
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

16 januari 9.30 uur   morgendienst ds Marga Baas De Fontein  

23 januari 10.00 uur morgendienst ds Tirtsa Liefting Nieuwe Kerk

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 16 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.
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/.

Vandaag, zondag 16 januari, zal ds. Marga Baas voorgaan. Dick 
Dijkstra bespeelt het orgel.
Zondag 23 januari is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in 
de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds Tirtsa Liefting

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.

Meeleven
Mw. Bolt van de Platinalaan gaat in verband met 
gezondheidsredenen per 12 januari verhuizen naar De Veldspaat 
Kamer 510. We hopen dat ze zich hier snel thuis mag voelen.

Mw. E.van Deel-Spierings (Bep), (Acacialaan) is opgenomen in Het
Zonnehuis in Zuidhorn.
Ze is gevallen en krijgt hier voorlopig ondersteuning en 
revalidatie . 

I.v.m. de coronamaatregelen zijn de bezoekmogelijkheden 
aangepast. Maar een kaartje zal haar zeker goed doen. Haar adres 
is : Het Zonnehuis, afd. Revalidatie, K. 4, Gemmastraat 14, 9801 
VG Zuidhorn.
Vanaf deze plek wensen we haar moed en alle goeds voor de 
komende tijd.

Wij gedenken
Op 5 januari is Janny Landlust-Eding gestorven op de leeftijd van 
65 jaar. Ze woonde met haar man Wolter in Selwerd  (Iepenlaan) 
en was al een tijd ziek. Het afgelopen jaar moest ze veel 
onderzoeken en behandelingen ondergaan tot ze in oktober te 
horen kreeg dat er geen mogelijkheden meer waren. Afgelopen 
maandag is in kleine kring afscheid van haar genomen.  

Bedankt
Blij verrast was ik afgelopen vrijdag met de bloemen uit De 
Fontein. Hartelijke dank! 
Mevr. Ritzema

Donderdag voor de Kerst ontvingen we tot onze verrassing een 
prachtig boeket namens ,,de Fonteingemeente” gebracht door 
Annie Faber.

Onze hartelijke dank daarvoor. Renkie Oosterwijk en Gé Janssens.

De verbouwing is begonnen!

Nadat op drie zaterdagen vrijwilligers van De Fontein en van de 



huisartspraktijk van mw Andeweg het jeugdhonk hadden gestript 
en de berging voor een deel hadden gesloopt is op maandag 10 
januari de verbouwing van De Fontein begonnen. Voordat echt 
kon worden gebouwd moest eerst nog het dak en de vloer van de 
berging door een sloopbedrijf worden verwijderd. Dan kan er  
worden geheid en de nieuwe vloer voor drie praktijkruimtes 
worden gelegd op de plaats waar eerst de berging stond. In het 
voormalige jeugdhonk komt dan een laboratoriumruimte, een 
behandelkamer en een kleine vergaderruimte. Een deel van de hal
wordt ingericht als wachtruimte voor de huisarts. Het werk wordt 
uitgevoerd door aannemersbedrijf De Witte uit Staphorst en duurt
ongeveer een half jaar. Belangrijk: gedurende de bouw zal de 
ingang aan de achterzijde van De Fontein worden afgesloten en 
is het gebouw alleen toegankelijk via de grote voordeur aan de 
kant     van de Eikenlaan  .   Daar zijn ook de fietsenrekken geplaatst 
Aangezien het kerkplein gedurende de bouw als parkeerplaats 
dient voor containers, busjes van de aannemers enz. is het 
raadzaam om “door de week”  niet op het kerkplein te parkeren 
en een parkeerplaats te zoeken bij de Vensterschool.  
Dick Dijkstra.

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.

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 afspraak met ons te 
maken: r.pruis@defontein.info – 06-17984737. We kijken samen 
met jou wat passend is.

Ruil- en weggeefkast
Hebt u spullen in huis die niet meer gebruikt worden, maar 
waarvan het jammer is om ze weg te gooien? U kunt ze kwijt in de 
ruil- en weggeefkast in de hal van De Fontein, waar anderen ze 
gratis kunnen meenemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om te 
ruilen. U kunt brengen en halen tijdens de inloopochtenden.

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: Korreweg wijk, 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
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten 
verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info.

De collecten
Eerste collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de Protestantse 
Gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale  werk-
zaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere 
doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als 
internationaal.

Tweede collecte: Protestantse Kerk: Toerusting voor werkers in 
de kerk
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de 
kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn 
tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot 
kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal 
werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan 
de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk 
vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en 
gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en 
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen 
uitwisselen.

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  16 januari 2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag 19 januari 2022            jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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