
 

  

 

 

WELKOM ! 

 

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie 

31 december 16.00 uur     vesper ds. Evert Jan Veldman Nieuwe Kerk   

2 januari 9.30 uur morgendienst Tineke Veenstra en Johan Pruis De Fontein 

 

 
 

Guido Gezelle, een Belgische dichter uit de 19e eeuw, schreef een 

kort gedicht bij het nieuwe jaar. Het heet ‘Ik wens u’ en gaat zo: 

 

Ik wens U een jaar 

als een alfabet 

met alle letters van A tot Z 

van arbeid, blijheid en creativiteit 

tot zegen, zon en zaligheid. 

 

We hadden elkaar natuurlijk veel liever in het echt getroffen om 

elkaar dit toe te wensen, maar gezien de huidige corona-

maatregelen kan dat helaas niet. Moge 2022 desondanks zo’n jaar 

voor u worden; met ‘veul heil, zegen, zon en zaligheid’. Dat wij 

elkaar maar snel weer kunnen treffen! 

 

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: Ook de diensten in de Nieuwe Kerk zijn vanaf nu weer 

digitaal. Er zullen elke zondag enkele plaatsen zijn voor 

kerkbezoekers. Als je daar belangstelling voor hebt kun je dat 

aangeven bij een van de predikanten: 

https://nieuwekerkgroningen.nl/predikant/. 

 

Oudejaarsdag is er om 16.00 uur een vesper in de Nieuwe Kerk. 

Op zondag 2 januari is er een viering onder leiding van 

gemeenteleden. Voorgangers zijn Tineke Veenstra en Johan Pruis. 

Organist is Gjalt van der Meulen. 

Op zondag 9 januari is mw. Saskia Treu onze gastvoorganger. 

 

Corona-update 

Zie zondagsbrief 25 december 

 

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) 

We zijn beschikbaar. Bel of mail gerust, ook als er niets ernstigs 

aan de hand is en u gewoon even de stem van een ander wilt 

horen. 

 

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 kun-nen we de 

adressen niet tonen op de website. 

 

Open kerk op woensdag en donderdag 

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 (van 31 december 

tot en met 9 januari afwezig i.v.m. vakantie). U kunt ook even in 

de kerkzaal zit-ten, een kaarsje aansteken en de nieuwe 

tentoonstelling bekijken. 

 

Bedankt  

Hartelijk dank voor de bloemen die ik van De Fontein mocht 

ontvangen. Ik was er erg blij mee. 

Mevr. Lever, Berkenlaan 

 

Website van De Fontein 

Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten 

verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info. 

 

Collecten 2 januari 

Eerste collecte: Afghanistan 

Sinds de machtsovername van de Taliban heerst er armoede in 

Afghanistan, daarnaast is het voor veel mensen buitengewoon 

onveilig: vooral voor hen die met de vroegere overheid heb-ben 

samengewerkt. Werk is er nauwelijks: mensen vervallen in 

armoede en dan is het ook nog winter. Nasser, een bekende in de 

Nieuwe Kerk, heeft nauwe banden met familie en anderen aldaar. 

Doordat hij contacten heeft kan er hulp het land in. Dat is 

bijzonder, want de grote organisaties krijgen in het land, onder 

bewind van de Taliban, maar moeilijk toegang. Met deze collecte 

willen we zijn werk ondersteunen. 

 

 

 

 



 

 

Buurtpastor:   Ruth Pruis        r.pruis@defontein.info    tel. 06-17984737 

Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag 9 januari 2022 wijkberichten@defontein.info 

Kopy voor de zondagsbrief  Graag inleveren voor:              woensdag 5 januari 2022 jaapmedema43@gmail.com 

Website van De Fontein: www.defontein.info 

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

 

Er is vandaag ook een derde collecte die bestemd is voor de 

voedselbank 

 

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 

mailto:r.pruis@defontein.info

