
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

12 december   9.30 uur morgendienst ds Jan Willem Nieboer De Fontein 

19 december 10.00 uur    morgendienst                        ds. Tirtsa Liefting Nieuwe Kerk 

Bij de vieringen
Vandaag, zondag 12 december – derde advent – gaat ds. Jan 
Willem Nieboer, verbonden aan de Immanuelkerk, voor.
Zondag 19 december, de derde zondag van de maand, houden we 
een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds Tirtsa 
Liefting. Aanvang van de dienst is om 10.00 uur 

Corona-update
De afgelopen weken waren onrustig. Er leefden en leven veel 
vragen; wat kan wel en/of niet doorgaan, maar ook, wat is 
verstandig? Naar aanleiding van de persconferentie van 26 
november is voorlopig het volgende besloten: na 17.00 uur vinden 
er geen activiteiten meer plaats en is de kerk dicht. Activiteiten tot 
17.00 uur, zoals het koffie drinken op de woensdagochtend, 
kunnen voorlopig doorgang vinden, mits iedereen:

1. de anderhalve meter hanteert
2. een mondkapje draagt als hij/zij zich verplaatst 
3. en thuis blijft bij klachten

Hiernaast zal er, niet alleen tijdens de diensten op zondag, 
geventileerd worden in de kerk, dus houd vooral uw jas bij u.
Na de dienst schenken en drinken we geen koffie meer in de hal. 
Hiervoor maken we gebruik van de diverse zalen in De Fontein. Dit 
willen we graag blijven doen, maar kan alleen als iedereen zich aan 
bovenstaande regels houdt.
Tot slot zouden wij u op de Together-middagen willen attenderen. 
Deze middagen waarop kinderen uit de buurt taalondersteuning 
krijgen zouden wij, zolang dat mogelijk is, ook door willen laten 
gaan. Ze vinden op maandag en woensdag van 13.30 tot 17.00 uur 
plaats. Wellicht dat u voor eventuele afspraken en/of klussen op 
een ander moment langs kan komen?

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 E: 
hessel.boersma@gmail.com) 
Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl) 
Ruth Pruis (T: 06-17984737 of E: r.pruis@defontein.info)

Open kerk op woensdag en donderdag
De Fontein is twee ochtenden per week open van 10.00-12.00 uur. 
De woensdagochtend is gebleven, maar de maandagmorgen 
is verruild voor de donderdagmorgen. Voor een persoonlijk gesprek
is Ruth Pruis aanwezig.  
Op woensdagmorgen is in de hal en in zaal 3 gelegenheid tot 
ontmoeting en gezamenlijk koffiedrinken. U kunt ook een kijkje 

nemen bij de weggeefkast, naar orgelmuziek luisteren of een kaarsje 
aansteken in de kerkzaal.

Bedankt
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat we namens de 
kerk van u mochten ontvangen
Het doet je goed na een zware periode dat er zo meegeleefd wordt
Dank daarvoor.
Arend en Titia Huizenga

Wij gedenken
Op 4 december is Johannes Postma in zijn slaap op 92 jarige leeftijd 
gestorven.  Hij was de echtgenoot van Wieb Postma-Hofstra en 
wonen aan de Siersteenlaan. Tot voor kort zongen ze beiden nog in 
de cantorij van De Fontein. 
Vanwege de Covid-maatregelen vindt de uitvaart helaas plaats in 
beperkte kring. Wij bieden u daarom wel de gelegenheid om kort van 
Johannes afscheid te nemen:  

 Op woensdag 8 december van 15:00 tot 17:00 uur in 
uitvaartcentrum Algemeen Belang, Esdoornlaan 187, 9741 
KC te Groningen 

 Op vrijdag 10 december van 15:00 tot 17:00 uur in 
uitvaartcentrum TalithaKoem, Harste 8, 8602 JX te Sneek 

Desgewenst kunt u de herdenkingsdienst online op zaterdag 11 
december om 10:30 uur volgen via de volgende 
link: https://www.uitvaartdelsneek.nl/livestream, 
We leven mee met Wieb Postma, de kinderen , kleinkinderen en 
verdere familie.

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, hopen we dat de boom zo vol 
met inspirerende en bemoedigende wensen hangt, dat we iedere 
bezoeker van de viering die dag één mee kunnen geven.

Film in De Fontein: The light between oceans (2016)
Op dinsdagmiddag 14 december (14.00 uur) draait ‘The light 
between oceans’. WO I-veteraan Tom (Fassbender met strenge snor) 
neemt kort na de oorlog een baan aan als vuurtorenwachter op een 
verlaten eiland. De Grote Oorlog heeft hem gebroken, maar de 
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levenslustige Isabel (Vikander) weet zijn hart te raken en voegt zich 
al snel bij hem. De twee willen dolgraag een gezin stichten, maar 
dat wil niet erg vlotten. En dan spoelt een reddingssloep met dode 
man en levende baby aan op het eiland... 
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 – 
r.pruis@defontein.info – 06-17984737.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Midwinter Meetings in Selwerd
In samenwerking met Wijkrestaurant De Duindoorn en het 
Wijkbedrijf willen we de buurt en haar bewoners, in deze koude, 
onzekere tijden, een paar warme momenten bezorgen. U bent van 
harte welkom om uw wijkgenoten te ontmoeten en samen onze 
handen en harten te verwarmen bij gezelligheid en warme 
lekkernijen:

 22 december (14.00 – 16.00 uur) – op het pleintje voor 
buurtkerk De Fontein (Eikenlaan 255): warme dranken, 
lekkere hapjes en samen hangen we onze kerstwensen in 
de grote kerstboom

 28 december (12.00 – 16.00 uur) – bij Wijkrestaurant De 
Duindoorn (Duindoornstraat 91): samen snert (ook 
vegetarisch) eten, oliebollen proeven en bestellen voor 
oud & nieuw!

  29 december (14.00 – 16.00 uur) – op het plein van het 
Wijkbedrijf (Bottelroosstraat 3): warme dranken, lekkere 
rond de vuurkorf en samen hangen we onze 
nieuwjaarswensen in de grote kerstboom op het plein

Iedereen is welkom bij deze Midwinter Meetings in Selwerd, u hoeft
u niet aan te melden. Wel hanteren we de 1,5 meter afstand en 
moeten alle gasten een mondkapje dragen.

Twee keer rijders gevraagd.
Vanaf dinsdag 14 december om 9.30 uur willen we een start maken
met het wegbrengen van de bestelde kerststukjes. Er zijn zo’n 100 
kerststukjes besteld - een groot succes -  die bij de mensen thuis 
bezorgd moeten worden. We hopen het maken en bezorgen op 
donderdag 16 december afgerond te hebben. U weet het: vele 
handen maken licht werk. Wilt u een dagdeel of langer meewerken,
geef u dan op bij ondergetekende.
Van de organisatie Kerst050 krijgt de Fontein op 15 december 250 
geadresseerde kerstpakketten. De kerstpakketten zijn bestemd 
voor mensen met een laag inkomen - mensen met een stadjerspas 
– in en rondom Selwerd. Hiermee hebben zij ook een feestelijke 
kerst.
Wij hopen dat wij als leden van de Fontein de verspreiding met 
elkaar gaan oppakken. Op maandag 20 december om 9.30 uur 
willen wij hiermee starten. Past de dag of het tijdstip u niet, in 
onderling overleg kan er een heleboel geregeld worden.
Aanmelden bij Bram van Huis, telefoon 5773562 of na de dienst bij 
de Amnesty kaarten en kaarsentafel in de hal. 

Amnesty
De Turkmeense oppositieactivist Azat Isakov verdween op 20 oktober 
2021 in Rusland, waar hij woont. Het ministerie van nationale 
veiligheid in Turkmenistan houdt hem zeer waarschijnlijk vast 
vanwege zijn uitgesproken kritiek op de Turkmeense overheid. Het 
risico is groot dat hij wordt gemarteld.
Isakov is lid van een oppositiegroep die via sociale media felle kritiek 
uit op de Turkmeense overheid. Zowel Isakov als zijn familie in 
Turkmenistan gaven aan continu dreigementen te ontvangen van de 
Turkmeense autoriteiten vanwege zijn online activisme. Schrijf vóór 1 
februari 2022 naar de president van Turkmenistan. Roep hem op Azat
Isakov onmiddellijk vrij te laten en hem in de tussentijd goed te 
behandelen.

De collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: Nederland: Een stabiel thuis voor 
kinderen
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze 
maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden 
deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 
gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De 
ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste 
verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze 
ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt 
door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten 
spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan 
zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, 
schilderen en judo.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. 

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

httpps://kerk050.nl/DFC

Buurtpastor:                                Ruth Pruis                       tel. 06-17984737                            r.pruis@defontein.info            
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag  12 december   2021 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag 15 december 2021       jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info     
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