
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

  9 januari  9.30 uur morgendienst pastor Saskia Treu De Fontein

16 januari  9.30 uur    morgendienst                        ds. Marga Baas De Fontein

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/.

Vandaag, zondag 9 januari, is mw. Saskia Treu onze 
gastvoorganger. Carel van Aurich organist.
Op 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.

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.

Bedankje
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik via Laura 
Schuttinga mocht ontvangen. 
Ook willen wij, Fenny vanuit de Es en Gerard vanuit de 
Beukenhorst iedereen een goed en gezegend jaar 2022 
toewensen. 
Met vriendelijke groeten: 
Fenny en Gerard Dambrink. 

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.

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.

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

S  chrijfactie Amnesty  
Schrijfactie Iran: studenten opgepakt en gemarteld

De Iraanse veiligheidsdienst pakte studenten Ali Youseni (21) en 
Amir Hossein Moradi (22) in april 2020 op op verdenking van het 
hebben van banden met een oppositiegroep. Na hun arrestatie 
hielden agenten hen 60 dagen vast zonder contact met de 
buitenwereld. Ze werden geslagen en gedwongen te ‘bekennen’. 
Op 3 juli 2021 werden de studenten onder meer aangeklaagd voor
‘het verspreiden van corruptie op aarde’. Als ze hiervoor 
veroordeeld worden, kunnen ze de doodstraf krijgen. Ze werden 



ook valselijk beschuldigd van het in het bezit hebben van 
explosieven en werden ondervraagd over hun deelname aan 
vreedzame protesten in 2020. Schrijf vóór 1 maart 2022 naar de 
Iraanse autoriteiten. Roep hen op Ali Youseni en Amir Hossein 
Moradi onmiddellijk vrij te laten.

De collecten
Eerste collecte: Voedselbank Groningen
De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt
deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in 
hun levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de 
Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan 
ruim 750 gezinnen, in de stad Groningen. Verder geeft dit 
voldoening voor ruim 190 vrijwilligers, waaronder ook scholieren 
die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het 
leert hen op een betere manier om te gaan met voedsel en opent 
hen de ogen voor armoede. Uw bijdrage is van harte welkom!

Tweede collecte: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, 
verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, 
liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of 
vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

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  9 januari 2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag 12 januari ’22  jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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