
 

  
 

 

 

WELKOM ! 

 

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie 

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

13 februari 9.30 uur    morgendienst pastor Ruth Pruis De Fontein   

  

 

 

Bij de vieringen 

Vandaag, zondag 6 februari, is er een viering onder leiding van 

gemeenteleden. Voorgangers zijn Gerard Lof en Femmy Kragt. 

Organist is Gjalt van der Meulen. 

Een week later, op zondag 13 februari, gaat Ruth Pruis voor. Carel 

van Aurich bespeelt het orgel. Deze dienst zal in tegenstelling tot. 

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. 

 

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. 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. 

 

Een plezierige ontdekking 

Zo ervaar ik De Fontein. Als een plezierige ontdekking. En het voelt 

vertrouwd. Dat komt zeker ook door de openheid die ik heb 

ervaren in de persoonlijke gesprekken die ik heb gevoerd met 

leden van de kerkenraad en met mijn collega Ruth. Waar kom je 

vandaan? Wat houdt je gaande? Hoe ervaar je De Fontein en wat 

betekent ze voor jou? Waar word je blij van en wat baart zorgen? 

Wat kan De Fontein voor de wijk Selwerd betekenen? En 

andersom natuurlijk: Wat zouden bewoners kunnen bijdragen aan 

de geloofsgemeenschap van De Fontein, met mensen uit 

verschillende wijken aan de noordkant van de stad?  

Ik mocht onbeschaamd nieuwgierig zijn. Met mijn 

nieuwsgierigheid hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de 

transitie van een klassieke kerkelijke gemeente naar een echte 

buurtkerk. Wat dat is? Een plek waar het geloof gevierd wordt dat 

God niet in het kooitje van de kerkelijke kaartenbak gevangen zit. 

Een plek waar de woonomgeving en de vragen van alledag de 

agenda mogen bepalen, omdat God zich ook daar op houdt en van 

de wereld houdt. 

Ooit ben ik in Rotterdam als buurtpastor begonnen. Wat is er 

mooier dan die ervaring in mogen zetten in Groningen in de 

laatste jaren van mijn actieve loopbaan? 

Evert Jan Veldman    
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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 

Van De Fonteingemeente ontving ik voor mijn 90ste verjaardag 

een  prachtig boeket  gekleurde tulpen. 

Hartelijk dank daarvoor. 

Jan Kadijk 

 

Mevr. Ria Smits-Groeneveld ligt momenteel in het UMCG. 

 

Film in De Fontein  

In verband met een sterfgeval in onze gemeente is dinsdag 8 

februari De Fontein niet beschikbaar. Daarom gaat de film The 

Leisure Seeker niet door. 

 

Herstart brei- 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. 
 

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 vóór 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.   We hopen dat de 
kalender voor u een geïnspireerde voorbereiding op Pasen wordt.  
Namens de voorbereidingsgroep:  Bonny Leenstra.  

De verbouwing van De Fontein 

De vloer is gelegd 

 

 

 

De collecten 

Eerste collecte: Kerk in Actie: Oeganda: Goed boeren in 
een lastig klimaat 

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te 

verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde 

klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden 

onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in 

Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze 

leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. 

Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en 

om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een 

grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en 

boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken 

energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, 

leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens 

èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de 

collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd 

kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: 

www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.  
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Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk  

Met de 2e 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. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage 

(Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte 

is als aanvulling daarop meer dan welkom 

 

Derde collecte is bestemd voor de Voedselbank 

 

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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