door Algerijnse 
autoriteiten.

De collecten

Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze 
Kerk in Stad of ontvangt u op een andere manier van 
uw wijkdiaconie.

Tweede collecte: Protestantse Kerk: Kerk voor het
dorp
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk 
in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen 
een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk 
zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, 
betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er 
dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 
‘huiskamer van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten 
organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. 
Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en 
motiveren kleine gemeenten elkaar.

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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