
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

19 december 10.00 uur gez. dienst ds Tirtsa Liefting De Nieuwe Kerk 

25 december  9.30 uur    morgendienst                        ds. Marga Baas en Ruth Pruis De Fontein

Bij de vieringen (onder voorbehoud van de coronamaatregelen)
Vandaag, zondag 19 december, houden we een gezamenlijke 
dienst in de Nieuwe Kerk. Deze vangt om 10.00 uur aan. Op deze 
vierde zondag van advent lezen we uit Micha 4: 1-4 en Lukas 1: 
57-80. Organist is Mannes Hofsink en voorganger is ds. Tirtsa 
Liefting.

Kerstnachtdienst
Op 24 december om 22.00 uur vieren we de geboorte van het 
kind van Bethlehem. Afhankelijk van de dan geldende 
maatregelen doen wij dit samen thuis (digitaal) of in De Fontein. 
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 uitgedeeld. Voorgangers zijn ds. Marga Baas 
en Ruth Pruis. Organist is Carel van Aurich. Let op: voor deze 
dienst dient u zich van tevoren aan te melden. Dat kan van 
maandag 12.00 uur – vrijdag 22.00 uur 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).

Op Tweede Kerstdag, zondag 26 december is er om 10.00 uur een
gezamenlijke 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 gezamenlijke dienst in de 
Nieuwe Kerk.
Op zondag 2 januari is er een viering onder leiding van 
gemeenteleden. Voorgangers zijn Tineke Veenstra en Johan Pruis.
Op zondag 9 januari is mw. Saskia Treu onze gastvoorganger.

Let op: voor alle diensten in de Nieuwe Kerk dient u zich van 
tevoren aan te melden. Het aanmeldformulier vind je op de site 
van de Nieuwe Kerk.

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.

Meeleven
Mevr Engelsman-Mulder is afgelopen week naar het Heymanshuis
gegaan voor revalidatie.
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Wij gedenken
Op 10 december is Ank Jonkheer-van der Mark overleden Ze is 82 
jaar geworden en  woonde met haar man Cor Jonkheer de laatste 
jaren in Paterswolde. De uitvaart heeft op donderdag 16 december
in besloten kring plaatsgevonden. We wensen Cor, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies  te verwerken .

Op vrijdag 10 december 2021 is Annet Oostenbrink-van der Wal 
overleden in de leeftijd van 74 jaar. Al langere tijd werd ze 
intensief verzorgd door haar man Bert. Samen woonden ze aan de 
Dudoklaan in Groningen. Op donderdag 16 december hebben we 
in de kring van familie en vrienden afscheid van haar genomen in 
De Fontein. Aansluitend volgde de crematie in kleine kring. 

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.

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 
hapjes 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 
heeft zich niet aan te melden. Wel hanteren we de 1,5 meter 
afstand en moeten alle gasten een mondkapje dragen.

 

De collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: India: Een nieuwe start voor 
kwetsbare vrouwen
Jong trouwen en voor je man zorgen, dat is de bestemming van 
veel meisjes in India. Als hun man dan werkloos wordt en er 
armoede heerst in het gezin, komen er problemen. Veel
mannen reageren af met geweld of raken verslaafd. En veel 
vrouwen ontvluchten de problemen door de stap te zetten naar 
prostitutie of drugs. Gelukkig zetten de kerken in India
ook een stap naar deze vrouwen. Dat doen ze samen met het 
Priscilla Centrum. Dit centrum ‘leent’ een jaar lang een 
kerkgebouw om er vakopleidingen te organiseren. De leden van 
de kerken helpen daarbij als vrijwilliger. De vrouwen krijgen ook 
bijbellessen en pastorale zorg.
Ze leren een vak, maar ook dat ze waardevolle mensen zijn, 
geliefd door God. Dat verandert hun leven totaal! “Ik was een 
verlegen meisje, maar geef nu zelfs naailes aan anderen.” vertelt
een van hen. Na een jaar kan de kerk het project meestal 
zelfstandig runnen en verhuist het Priscilla Centrum naar een 
ander kerkgebouw. Zo breidt het werk zich als een olievlek uit
over Noordoost-India. 

Tweede collecte: Jong Protestant: Jongeren doorleven het 
kerstverhaal
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor 
zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de 
engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen
toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van 
Jong Protestant, de jeugdwerk- organisatie van de Protestantse 
Kerk - kruipen jongeren in de huid van de personages uit het
kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het 
kerstverhaal op een nieuw manier te beleven. Jongeren doen 
opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk 
punten.
Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee.

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  1 januari 2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag  22 december 2021     jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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