
                 

WELKOM !                                                                                               

DATUM EN TIJD vieringen voorganger   locatie

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

  13 juni  9.30 uur digidienst                         ds Ynte de Groot                       De Fontein

Bij de vieringen
Vandaag, zondag 6 juni, is er een viering o.l.v. 
gemeenteleden; Johan Pruis en Femmy Kragt zijn de 
voorgangers.
Volgende week zondag gaat ds. Ynte de Groot voor.

Dertig kerkgangers welkom in De Fontein!
De Fontein is op zondag weer open voor 30 kerkgangers 
(exclusief medewerkers aan de dienst). Van harte 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 en als bijlage bij de zondagsbrief van 30 
mei jl. 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: 050 – 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.

Meeleven
Gea Kox heeft zich helaas weer moeten laten opnemen in 
het Universitair Centrum Psychiatrie/CC 42.
We wensen alle zieken – thuis, in het ziekenhuis of in een 
verpleeginstelling – Gods nabijheid toe.

Bedankje
Beste mensen,
Wat een verrassing dat we dit weekend een prachtig 
boeket bloemen kregen; we zullen er van genieten. Heel 
erg bedankt.
Hartelijke groeten en, naar we hopen, tot spoedig ziens in 
De Fontein.
Ko&Rie Middel

Bedankje
We werden dit weekend verrast met een prachtig boeket
bloemen van De Fontein. Hiervoor onze hartelijke dank!
Jaap & Willy Veninga

Frans Breidenbach draagt het stokje over
De afgelopen 22 jaar dat ik de zorg had over de 
wijkberichten en als verbindingsstuk tussen de 
predikanten en de wijkgemeente, nu de buurtkerk De 
Fontein mocht fungeren, heb ik dit met inzet en veel 
plezier gedaan. Nu komt er door de gezondheid een einde 
aan en rest mij de buurtkerk De Fontein nog een goede 
toekomst toe te wensen, waarbij de onlangs toegetreden 



praktijk van huisarts Mirjam Andeweg mogelijkerwijs een 
stimulans kan zijn! Gelukkig heb ik een opvolger in de 
persoon van Henk van Putten die het stokje van mij wil 
overnemen en die ik nog kan inwerken, alvast veel succes 
met alles Henk. Eén van de eerste dingen die Henk voor 
elkaar heeft gemaakt is een nieuw mailadres: 
wijkberichten@defontein.info Voortaan met ingang van 
“Kerk in Stad”nummer 12, deadline 13 juni a.s. worden de 
wijkberichten naar bovengenoemd e-mailadres van Henk 
van Putten gestuurd. Door mijn kerkelijke activiteiten heb 
ik het voorrecht gehad vele mensen in de gemeente en 
daarbuiten te hebben ontmoet die ik via deze weg een 
hartelijke groet wil overbrengen, het ga u allen goed en ik 
eindig met ons credo: “In voor- en tegenspoed, blijf bij de 
Heer, dan komt het goed.” 
Frans Breidenbach

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.

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

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Ruth 
Pruis (T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info).

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).

Film in De Fontein: De tweeling (2002)
Het verhaal draait om de tweeling Lotte en Anna Bamberg.
De kinderen worden na de dood van hun ouders 
gescheiden. Een van hen gaat naar Nederland en een blijft 
in Duitsland. De kinderen groeien los van elkaar in twee 
gescheiden werelden op en maken de Tweede 
Wereldoorlog beiden op een andere manier mee. Als 
beide dames op leeftijd zijn besluit een van hen dat het tijd
is voor een nieuwe ontmoeting.
Datum: dinsdagmiddag 8 juni (14:00 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 – 
r.pruis@defontein.info – 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, 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
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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     6 juni 2021           wijkberichten@defontein.info
Kopy voor zondagsbrief: Graag inleveren voor: woensdag 9 juni 2021            jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 

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.

Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en 
activiteiten verwijzen we u naar onze website: 
www.defontein.info.

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).

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 NL 45 INGB 0003 2086 49 ten name 
van werkgroep diaconie de Fontein onder vermelding van 
vakantietasje.

Na 13 juni gaan wij de tasjes vullen en zullen Wij Selwerd 
en Wij Vinkhuizen de tasjes verspreiden.
Hartelijk dank alvast. 
Bram van Huis, Z WO De Fontein.

De collecten
Eerste collecte: Oeganda: Kerk in Actie: Kwetsbare 
kinderen en vrouwen sterk maken
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese 
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld 
maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt 
de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen 
hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen 
verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te 
leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken 
van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo 
worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

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 de landelijke 
organisatie van de Protestantse Kerk. 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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