
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

13  februari  9.30 uur morgendienst pastor Ruth Pruis De Fontein

20 februari 10.00 uur   morgendienst ds Ruth Peetoom Nieuwe Kerk  

 

Bij de vieringen
Vandaag, zondag 13 februari, gaat Ruth Pruis voor. Carel van 
Aurich bespeelt het orgel. Deze dienst zal i.t.t. eerdere berichten 
een regulier karakter hebben. Gezien de huidige omstandigheden 
is besloten om nog even te wachten met de buurtgerichte 
vieringen op de tweede zondag van de maand.
Zondag 20 februari is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in 
de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Ruth Peetoom.

Zeventig kerkgangers welkom in De Fontein!
De Fontein is 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. Om je op te geven vul je per 
opgave e-mailadres, naam, en aantal personen in. 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). 
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.

LET OP: volgende week donderdag 17 februari is er i.v.m. 
de bouwwerkzaamheden GEEN ‘open kerk’. ‘s Middags is 
het gebouw weer toegankelijk.

Meeleven
mevr. Bep van Deel is na haar val voor revalidatie 
opgenomen in het Zonnehuis in Zuidhorn. De revalidatie 
verloopt zo voorspoedig dat zij binnenkort wordt ontslagen 
uit het Zonnehuis. In overleg met haar kinderen is besloten 
dat zij niet meer teruggaat naar haar huis aan de 
Acacialaan. 

Wij gedenken
Op 5 februari is Martina Johanna Haveman-Blaauboer, Martien, 
op 89-jarige leeftijd overleden. Ze was de echtgenote van Piet 
Haveman. Samen woonden zij aan de Neptunusstraat 10. Er wordt
in besloten kring afscheid van haar genomen.

Verhuizing
Mevr. Tine Post gaat vrijdag 11 februari verhuizen van de Platina 
naar De Dilgt, gebouw Chopin aan de Dilgtweg in  Haren.
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Bedankt
Hierbij wil ik u bedanken voor de bloemen van de kerk en de vele 
reacties die we hebben mogen ontvangen voor en na het 
overlijden van mijn vrouw Tineke Annet.
Bert Oostenbrink en kinderen

Film in De Fontein:   A beautiful day in the neighborhood (2019)  
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.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Herstart b  rei- en haakclub  
Ook onze brei- en haakclub gaat voorzichtig weer van start. Om de
week komen wij op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur 
samen in De Fontein om te breien en te haken voor diverse goede 
doelen. Voor dit project zoeken wij nog versterking, dus kan je 
breien, ben je tweewekelijks beschikbaar op de dinsdagmiddag én 
heb je wel wat tijd bij te dragen, laat dan vooral van je horen! Dat 
kan via de mail (margje.tolsma@gmail.com) of telefonisch (06-
15634868).
Hiernaast staan wij nog altijd om wol (en knopen) te springen. Bij 
deze dan ook een oproep aan mensen die nog resten wol over 
hebben en het zouden willen schenken aan de brei- en haakclub 
van De Fontein. U mag het komen brengen (op woensdag- of 
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur) en eventueel kunnen 
we het bij u thuis ophalen.
Data: 15 februari, 1 maart, 15 maart enz.
Informatie en aanmelding: Margje Tolsma – 
margje.tolsma@gmail.com

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

Korte impressie van de digitale workshop fotografie.
Het onderwerp is deze keer Lijnen en structuren en het is 
bijzonder om te zien hoe de verschillende deelnemers daarmee 
om zijn gegaan. Er zijn maar liefst 24 personen die een foto 
ingebracht hebben. Niet iedereen kan een keuze maken en laten 
het aan mij over. En dat valt niet altijd mee. Prachtige opnamen 
variërend van architectuur, spiegelingen, lijnen tot en met 
structuren zoals je die in de natuur tegenkomt. Een van de 
deelnemers zit in quarantaine en heeft de toevlucht genomen tot 

oudere foto’s, passend bij het onderwerp. Een foto van een quilt 
met een prachtige structuur. Kortom, de moeite waard om ze te 
bekijken. Dat kan in De Fontein met ingang van 10 februari iedere 
maandag- en woensdagmorgen (10.00 tot 20.00 uur). En om u 
alvast in de stemming te brengen bijgaand een foto uit de 
expositie.
Auke Faber.

                          
                                   Foto: Saskia Treu

Veertigdagentijdkalender 
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen, een tijd van inkeer, 
bezinning en gebed.  Dit jaar zijn we weer bezig een kalender voor 
deze veertig dagen te maken. We willen u graag in de gelegenheid 
stellen om een kalender te bestellen. Het thema voor de 
veertigdagentijd in 2022 is: “Alles komt goed?!” De kalender 
begint op Aswoensdag 2 maart en loopt door tot Paaszondag 17 
april, en bevat veel korte meditatieve teksten, gebeden, 
gedichten, pagina’s voor kinderen, kunst, recepten en 
afbeeldingen.  Het wordt weer een heel mooie kalender! Ook leuk 
om de kalender cadeau te geven.  Omdat in deze coronaperiode 
de kerkgang anders is hebben we besloten om geen intekenlijst in 
de kerken te leggen. Wie graag een kalender wil bestellen kan 
zijn/haar naam, adres en aantal uiterlijk 13 februari doorgeven 
aan:  Sita van Putten: tel. 050 – 5715935, email: 
sita.hiemstra@gmail.com  De prijs zal € 6,= bedragen en de 
kalender wordt in februari 2022 bij u thuis bezorgd.   Een gedeelte 
van dit bedrag gaat naar een goed doel, welke dat is leest u in de 
kalender. Het bedrag kan contant worden betaald bij het brengen 
van de kalender, maar mag ook worden overgemaakt op 
banknummer;  NL 60 INGB 0004616625 t.n.v. S.J. van Putten-
Hiemstra, o.v.v. 40-dagentijdkalender.Namens de 
voorbereidingsgroep:   Bonny Leenstra. 
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Schrijfactie Amnesty: Mexico moet onderzoek doen naar 
marteling 
José Eduardo Ravelo belde op 23 juli 2021 zijn moeder om te 
zeggen dat de politie hem twee dagen eerder had opgepakt. Hij 
vertelde haar dat agenten hem sloegen en seksueel 
mishandelden. De 23-jarige José overleed een paar dagen later 
aan inwendig letsel. Nadat José’s moeder het verhaal in augustus 
naar buiten bracht meldden autoriteiten dat José was opgepakt 
omdat hij onder invloed van drugs was. De openbaar aanklager 
liet eind oktober weten dat José niet door de politie is gemarteld. 
Maar het onderzoek is nog niet afgerond en de autoriteiten 
weigeren de internationale richtlijnen voor onderzoek naar 
marteling toe te passen Schrijf vóór 1 maart 2022 naar de 
Mexicaanse ambassade. Roep op grondig onderzoek te doen naar 
de beschuldigingen van marteling, seksuele mishandeling en 
buitensporig politiegeweld tegen José Eduardo Ravelo.

   De collecten  
Eerste collecte: Kerk in Actie: Nepal: Meer werkgelegenheid voor
jongeren
Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog 
is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. 
Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel 
gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge 
arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen 
veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren 
naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap weg. 
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in 
Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun 
eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren 
krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en 
coaching. Met uw gift aan deze collecte geeft u jongeren in Nepal 

een toekomstperspectief. Van harte aanbevolen!

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. 
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen.

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
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