
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

30 januari   9.30 uur   morgendienst ds Alberte van Ess De Fontein  

 6  februari  9.30 uur morgendienst Femmy Kragt en Gerard Lof De Fontein

Bij de vieringen
Vandaag, zondag 30 januari, gaat ds. Alberte van Ess voor. Fokke 
Rook  bespeelt het orgel. Hierbij mogen we, onder bepaalde 
voorwaarden (zie onderstaande update), weer 70 kerkgangers 
ontvangen. Met het oog op corona en het beperken van de 
bewegingen in de kerk vindt er echter GEEN Schrift en Tafel plaats.
Ook drinken we nadien nog even GEEN koffie met elkaar.
Op zondag 6 februari is er een viering onder leiding van 
gemeenteleden. Voorgangers zijn Gerard Lof en Femmy Kragt. 
Organist is Gjalt van der Meulen.

Zeventig kerkgangers welkom in De Fontein!
Vanaf aanstaande zondag is De Fontein weer open voor 70 
kerkgangers, van harte welkom! Voor alle duidelijkheid volgen 
hier de regels die we aanhouden:

1. Net als eerder dient u zich tevoren aan te melden als 
deelnemer aan de viering. Dat kan van maandag 12.00 uur –
zaterdag 12.00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag 
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). 
Aanmelden geldt ook voor de medewerkers aan de viering! 
Als u deelneemt aan een kerkdienst in De Fontein, wilt u dan
zelf uw eigen liedboek vanuit huis meenemen?

2. Het advies is om een mondkapje te dragen bij binnenkomst 
en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst
is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de 
gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot
belang.

3. Na de dienst drinken wij nog GEEN koffie of thee met 
elkaar. Gezien de bezoekersaantallen kan dit tijdens de 
inloop op woensdag- en donderdagochtend wel weer 
hervat worden, mits men voorzichtig blijft en voldoende 
afstand houdt.

4. Doordeweekse activiteiten tot 22.00 uur kunnen voorzichtig
weer opgestart worden, mits men onderstaande basisregels
hanteert:
 was vaak en goed uw handen
 houdt u aan de maximale aantallen per ruimte/zaal 

(aangegeven op de deur voor elke ruimte)
 houd 1,5 meter afstand
 blijf thuis bij klachten
 draag een mondkapje als u zich verplaatst
 zorg voor voldoende frisse lucht

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.

Film in De Fontein: The Leisure Seeker (2017) & A beautiful day 
in the neighborhood (2019)
Op dinsdagmiddag 8 februari (14.00 uur) draait ‘The Leisure 
Seeker’. Ouderdom bestaat uit veel meer dan herinneringen 
ophalen, spijt hebben en wachten tot het einde - in ieder geval 
voor John (Donald Sutherland) en Ella (Helen Mirren)! Geteisterd 
door dementie en fysieke klachten vlucht het koppel in hun oude 
camper genaamd “The Leisure Seeker” voor een toekomst in een 
verzorgingstehuis. Wat volgt is een hilarische roadmovie vol 
genuanceerde inzichten over de menselijkheid van ouderdom en 
de kracht van alles overwinnende liefde.
Op donderdagavond 24 februari (19.30 uur) draait ‘A beautiful 
day in the Neighborhood’. In de VS is Fred Rogers (1928-2003) een
instituut, vanwege zijn tv-programma Mister Rogers’ 
Neighborhood, waarin hij ruim dertig jaar uiterst kalm en 
vriendelijk met kinderen over sociaal-maatschappelijke thema’s 
sprak. Dit filmportret, gebaseerd op een artikel in Esquire, volgt 
een journalist (Rhys) die aanvankelijk sceptisch is over Rogers’ 
onberispelijke imago maar steeds meer van hem onder de indruk 
raakt.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en 
thee klaar. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want VOL
= VOL), neem dan even contact met ons op: Ruth Pruis – 
r.pruis@defontein.info – 06-17984737.

mailto:hessel.boersma@gmail.com


Kosten: vrijwillige bijdrage

Onvergetelijke Zomer-vrijwilligers gevraagd
Het programma ‘Onvergetelijke Zomer’ biedt gratis activiteiten 
aan kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Ze bestaan onder anderen 
uit zandkastelen bouwen, timmeren, taarten maken, schilderen, 
sporten en nog veel meer. Allemaal bedoeld om de Groninger 
jeugd een onvergetelijke zomer te gunnen.
Hiervoor werd de afgelopen twee jaren nauw samengewerkt met 
de verschillende instanties uit de wijk, waaronder WIJ Selwerd, de 
BSV's, BSlim, JOGG, Gemeente Groningen, TuinPad en Forum. 
Deze groep zou dit graag een structureel karakter willen geven én 
heeft ons, buurtkerk De Fontein, benaderd om mee te doen en 
deel te nemen aan de voorbereidende gesprekken. Heb je 
affiniteit met jeugdwerk én lijkt het je leuk om hier, namens De 
Fontein, aan mee te werken, dan horen wij dat graag!
Info en aanmelden: Ruth Pruis – r.pruis@defontein.info – 
0617984737.

Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten 
verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info.

De verbouwing  van De Fontein
Beton voor de fundering gestort

De collecten
Eerste collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen

Zondag 30 januari is de eerste collecte in onze kerken bestemd 
voor de Stichting Rondom Baba in Mali. De opbrengst van deze 
collecte zal door het College van Diakenen worden verdubbeld.
De stichting Rondom Baba bestaat in 2022 vijftien jaar. Samen met
Malinees Baba Traoré zette de Nederlandse Yvonne Gerner in 
2007 in het midden van Mali de leefgemeenschap Here Bugu op 
(wat betekent plaats van vrede). Baba en Yvonne wilden de 
armoedebestrijding op een andere manier aanpakken. Ze werken 
aan de duurzame ontwikkeling van de leef- en 
werkomstandigheden van de extreem armen en het motto hierbij 
is ‘neem het beste van je cultuur en deel het met het beste van de
cultuur van de ander.’ Neem gerust eens een kijkje op de website: 
www.rondombaba.nl 

Tweede collecte: Jong Protestant: Interactief aan de slag met de 
Bijbel
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof?. Dat 
kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag 
spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een 
interactief spel. Via online verbindingen strijden ze tegen groepen 
in andere plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd 
een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Op een 
ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met 
geloofsonderwerpen. 
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk..

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      30 januari 2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag 2 februari 2022            jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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