Bekijk de webversie

KERSTBRIEF DE FONTEIN

Buurtkerk De Fontein
Ook dit jaar wordt het geen kerst zoals we dat gewend zijn. Ons
wordt gezegd: blijf thuis, wees voorzichtig, kom met zo weinig
mogelijk mensen samen. Nee, ik vertel niks nieuws. Deze tijden
zijn een aanslag op wat we juist erg belangrijk vinden: dat je mens
bent dankzij de aandacht en liefde van je medemens. En dat je
daarom ‘allen tezamen’ wilt komen om te zingen in de kerk of je te
koesteren aan de warmte van familie en vrienden die je graag wilt
ontmoeten.
Maar alles is wederom anders dan anders. Hoe gaan we het nu doen? Doordat alle
kerstdruk(te) nu minder wordt ontstaat er ruimte om stil te worden en de verwondering toe te
laten om het Kind geboren in de nacht dat leven en licht uitstraalt. Daar is het immers ooit om
begonnen. Wie weet wordt het juist wel een bijzondere en waardevolle kerst, ook doordat we te
rade gaan bij hen die er elk jaar alleen voor staan maar het weten te redden, misschien wel
dankzij de aandacht die wij aan hen en elkaar geven! Ik hoop dat het ons in deze moeilijke tijd
gaat lukken en wij ons thuis mogen voelen bij onszelf, onze naasten en God.
Namens de wijkkerkenraad wens ik u allen goede Kerstdagen en veel heil en zegen voor het
Nieuwe Jaar!
Buurtpastor Ruth Pruis
Bij de vieringen
Nu voor de periode van 19 december tot 14 januari een lockdown geldt, heeft het moderamen
van De Fontein besloten dat we op de zondagen tot en met 9 januari alleen digidiensten
houden, waarbij in de kerk zelf alleen de medewerkers aan de viering aanwezig zijn. U kunt zich
dus niet meer aanmelden om aan de diensten deel te nemen. Hieronder treft u een overzicht
aan van de kerkdiensten tot en met zondag 9 januari.
Let op: Voor de diensten in de Nieuwe Kerk geldt momenteel een maximum van 50 personen.
Hiervoor dient u zich aan te melden. Dit kan op hun website: https://nieuwekerkgroningen.nl/.
Hierop vindt u tevens de meest actuele informatie rondom de diensten en corona.
Kerstnachtdienst
Op 24 december vieren we de geboorte van het kind van Bethlehem. In tegenstelling tot de
eerder aangekondigde 22.00 uur doen wij dit live, om 16.00 uur. De dienst kan dan gedurende
de hele avond teruggekeken worden. We lezen het kerstverhaal uit Lucas 2. Voorganger in
deze dienst is ds. Simon Bijl. Organist is Dick Dijkstra.
Kerstmorgen
Op 25 december vieren we Kerst in een feestelijke dienst die om 9.30 uur begint. Centraal staat
het begin van het Johannesevangelie, er is muziek van het blazersensemble en er worden
kerstwensen voorgelezen. Voorgangers zijn ds. Marga Baas en Ruth Pruis. Organist is Carel
van Aurich.
Op Tweede Kerstdag, zondag 26 december is er om 10.00 uur een dienst in de Nieuwe Kerk.
De lezing in deze dienst is Matteüs 23, 34 – 39. Met ds. Evert Jan Veldman als voorganger en
Mannes Hofsink als organist.
Oudejaarsdag is er om 16.00 uur een vesper in de Nieuwe Kerk.
Op zondag 2 januari 2022 is er in De Fontein een viering onder leiding van gemeenteleden.
Voorgangers zijn Tineke Veenstra en Johan Pruis.
Op zondag 9 januari is mw. Saskia Treu onze gastvoorganger.
Corona-update
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen zaterdag 18 december is het moderamen
van De Fontein maandagochtend 20 december gelijk bijeengekomen. Ten opzichte van corona
hebben zij, in ieder geval voor de periode tot en met 14 januari, de volgende beslissingen
genomen:
tot en met 9 januari houden we alleen digidiensten, alleen de medewerkers aan de viering
zijn hierbij aanwezig.
op woensdag- en donderdagochtend blijft de kerk open voor mensen die even in de
kerkzaal willen zitten, een kaarsje willen branden, de nieuwe tentoonstelling willen bekijken
en/of behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek. Het thee- en koffie drinken komt
voorlopig echter te vervallen.
in deze periode ingeplande vergaderingen vinden digitaal plaats of worden uitgesteld.
Hiernaast zouden wij de basisregels nogmaals willen benadrukken:
was vaak en goed uw handen
houd 1,5 meter afstand
blijf thuis bij klachten
draag een mondkapje als u zich verplaatst
zorg voor voldoende frisse lucht
Let op: ‘Midwinter Meetings in Selwerd’ gaan NIET door
Ondanks dat deze bijeenkomsten buiten plaats zouden vinden kunnen ze helaas niet doorgaan.
Er worden aankomende woensdagmiddag dus GEEN warme dranken uitgedeeld op het pleintje
voor De Fontein.
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:
Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of Email)
Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of Email)
Ruth Pruis (T: 06 17984737 of Email)
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u heeft niet het volledige adres, neem dan
contact op met één van de ouderlingen van De Fontein. In verband met de privacy wet kunnen
we de adressen niet tonen op de website.
Doe een kerstwens bij de kerstwensboom
Helaas moeten we ook dit jaar een stapje terug doen in de
decembermaand. Als buurtkerk is De Fontein dan ook op
zoek gegaan naar een alternatief om alsnog samen met de
buurt stil te staan bij de betekenis van kerst.
Vanaf maandag 13 december zal er in De Fontein een
kerstwensboom staan. Hierin kan iedereen, gemeenteleden
én buurtbewoners, zijn of haar kerstwens (voor een ander of
de wereld) ophangen. Pen, papier en doorzichtige kerstballen
liggen iedere woensdag en donderdag van 10:00 tot 17:00 uur
voor u en jullie klaar in de hal van de kerk. U zou dan tevens
een kaarsje aan kunnen steken voor iemand. Op zaterdag 25
december, kerstochtend, nemen we de wensen mee in de
dienst.
Open kerk op maandag en woensdag
De Fontein blijft ook in de komende tijd twee ochtenden per week open: op woensdag en
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor een persoonlijk gesprek is Ruth Pruis aanwezig. U
kunt ook even in de kerkzaal zitten, een kaarsje aansteken en de nieuwe tentoonstelling
bekijken..
Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten verwijzen we u naar onze
website: www.defontein.info
Elke week staat er een zondagsbrief op de site met informatie.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hessel.boersma@gmail.com toe aan uw adresboek.

