
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

24 december kerstnachtdienst ds Simon Bijl digitaal 

25 december  9.30 uur    kerstdienst                        ds. Marga Baas en Ruth Pruis digitaal

KERSTBRIEF 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 Lock 
down 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 Johannes 
evangelie, 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 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 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.

Meeleven.
Op 28 december zijn de heer en mevrouw Pieters 65 jaar 
getrouwd, ze wonen aan de Veldspaatstraat. Van harte 
gefeliciteerd met dit heugelijke feit en we wensen hen namens De 
Fontein een fijne dag toe.

Bedankje 
We werden blij verrast met een mooi bos bloemen namens de 
gemeente van De Fontein. Daarvoor onze hartelijke dank. 
Wolter en Janny Landlust

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. U kunt ook even in
de kerkzaal zitten, een kaarsje aansteken en de nieuwe 
tentoonstelling bekijken.

Schrijfactie Algerije: activist krijgt 5 jaar cel
De Algerijnse activist Mohad Gasmi is op 17 oktober veroordeeld 
tot 5 jaar cel omdat hij terrorisme zou verheerlijken. Hij schreef in 
2018 op Facebook dat een bekende Algerijnse militant 
geradicaliseerd zou zijn omdat de overheid niet zorgt voor haar 
burgers. Met dat Facebook-bericht maakte Gasmi alleen maar 
gebruik van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Mohad Gasmi
was een van de protestleiders tegen gaswinning in het zuiden van 
Algerije. Ook nam hij in 2019 deel aan de Hirak-protesten waarbij 
werd opgeroepen tot politieke hervormingen. De overheid 
gebruikt vaker valse aanklachten om activisten en journalisten als 
terroristen weg te zetten.
Schrijf vóór 1 februari 2022 naar de president van Algerije. Roep 
hem op Mohad Gasmi onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te 
laten.

De collecten
Eerste collecte 24 december en 25 december
Kerk in Actie: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. 
Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire 
voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit 
waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen 
opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat 
vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze 
eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het 
invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen 
vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en 
wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan
alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op
het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in
Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een 
maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en
in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor 
persoonlijke verzorging uitgedeeld. 

2  e   Collecte 25 december  
Stedelijk kerkenwerk

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  29 december 2021     jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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