
 
 
 

 

3e zondag na Epifanie 
 

 
 
 

Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ 
Joh. 1, 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 januari 2022 



 
Voorkant:  
The First Two Disciples - 1973 (Image: Jesus Mafa, Art in the Christian Tradition, 
Vanderbilt Divinity Library, Nashville, TN, CC license) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Joke Riemersma, ouderling 
Jaap Medema, diaken 
Joanneke Smeenk, lector 
ds. Evert Jan Veldman, voorganger 
Mannes Hofsink, cantor-organist 
Linda Rijks, Martien Zijlstra en Marieke van der Wal, voorzang 
Wieger Riemersma, geluid 
Gert-Jan Verheij, beeld 
Ronald Bas, koster 



VOORBEREIDING 

 
Orgelspel: Andante uit Sonate IV - J.S.Bach 

Welkom 

Ontsteken van de kaarsen           

Lied: ‘Jezus roept hier mensen samen’- 975 vers 1 en 2 

 
 
2 Jezus roept ons te belijden 

Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 

 
 
 
 
 



Bemoediging en drempelgebed: 
o.: Onze hulp is in de Naam van de Heer                 
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft               
o.: Licht uit de hoge                                            
g.: omstraal en verwarm ons                           
o.: Liefde uit de eeuwigheid                                 
g.: wek in ons de nieuwe mens 
o.: Immanuël – God met ons                                 
g.: Wees onze reisgenoot                                 
o.: Amen                                                          
            
Kyrie en Gloria 

o.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming  
     over de nood van de wereld 
     en laten wij hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw  
 
a.: Heer ontferm U 

o.: Christus ontferm U 

a.: Heer ontferm U 
 
Voorzang: 

 
 
 

Lied 308a 
 
 
 
 
 
 



 
RONDOM HET WOORD 
 
l. : Uw woord is een lamp voor mijn voet 
a.: een licht op mijn pad  

Lezing: 1 Samuël 3, 1 – 10 (NBV21) 

31De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in 
die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. 2Op 
zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon 
bijna niet meer zien. 3Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de 
ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. 4Toen riep de HEER Samuel. 
‘Ja, hier ben ik,’ antwoordde Samuel. 5Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier 
ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet 
geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, 6riep de HEER hem 
opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch 
geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga 
maar weer slapen.’ 7Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want 
de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem 
te richten. 8Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond 
op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep 
Eli dat het de HEER was die de jongen riep. 9Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar 
weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, 
uw dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, 10en de HEER kwam bij 
hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel 
antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 

Antwoordpsalm: ‘Heer, U kent mij, U doorgrondt mij’ – uit ps. 139 

refrein: 1 voorzang, 2 allen 

voorzang U weet het als ik zit of sta, 
  U doorziet van verre mijn gedachten. 
  Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
  met al mijn wegen bent U vertrouwd 
allen  refrein 

voorzang  Geen woord ligt op mijn tong, 
  of U, HEER, kent het ten volle. 
  U omsluit mij, van achter en van voren, 
  U legt uw hand op mij. 
  Wonderlijk zoals U mij kent, 
  het gaat mijn begrip te boven. 



allen  refrein 
voorzang Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
  hoe aan uw blikken ontkomen? 
  Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, 
  lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar. 
allen  refrein 
 
voorzang Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 
  al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
  ook daar zou uw hand mij leiden, 
  zou uw rechterhand mij vasthouden. 
allen  refrein 
  

Lezing: Johannes 1, 35 – 51 (NBV21) 

35De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36Toen 
hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37De twee 
leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. 38Jezus draaide zich 
om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ 
zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar verblijft U?’ 39Hij 
zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen 
waar Hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer twee uur voor 
zonsondergang, en ze bleven die dag bij Hem. 
40Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd 
waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41Meteen zocht hij zijn broer 
Simon op, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden,’ (dat is 
Christus, ‘gezalfde’) 42en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en 
zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten.’ 
(Dat is Petrus, ‘rots’.) 
43De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en 
zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ 44Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als 
Andreas en Petrus. 45Hij zocht Natanaël op en zei tegen hem: ‘We hebben de 
man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de 
profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46‘Uit 
Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar 
kijken,’ zei Filippus. 47Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een 
echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48‘Waar kent U mij van?’ vroeg 
Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen 
je onder de vijgenboom zat.’ 49‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, 
U bent de koning van Israël!’ 50Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat 
Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen 
zien.’ 51‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen de 
hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen 
naar de Mensenzoon.’ 



 
Lofverheffing 

voorzang Glorie aan de Vader en de Zoon, 
  en de adem van de Geest. 
  Als in den beginne, zo nu en altijd, 
  tot in Gods Koninkrijk. Amen. 
Allen 

 

Overweging 

Voorzang: ‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’ – 220 vers 1 en 4 

 

4 God van ons hart, Gij die ons zingen doet, 
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen, 
uw adem geeft ons innigheid en gloed, 
o leid ons uit het huis van schade en schande – 
Gij schenkt de sterveling een vergezicht, 
uw stad van licht daalt neer over de landen 

 

 

 

 



AFSCHEID EN BEVESTIGING 

Juliane Knot en Evert Bosscher nemen afscheid. 

Afscheid 

zingen: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’ – Lied 362: 1 

 

 
 

Gretha Klaver en Grietinus Mollema worden bevestigd in het ambt van 
ouderling. 
Klaas van der Lingen (ouderling), Frieda Jager (ouderling), Joke Riemersma 
(ouderling), Gerda Klooster (ouderling) en Alef Rutgers (diaken) worden 
herbevestigd.  
Albert Joosse, al eerder bevestigd al ouderling communicatie, zal nu ook 
dienstdoende taken gaan vervullen. 
  
- Bekendmaking 
- Inleidende woorden 
- vragen en zegen 
 
Nu vraag ik ook aan u als gemeente om te gaan staan. 

U hebt Gretha Klaver, Grietinus Mollema, Klaas van der Lingen, Frieda Jager,                                                          

Joke Riemersma, Gerda Klooster en Alef Rutgers geroepen als ouderlingen en 

diaken in uw midden.  

Belooft u hen te helpen bij hun werk en hen in uw voorbeden te gedenken? 

- Gemeente: Ja, dat beloven wij  



- Zingen: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’- Lied 362: 2 en 3 

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -  

vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen. 

3 Van U is deze wereld, deze tijd. 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 

Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 

uw woord de bron waaruit wij blijven drinken. 

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt - 

dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  

  1e Collecte:  

Bianca Couture –  

gezamenlijk project wijken Noord. 

 

  2e Collecte:   
PKN - Kerk in, van en voor het dorp. 

 
Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief   

 
Voorbeden 

   na de woorden: ‘tot u bidden wij’ 

 
Stil Gebed 

 

 

 



Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 

 

 

TENSLOTTE            

 

Lied: ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’ - 840 

 
 
2 O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 
     Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 
     wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
     wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
 
 



3   Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 
     ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
     en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
     en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 

 
Zegen 
a.: Amen 
 
Orgelspel: Preludium in e - N.Bruhns 
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COLLECTES 

 

1E COLLECTE: WIJKDIACONIE 

Gezamenlijk project van de Nieuwe Kerk , De Fontein en De Bron: 

Bianca Couture in Burkina Faso. 

Project  voor kwetsbare meisjes, alleenstaande moeders, meisjes in gedwongen 

huwelijken en weduwen in Burkina Faso.  

Na het volgen van een driejarige opleiding bij Bianca Couture kunnen deze 

vrouwen zelf kleding ontwerpen, maken en verkopen. De vrouwen krijgen een 

naaimachine en naaigerei mee van Bianca Couture waardoor zij zelfstandig aan 

hun toekomst kunnen werken. Dit project wordt gesteund door De Bron, de 

Fontein en de Nieuwe kerk. 

 

2E COLLECTE: PROTESTANTSE KERK: KERK IN, VAN EN VOOR HET DORP  

Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te 

zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. 

Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin 

voor de hele buurt. Of zoals in Beilen met een oecumenisch mobiel kerkje, waar 

mensen een kaarsje kunnen aansteken of een gebedskaart kunnen invullen. Het 

kleine kerkje, waar ruimte is voor één persoon,  nodigt uit tot verstilling.  

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het missionaire 

activiteiten in het hele land. 

Uw giften zijn meer dan welkom! 

 

 



BLOEMENGROET 

Vanuit de Fontein gaan bloemen naar mevrouw Mevrouw E. van Deel -Spierings, 

Acacialaan. Zij verblijft momenteel in het Zonnehuis in Zuidhorn. 

Vanuit de Nieuwe Kerk gaan bloemen met een groet en felicitaties naar de heer 

en mevrouw Smit- v.d. Kooi, Kraneweg. Ook gaan bloemen met een hartelijke 

groet naar de heer Vrieling, W.A. Scholtenstraat. 

 ADRESSEN BLOEMENGROET  
Mocht u een kaartje willen sturen naar genoemde mensen via de Bloemengroet, 

dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of 

telefoon 050 5415029. Ook kunt u via de website, na inloggen ‘Lief en Leed’, 

gegevens en adressen vinden.  

 

HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon 

een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly 

Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com 

 

DOE-DIENST: SCHEPPING 

Graag hadden we jullie weer ontmoet voor alweer de tweede Doe-Dienst! 

Helaas hebben we door de situatie en besmettingscijfers op dit moment toch 

besloten om de Doe-Dienst nog eventjes uit te stellen naar 20 Februari.  

Maar omdat we ontzettend uitkijken naar de Doe-Dienst en graag alvast een 

beetje met jullie in de sfeer en het thema van de dienst willen komen, komt er een 

klein online alternatief met wat opdrachtjes voor thuis!  

Hou hiervoor de brievenbus en de website in de gaten! 

 

OPROEP TAKECAREBNB 

Takecarebnb is een groeiende landelijke organisatie die logeerperiodes faciliteert 

tussen vluchtelingen met een verblijfstatus en Nederlandse gastgezinnen.  

Het logeren zorgt ervoor dat zowel gast als gastgezin op een laagdrempelige 

manier leren van elkaar. 

Daarnaast helpt het de gast om een eigen sociaal netwerk op te bouwen en zich 

te verdiepen in de Nederlandse taal en cultuur. Takecarebnb is altijd op zoek naar 

extra gastgezinnen, maar op dit moment zijn ze in de regio Groningen ook 

mailto:ellyjagersma@gmail.com


specifiek op zoek naar Matchmakers.  

Dit zijn vrijwilligers die vanuit hun professionele expertise en vaardigheden 

vluchtelingen met een verblijfsstatus en mogelijke gastgezinnen aan elkaar 

kunnen koppelen (matchen). 

Lijkt dit je wat? Neem vooral een kijkje op hun website: 

https://takecarebnb.org/. Ook kun je ds. T. Liefting mailen voor meer info. 

ACTUEEL ROND CORONA  

De lockdown wordt lichter, in termen van grote groepen doen we nog even een 

pas op de plaats—hoe moet het verder? Op deze pagina staat de laatste stand 

rond de Nieuwe Kerk en de coronamaatregelen. 

 

Diensten nog digitaal 

De diensten in de Nieuwe Kerk blijven nog even digitaal. De kerkenraad wacht het 

volgende moment af waarop de regering besluit over verlichtingen voor onder 

andere de culturele sector en grote groepen. Hopelijk kunnen we dan snel weer 

met meer mensen naar de kerk. 

Ook nu zijn er elke zondag enkele plaatsen voor kerkbezoekers. Als je daar 

belangstelling voor hebt kun je dat aangeven bij een van onze predikanten 

predikanten e.j.veldman@nieuwekerk.org tel. 050 – 853 82 95 en  

06 – 12 58 72 29  

t.liefting@nieuwekerk.org tel. 06 – 13 45 03 06 

Want zonder gemeente is liturgie niet goed te vieren.  

Aanmelden voor de diensten zoals voorheen is nu niet mogelijk. 

Oppas en kinderdienst zijn er voorlopig ook niet. 

 

Bescherming in de kerk 

Wie in de kerk is vragen we het volgende te doen: 

Houd je mondneuskapje de hele tijd op. Behalve als je op dat moment een actieve 

rol hebt. Zorg voor een mondkapje van medische kwaliteit. 

Neem in elke derde bank plaats.  

In plaats van één worden nu twee banken met linten afgesloten.  

Houd altijd afstand. 

Na de dienst drinken we geen koffie. 

https://takecarebnb.org/
mailto:e.j.veldman@nieuwekerk.org
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INLOOP KERK 

Elke donderdag van 10 – 16 uur is de kerk open voor bezoek.  

Uiteraard houden we ons aan de Coronamaatregelen. 

Dit is  bedoeld voor iedereen die zin heeft in een kop koffie, een praatje of om 

gewoon even stil te zijn in de kerk.  Als ingang wordt een van de zijdeuren gebruikt. 

Ieder die het leuk vindt om even langs te komen is welkom, waar je ook vandaan 

komt: de buurt, de stad, de Nieuwe kerk, welkom! 

 

STILTEPORTAAL 

Het Stilteportaal, in de hoofdingang van de Nieuwe Kerk, is dagelijks geopend 

van 10 uur -18 uur om even rust te zoeken of een kaarsje aan te steken. Voor wie 

maar wil…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nieuwekerkgroningen.nl/nieuws/inloop-en-gesprekken-op-de-donderdag/
http://nieuwekerkgroningen.nl/stilteportaal/


NIEUWS VANUIT DE FONTEIN 

 

Corona-update 

Op vrijdag 14 januari 2022 was er weer een persconferentie. Afgelopen maandag 

heeft het moderamen hier weer bij stil gestaan. Gezien de samenstelling van onze 

gemeente en de rap oplopende coronacijfers is, voor nu, helaas besloten om 

dinsdag 25 januari af te wachten. Dan kijkt het kabinet hoe het gaat en of er meer 

open kan. Het moderamen komt nadien, dezelfde avond nog, weer bijeen en 

neemt dan uiteraard het landelijke PKN-advies mee in de besluitvorming. Voor u 

en de mogelijkheden binnen De Fontein betekent dat nu echter nog het volgende: 

• 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. 

 

Bij de vieringen 

Zondag 23 januari is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. 

We lezen Genesis 28, 10 – 19 en Johannes 1, 35 – 51. Mannes Hofsink is onze 

cantor-organist. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. 

Een week later, op zondag 30 januari, staat een dienst van Schrift en Tafel 

gepland. In de zondagsbrief  van volgende week leest u of en zo ja, hoe dat plaats 

zal vinden. Voorganger is ds. Alberte van Ess. Carel van Aurich bespeelt het orgel. 

 

Let op: Ook de diensten in de Nieuwe Kerk zijn momenteel 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/. 

 

 

 

https://nieuwekerkgroningen.nl/predikant/


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 kunnen 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. U kunt ook even in de kerkzaal zitten, een kaarsje aansteken 

en de nieuwe tentoonstelling bekijken. 

 

Meeleven 

Mevr. Kina Kroeze heeft haar enkel gebroken en verblijft de komende tijd in: 

ZINN, locatie De Burcht. v.d. Duyn van Maasdamweg, Hoogezand.  

Ze heeft afgelopen week de bloemen van de kerk ontvangen en hier erg blij mee. 

 

Loket Levensvragen 

Er kunnen momenten in het leven zijn waarop het perspectief verandert. Het kan 

prettig zijn om in zo’n situatie een vertrouwelijk gesprek te hebben met iemand 

die hiervoor is opgeleid. Je kunt dan terecht bij ds. Alberte van Ess, geestelijk 

begeleider of buurtpastor en geestelijk verzorger Ruth Pruis van buurtkerk De 

Fontein; iemand die naar je luistert en je steunt in het proces dat je doormaakt. 

Om samen te zoeken naar wat jouw leven zin, betekenis en richting geeft. 

Elke woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is buurtkerk De Fontein 

geopend en is één van ons – Alberte van Ess of Ruth Pruis – aanwezig voor een 

persoonlijk gesprek. Hiernaast is het mogelijk om via de mail of telefonisch een 

mailto:hessel.boersma@gmail.com
mailto:lamkedijkstra@home.nl
mailto:r.pruis@defontein.info


afspraak met ons te maken: r.pruis@defontein.info – 06-17984737. We kijken 

samen met jou wat passend is. 

 

Douwe Egberts-punten voor de Voedselbank 

De afgelopen maanden zijn er flink wat koffie- en theepunten ingeleverd in de 

spaardoos in de kerk. Heel veel zakjes, envelopjes en bundeltjes met punten lagen 

blijkbaar te wachten op een bestemming. En die hebben ze nu gevonden. Zaterdag 

j.l. zijn de Douwe Egberts punten ingeleverd bij de Voedselbank, twee grote A4 

enveloppen vol! Ze waren er erg blij mee. Daar kunnen ze weer een mooi aantal 

pakken koffie voor krijgen en die in de voedselpakketten voor de cliënten stoppen. 

Voor nu heel erg bedankt iedereen die hieraan mee gedaan heeft.  

Als het straks weer kan komt de doos weer in de hal van de kerk te staan,  

dus we kunnen weer mooi verder met sparen. 

Werkgroep Diaconaat 

 

Fakkeltocht richting de Vismarkt 

Graag nodigen wij - Isaäc Wolters en Andika Hangyi van Missie 050 - je uit voor een 

gezamenlijke actie tijdens de Week van Gebed in de binnenstad van Groningen. 

Op zondag 23 januari a.s. organiseren wij een fakkeltocht richting de Vismarkt. Dit 

organiseert Missie 050 als onderdeel van de Week van Gebed.  

De tocht start vanuit zes verschillende wijken vanuit de stad, met een rustige 

looproute van ongeveer 45 minuten. Deze wandelingen zullen plaatsvinden in de 

middag tussen 15.30 – 17.30 uur (vertrekwijken: Korrewegwijk, Oosterparkwijk, 

Paddepoel, Vinkhuizen, Zeeheldenbuurt en Helpman). Met deze wandelingen 

willen we een vervolgstap zetten om als christelijke kerken, organisaties en andere 

betrokkenen samen Gods liefde zichtbaar te maken in de stad. Je kan je aanmelden 

door een mail te sturen naar: contact@missie050.nl 

 

Website van De Fontein 

Heeft u foto’s van de verbouwing van De Fontein of andere informatie die te 

maken heeft met onze buurtkerk geef het door aan de webmaster 

webmaster@defontein.info zodat we dit op de site kunnen plaatsen. 

Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten en de 

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

mailto:webmaster@defontein.info
http://www.defontein.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


