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Afbeelding: 

Arnold Schönberg liet zijn laatste compositie, De Profundis, speciaal 

uitgeven in Israël, met op de omslag een housnede van Jacob Steinhardt. 

Uit: De Bijbel cultureel (Meinema / Pelckmans), pag. 202 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Jaap Stellingwerff, 1e ouderling 

Erwin landman, 1e diaken 

Alian Bergsma, lector 

ds. Evert Jan Veldman, voorganger 

Mannes Hofsink, organist 

Marieke Schuppert, voorzang 

Wieger Riemersma, beeld 

Jehudi Esenkbrink, geluid 

Herman Pieter Ubbens, koster 

 



VOORBEREIDING 

Orgelspel: over Psalm 25 

Welkom 

Tafelkaarsen worden ontstoken 

Bemoediging en drempelgebed 

o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 

a.: Schepper en behoeder van alle leven 

o.: Trek met ons verder, God, 

     op de weg van veertig dagen. 

     Laat ons niet verdwalen. 
Voorzang 

 

 

 
 

 

 

o.: Geef ons richting, God. 

     dat wij niet met een grote boog 

     om het kruis heen lopen 
Allen 

 

 

 

 

 

o.: Maak ons ontvankelijk, God 

     voor wat Jezus dreef: 

     uw liefde die de angst uitdrijft. 

 

 

 



Allen 

 

 

 

 

Kyrie 

o.: Laten wij roepen tot God 

     en hem aanspreken op zijn barmhartigheid        Lied 547 

 allen: refrein; voorzang: 2, 3, 4 ; allen: 5

 

3 Want de aarde vraagt ons 

om het zaad des doods, 

maar de hemel draagt ons 

op de adem Gods. 

Refrein 

4 Laten wij God loven, 

leven van het licht, 

onze val te boven 

in een evenwicht, 

Refrein 

5 Want de aarde jaagt ons 

naar de diepte toer, 

maar de hemel draagt ons, 

liefde wordt niet moe. 

Refrein 



RONDOM HET WOORD 

Met Mirjam en Micha 

 

l. : Uw woord is een lamp voor mijn voet 
a.: een licht op mijn pad  
 
Lezing: Jesaja 53, 1 – 11a (NBV21) 

531Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? 

Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? 
2Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, 

als een scheut uit dorre grond. 

Onopvallend was zijn uiterlijk, 

hij miste iedere schoonheid, 

zijn aanblik kon ons niet bekoren. 
3Hij werd veracht, door mensen gemeden, 

hij was een man die het lijden kende 

en met ziekte vertrouwd was, 

een man die zijn gelaat voor ons verborg 

en door ons werd verguisd en geminacht. 



4Maar hij was het die onze ziekten droeg, 

die ons lijden op zich nam. 

Wij echter zagen hem als een verstoteling, 

door God geslagen en vernederd. 
5Om onze zonden werd hij doorboord, 

om onze wandaden gebroken. 

De straf die hij onderging bracht ons vrede, 

zijn striemen gaven ons genezing. 
6Wij dwaalden rond als schapen, 

ieder zocht zijn eigen weg; 

maar de wandaden van ons allen 

liet de HEER op hem neerkomen. 
7Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet 

en deed zijn mond niet open. 

Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, 

als een ooi die stil is bij haar scheerders 

deed hij zijn mond niet open. 
8Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. 

Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? 

Hij werd verbannen uit het land der levenden, 

om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. 
9Hij kreeg een graf bij misdadigers, 

zijn laatste rustplaats was bij de rijken; 

toch had hij nooit enig onrecht begaan, 

nooit bedrieglijke taal gesproken. 
10Maar de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek. 

Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen, 

om zijn nageslacht te zien en lang te leven. 

En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. 
11Na het lijden dat hij moest doorstaan, 

zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. 

 

 

 

 

 



Antwoordpsalm – Psalm 130 

refrein: 1 voorzang, 2 allen 

voorzang: Wees aandachtig, luister 
  naar mijn roep om genade. 
  Als u de zonden blijft gedenken, Heer, 
  Heer, wie houdt dan stand? 
allen:  refrein 
 
voorzang:  Maar bij U is er vergeving, 
  daarom eert men U met ontzag. 
  Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar Hem 
  en verlangt naar zijn woord, 
allen:   refrein 
 
voorzang: mijn ziel verlangt naar de Heer, 
  meer dan wachters naar de morgen, 
  meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
  Israël, hoop op de Heer! Bij de Heer is genade, 
  bij Hem is bevrijding, altijd weer. 
  Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. 
allen:   refrein 
 

Lezing: Johannes 12, 37 - 50 (NBV21)  

37Ondanks alle tekenen die Hij voor hun ogen verricht had, geloofden ze 

niet in Hem. 38Zo moesten de woorden van de profeet Jesaja in vervulling 

gaan, die zei: ‘Heer, wie heeft geloofd wat wij hebben gezegd? Aan wie is 

de macht van de Heer geopenbaard?’ 39Ze konden niet tot geloof komen, 

want Jesaja heeft ook gezegd: 40‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart 

ongevoelig gemaakt. Anders zouden zij met hun ogen zien en met hun 

hart begrijpen, ze zouden op hun schreden terugkeren en Ik zou hen 

genezen.’ 41Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn 

majesteit zag. 42Toch waren er ook veel leiders die wel in Hem geloofden, 

maar vanwege de farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat 

ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. 43Ze stelden meer prijs op 

de eer van mensen dan op de eer van God. 



44Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, gelooft niet in 

Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft, 45en wie Mij ziet, ziet Hem die 

Mij gezonden heeft. 46Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, 

opdat iedereen die in Mij gelooft niet langer in de duisternis blijft. 47Als 

iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem 

oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, 

maar om de wereld te redden. 48Wie Mij afwijst en mijn woorden niet 

aanneemt heeft al een rechter: alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste 

dag over hem oordelen. 49Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de 

Vader, die Mij gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen 

en hoe Ik moest spreken. 50Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven 

betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.’ 

l. : Woord van de Levende 

a.: Wij danken God 

Orgelspel: ‘De Profundis’ – Jean Langlais (1907 – 1991) 
 
Overweging 

Lied: ‘Zie de mens die in zijn lijden’ – Lied 586 

 

2 Weerloos heeft Hij heel zijn leven 
zich aan anderen gegeven - 
weergaloos is Hij alleen. 

3 Die hem ooit op handen droegen 
zijn dezelfden die hem sloegen 
en die vroegen om zijn dood. 

4 Maar nog is zijn hart bewogen 
om hun blinde onvermogen -  
stervende pleit hij hen vrij. 

De kinderen keren terug 



GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  

  1e Collecte: Kerk in Actie, Indonesië  

  2e Collecte: Wijkwerk 

Voor uitleg zie zondagsbrief 

 

U kunt uw giften overmaken op rek.nr. van de Wijkdiaconie 

NL61INGB0007397015 

 

Voorbeden 

   na de woorden: ‘tot u bidden wij’ 

  
Lied 368e 

Stil gebed 

Onze Vader 



 

 
 

 

 



ZENDING EN ZEGEN 

 
Lied: ‘U komt mij, lieve God’ – Lied 852 

 
 
2 U daalt het duister in, 

U deelt mijn angst en pijn, 
zo dodelijk bedroefd 
als maar een mens kan zijn, 
 

3 Een man van smarten die 
ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot en vriend, -  
o Heer die bij mij zijt 

 
4 Ik bid U, laat het licht 

dat doorbrak in uw smart, 
de zon dier Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart. 

 
Zegen 

  
 
Orgelspel: Finale uit Sonata IV – F. Mendelssohn  



 

DE FONTEIN – DE BRON – NIEUWE KERK 

ZONDAGSBRIEF  20 MAART 2022 

 

Eerste collecte: Kerk in Actie: Betere toekomst voor straatkinderen. 

In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op 

straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. 

Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen 

op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier 

inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een 

opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen 

bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat 

belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die 

ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden. Met uw gift 

aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte 

aanbevolen! 

 

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. 

 

Er is kinderdienst en ook de kinderoppas is aanwezig. 

 

Zondag 27 april – Doopdienst 

Deze 4e zondag van de 40dagentijd wordt ook wel zondag Laetare 

genoemd, wat betekent ‘Verheug u’.  Dat laatste is zondag zeker aan de 

orde. Samen vieren we de doop van Rozemarijn van der Lingen, Maartje 

Ubbens, Jannes Landman en Leen Engelsma en mogen we hen welkom 

heten in ons midden.  



BLOEMENGROET 

De bloemen vanuit De Bron gaan met beterschapswensen naar Janita 

Schotsman,  Jensemaheerd. Mevrouw Holtman aan de Goudlaan krijgt een 

bos bloemen vanuit De Fontein. 

Vanuit de Nieuwe Kerk gaan bloemen naar Thom Loonstra, 

Kromhoutstraat. En als groet en bemoediging naar mevrouw P.J. Koenes, 

wonende in de Veldspaat. 

  
BEDANKT 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die Elly en Pieter Jagersma mij 

kwamen brengen. Ik ben er erg blij mee. Al zie ik veel mensen niet meer in 

de Nieuwe kerk, het is fijn dat er aan je gedacht wordt. De beste wensen 

voor iedereen! Aaf Veenstra 

 

Helemaal niet verwacht! Een prachtige bos bloemen van de Nieuwe Kerk!  

Wat leuk! Onze hartelijke dank daarvoor.  Jan en Jo Hoiting. 

 

Ik kreeg vanuit de Nieuwe Kerk een mooi bos bloemen ter gelegenheid 

van mijn verjaardag op 4 maart. Hartelijk dank daarvoor! 

Familie Groeneveld, Aweg. 

HUWELIJK TIRTSA & MARTEN  

Op vrijdag 29 april hopen wij (Marten en Tirtsa) elkaar liefde en trouw te 

beloven. Graag nodigen we jullie uit om dit met ons mee te vieren. Als u/jij 

bij de dienst en receptie aanwezig hoopt te zijn, zou u dit dan voor 18 

april kunnen laten weten via een mailtje aan: 

weddingmartentirtsa@gmail.com. Zo kunnen wij zorgen voor voldoende 

koffie en taartjes.   

 

ADRESSEN BLOEMENGROET  

Mocht u een kaartje willen sturen naar mensen die genoemd worden in de 

Bloemengroet, dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail 

mailto:weddingmartentirtsa@gmail.com


lidaduzink9@gmail.com of telefoon 050 5415029. Ook kunt u via de 

website, na inloggen ‘Lief en Leed’, gegevens en adressen vinden.  

 

HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of 

gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven 

aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com 

 

INLOOP KERK 

Elke donderdag van 10 – 16 uur is de kerk open voor bezoek.  

Dit is  bedoeld voor iedereen die zin heeft in een kop koffie, een praatje of 

om gewoon even stil te zijn in de kerk.  Als ingang wordt een van de 

zijdeuren gebruikt. Ieder is welkom! 

 

STILTEPORTAAL 

Het Stilteportaal, in de hoofdingang van de Nieuwe Kerk, is dagelijks 

geopend van 10 uur -18 uur om even rust te zoeken of een kaarsje aan te 

steken.  

START KAARTAVONDEN 

Beste mensen, we hopen op vrijdag 29 april a.s. weer een klaverjasavond te 

organiseren. Na een lange tijd waarin dit niet kon, gaan we weer starten. 

Gewoontegetrouw in Het Nieuwe Kerkcentrum aan de Nieuwe 

Boteringestraat.  We beginnen om 19.30 uur en hopen er een mooie avond 

van te maken. Wilt u/jij niet klaverjassen dan is er ook gelegenheid voor 

andere spelletjes zoals sjoelen e.d.  Gonda Holen en Dick v.d. Leij. 

 

EVENSONG CHORAL VOICES  

Op 20 maart (vanmiddag) zingt Choral Voices weer de Choral Evensong in 

de Nieuwe Kerk Groningen.  

Voorganger is Sam van Leer van de Anglican Church Groningen.  

Jochem Schuurman bespeelt het orgel.  

Aanvang om 17.00 uur. 

 

mailto:ellyjagersma@gmail.com
https://nieuwekerkgroningen.nl/nieuws/inloop-en-gesprekken-op-de-donderdag/
http://nieuwekerkgroningen.nl/stilteportaal/


CANTATEDIENST 3 APRIL A.S. IN DE NIEUWE KERK 17.00 UUR 

In de Cantatedienst van 3 april wordt uitgevoerd de Johannes Passion van 

Johann Sebastian Bach. (BWV 245) 

Uitvoerenden zijn het Cantate Consort, barokorkest en solisten o.l.v. Jelte 

Hulzebos. De solisten zijn Han Warmelink (tenor, evangelist), Luuk Tuinder 

(bas, Christus), Christy Luth (sopraan), Marijke Beute (alt), Twan van der 

Wolde (tenor) en Nanco de Vries (bas). 

Voorganger: ds. Evert Jan Veldman. Organist: Mannes Hofsink 

N.B. Deze cantatedienst zal de gebruikelijke lengte van een uur royaal 

overschrijden, rekent u op twee uur. Toegang gratis, collecte bij de uitgang. 

 

VOORAANKONDIGING 

Reserveer deze data en kom dan naar de Nieuwe Kerk: 

·           Donderdagavond 21 april 19.30 uur: 

Jaarvergadering Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk met aansluitend 

20.15 Lezing door Rienk Bijma nav zijn prachtige boek 

Een deftig Huys met een fraay Hoff 

·           Woensdagmiddag 27 april 15.00 uur: 

Koningsdag-concert door Mannes Hofsink 

 

GIRO 555 – OEKRAÏNE  

De samenwerkende hulporganisaties - waaronder Kerk in Actie - openden 

Giro555 (NL80 INGB 0000 0005 55) in een nationale actie voor Oekraïne. 

Voor 44 miljoen Oekraïners dreigen de recente ontwikkelingen uit te lopen 

op een humanitaire ramp. Hulp is voor ieder van hen van levensbelang. Er 

is behoefte aan directe noodhulp, zoals onderdak, medische zorg en schoon 

drinkwater. Voor miljoenen Oekraïners, onder wie 7,5 miljoen kinderen, is 

niets meer zeker.  Het ingezamelde geld kan hen voorzien van 

levensreddende noodhulp. Thuis kunt u uw geld overmaken op de 

rekening NL61 INGB 0007 3970 15 ten name van Wijkdiaconie Prot Gem 

Nieuwe Kerk,  of rechtstreeks op Giro 555.  

 



ONDERZOEK OPVANG OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN  

Meerdere mensen vroegen de kerkenraad of de Nieuwe Kerk onderdak 

kan bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Daarbij wordt vooral aan de 

kosterswoning gedacht. De kerkenraad doet nu zorgvuldig onderzoek naar 

of dit mogelijk is en wat erbij komt kijken. 

 

 

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VOOR 27 MAART 2022 

VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 

 

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN  

ELKE DONDERDAG VÓÓR 11.00 UUR  

VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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MEDEDELINGEN VANUIT DE FONTEIN 

 

Bij de vieringen 

Op zondag 20 maart is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de 

Nieuwe Kerk. Cantor-organist is Mannes Hofsink. Voorganger is ds. Evert 

Jan Veldman. 

Zondag 27 maart zijn we alweer halverwege de Veertigdagentijd: zondag 

Laetare (Wees blij!). We vieren een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger 

is ds. Marga Baas. 

 

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 

Naast de diverse activiteiten die wij doordeweeks organiseren is buurtkerk 

De Fontein twee ochtenden per week geopend: op woensdag en 

donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor een persoonlijk gesprek zijn 

buurtpastor Ruth Pruis en/of ds. Alberte van Ess aanwezig.  

U kunt ook even in de kerkzaal zitten, een kaarsje aansteken en de nieuwe 

tentoonstelling bekijken. 

 

mailto:hessel.boersma@gmail.com
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Meeleven 

Mevr. Kuipers is afgelopen zaterdag weer thuis gekomen vanuit 

Maartenshof. We wensen haar een voorspoedig herstel toe. 

 

Dhr en mw Secuur-Ridder, Esdoornlaan 131, waren deze week op 14 

maart 65 jaar getrouwd. Ze hebben het samen met hun kinderen gevierd. 

Vanaf deze plek wensen we hen van harte geluk met deze bijzondere dag! 

  

Het Exposure-project van de diaconie: verkenners gezocht! 

Eind 2019 sloeg de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen 

(PGG) een ander pad in. De diaconie wilde niet langer fungeren als louter 

fonds, maar zelf de stad ingaan, de wijken in. Ze stuurde ‘verkenners’ naar 

vijf Groninger wijken. Hashem Mirza is daar één van, heeft Selwerd 

verkend en zou daar graag samen met ons, buurtkerk De Fontein, een 

vervolg aan geven. 

 

Het team hoopt in de komende maanden nieuwe verkenners te vinden in 

de wijkgemeenten De Bron, De Fontein, de Immanuelkerk, de Martinikerk 

en de Nieuwe kerk. Voor hen zal een vorm moeten worden gevonden, die 

behapbaar is voor de vrijwilligers en recht doet aan het exposure-project. 

Maatwerk dus. En van daaruit kan ieder persoonlijk verder groeien. 

 

Voelt u zich aangesproken door het Exposure-project en wilt u daar graag 

een bijdrage aan leveren? Neem dan contact op met Ruth Pruis 

(evaruthpruis@gmail.com). 

 

Loket Levensvragen - een nieuwe lente een nieuwe locatie 

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. 

mailto:evaruthpruis@gmail.com


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 gaan wij vanaf 

donderdag 24 maart ook de buurt in met het Loket Levensvragen! 

‘Wijkbureau Paddepoel’ is een nieuwe ontmoetingsplek voor en door 

bewoners in Winkelcentrum Paddepoel (op de plek van de vroegere 

Rabobank, naast de dierenwinkel, Eikenlaan 242). Vanaf 24 maart zal Ruth 

Pruis daar iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur te vinden 

zijn. Voor een gesprek met Alberte van Ess kunt u op dat moment nog 

steeds in De Fontein terecht! 

 

Film in De Fontein: Nomadland (2020) 

Op donderdagavond 24 maart (19.30 uur) draait ‘Nomadland’: Poëtisch 

meesterwerk van de Chinese Zhao over de Amerikaanse Fern, een zestiger 

die na het overlijden van haar man alles achterlaat en als heuse nomade in 

een camper van plek naar plek trekt. Op zoek naar tijdelijke klusjes, omdat 

ze anders financieel niet rond kan komen. En ze is niet de enige, want 

onderweg komt ze veel zestigplussers tegen die ook – soms 

noodgedwongen, soms vrijwillig – hebben gekozen voor een bestaan als 

moderne nomade. Weinig plot, maar veel sfeer, prachtige beelden en een 

indrukwekkende hoofdrol van McDormand. 

Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee 

klaar. Kosten: vrijwillige bijdrage 

 

Meditatief tekenen en schilderen rondom het thema ‘VALLEN EN 

OPSTAAN - komt alles goed?’ 

Deze kunstzinnige activiteit wordt gegeven door Anja van Beek, creatief 

coach en kunstwerker bij KIJK7. Stap voor stap gaan we samen het thema 

beleven. We gaan aan het werk met (aquarel)verf, kleurpotlood, 

pastelkrijt, bijenwaskrijt e.a.. 

Om mee te doen hoef je niet te kunnen tekenen of schilderen. Fijn als je 

erbij bent! 



Datum: donderdagmiddag 7 april 2022 van 14.00 tot 17.00 uur 

Locatie: buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255 – Groningen 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

Opgave: vóór maandag 28 maart (VOL = VOL, max. 6-8 personen), bij Ruth 

Pruis: evaruthpruis@gmail.com 

 

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. 

 

Nieuw mailadres scriba van De Fontein 

Onze scriba Jaap Medema stopt in april als scriba bij onze gemeente.  

We willen u vragen om met ingang van heden, mail bestemd voor de 

scriba, naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.   
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