
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

27  februari  9.30 uur morgendienst ds. Marga Baas De Fontein

 6  maart       9.30 uur   morgendienst Marleen Betten en Auke Faber De Fontein

 
Bij de vieringen
Op zondag 27 februari zal ds. Marga Baas voorgaan in een viering 
met slechthorenden en doven. Dick Dijkstra bespeelt het orgel.
Zondag 6 maart is er een viering o.l.v. gemeenteleden. 
Voorgangers zijn Marleen Betten en Auke Faber.

Aswoensdag
Woensdag 2 maart is het Aswoensdag. We markeren het begin 
van de Veertigdagentijd met een avondgebed in het teken van 
inkeer en omkeer. Symbool daarvan is het teken van de as; wie wil
kan naar voren lopen om een askruisje te ontvangen. Voorgangers
zijn Tineke Veenstra en Johan Pruis. Aanvang: 19.00 uur.

Corona-update
Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft de minister van
VWS bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari a.s. 
nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van 
de covid-19 pandemie komen te vervallen: normale sluitingstijden,
nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te 
houden en geen mondkapjesplicht meer. Ook het 
coronatoegangsbewijs wordt dan afgeschaft. Voor ons, De 
Fontein, betekent dit het volgende:

 Vanaf zondag 27 februari vervalt het 
bezoekersmaximum en daarmee de noodzaak van het 
aanmelden. 

 Ook het dringende mondkapjesadvies eindigt dan. Maar 
overweeg ze ook daarna te dragen. Ze helpen anderen 
(en jezelf) te beschermen.

 Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk 
blijven en ook het zorgen voor voldoende ventilatie.

 Hiernaast volgen wij het advies dat het CIO op 16 
februari heeft gegeven om in de kerk een vak in te 
richten waar mensen nog steeds anderhalve meter 
afstand kunnen houden; het rechtergedeelte van onze 
kerkzaal.

 Na de dienst is er weer koffie en thee. Hiervoor maken 
we voorlopig nog gebruik van de diverse zalen in De 
Fontein. Met het oog op ieders veiligheid schenken en 
drinken we dus nog even geen koffie in de hal.

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. Kuipers-Helbig [Diamantlaan] is afgelopen maandag 
geopereerd in het UMCG, Daarna gaat ze voor revalidatie naar 
Maartenshof.

Wij gedenken
Op 4 februari is overleden Ronny Munster. Tot 2018 heeft hij zijn 
moeder verzorgd en woonden in de Castorflat. Vorig jaar heeft hij 
een zware operatie gehad en de laatste maanden werd hij 
verzorgd in De Burght in Hoogezand. Ronny is 73 jaar geworden. 
Wij wensen iedereen die hem lief had veel sterkte met dit verlies.

Film in De Fontein: La famille Bélier (2014)
Op dinsdagmiddag 8 maart (14.00 uur) draait ‘La Famille Bélier’. 
In het gezin Bélier is iedereen doof, behalve de oudste dochter 
Paula. Zij is de onmisbare tolk in het dagelijks leven van haar 
ouders, waar zij met name een belangrijke rol speelt in het 
managen van de familieboerderij. Op een dag besluit Paula met de
steun van haar muziekleraar, die ontdekt dat ze geweldig kan 
zingen, mee te doen aan een zangwedstrijd. Een keuze die haar bij
haar gezin kan weghalen, maar haar leven voorgoed zal 
veranderen.
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
Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten 
verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info. Heeft u 
een foto, bijvoorbeeld van de verbouwing, welke op de website 
geplaatst kan worden stuur deze aan webmaster@defontein.info.
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Zondag 27 februari Martinikerk 17.00 uur: Uit de kunst
Deze zondag vindt de eerste van een serie van vier vespers plaats 
rond vier beroemde kunstwerken. We beginnen met De Tuin der 
lusten van Jeroen Bosch. Een wild en kleurrijk drieluik waarin de 
typische Jeroen Bosch monstertjes over elkaar heen tuimelen. Al 
in het linker paneel snaait een kat een prooidier terwijl Adam nog 
in alle onschuld zit bij te komen van de aanblik van een vers 
geschapen Eva. Het middenpaneel wordt gevuld met een
rondedans van blote lijven en aan de rechterkant breekt de hel los
met vuur en ijs. Volgens de een is het schilderij een waarschuwing 
tegen zedelijk verval, volgens de ander een vierplek van de 
zinnelijke liefde. Hoe het ook zij, in de tachtigjarige oorlog 
ontfutselde Alva het schilderij aan Willem van Oranje en sinds de 
dag van vandaag hangt het als roofkunst in het Prado in Madrid.
Op deze zondagmiddag wandelen we aan de hand van Adam en 
Eva deze overdonderende wonderwereld binnen. Voorganger is 
ds. Jan Willem Nieboer, de muzikale bijdrage is van
Henk de Vries

Schrijfactie Nigeria: activist vervolgd vanwege vreedzaam 
protest
Op 3 augustus 2019 pakte de Nigeriaanse veiligheidsdienst 
oppositie-activist Omoyele Sowore op voor het organiseren van 
een vreedzaam protest. Sowore riep de Nigeriaanse regering op 
respect te hebben voor mensenrechten en de rechtsstaat. Dat 
werd hem niet in dank afgenomen. Hij wordt onder meer 
beschuldigd van terrorisme en verraad. Op deze misdrijven staat 
in Nigeria de doodstraf. Sowore werd in december 2020 op borg 
vrijgelaten maar het werd hem verboden met de pers te praten en
de hoofdstad Abuja te verlaten. Zijn rechtszaak werd al meerdere 
keren uitgesteld en staat nu voor maart op de rol. Schrijf vóór 1 
april 2022 naar de autoriteiten in Nigeria. Roep hen op de 

aanklachten tegen Omoyele Sowore onmiddellijk in te trekken.

De collecten
Eerste collecte: CliniClowns
Met hun neus op zijn ze Pom, Hansje, Bidoe of een van de andere 
ruim 95 CliniClowns. Dankzij de steun van honderdduizenden 
donateurs bezoeken ze ziekenhuizen,
zorginstellingen, revalidatieklinieken, hospices, speciale scholen 
en kinderdagverblijven door heel Nederland. Met creativiteit, 
humor en improvisatiespel doen ze er alles aan om zieke kinderen,
kinderen met een beperking of mensen met dementie te laten 
ontspannen, zorgen te laten vergeten of te laten lachen. Door 
even écht contact te maken zorgen ze dat iemand zich emotioneel
sterker voelt. Met uw steun kunnen de Cliniclowns nog meer 
patiënten een moment van ontspanning bieden.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2 e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze 
kerk. Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand 
€ 3.000 inzamelen. 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

Buurtpastor:                                Ruth Pruis                       tel. 06-17984737                    r.pruis@defontein.info            
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag      27 februari 2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag       2maart 2022           jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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