
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

 13 maart    9.30 uur morgendienst pastor Ruth Pruis De Fontein

20 maart    10.00 uur   morgendienst ds Evert Jan Veldman Nieuwe Kerk 

Bij de vieringen
Op zondag 13 maart gaat Ruth Pruis voor. Carel van Aurich 
bespeelt het orgel.
Zondag 20 maart is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de 
Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

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.
 
Bedankt
Iedereen krijgt de hartelijke groeten van Cor Jonkheer. Hij bedankt
voor de bloemen uit de kerk die bij hem zijn gebracht. In verband 
met zijn hoge leeftijd en afnemende gezondheid heeft hij zich 
laten uitschrijven uit onze gemeente. Hij wenst onze alle goeds 
toe.

Selwerd helpt Oekraïners
Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tot augustus in de Kornoeljeflat
in Selwerd een veilige plek krijgen. Dat heeft de verhuurder van de
studentenflat, Stichting Studenten Huisvesting, besloten. 
Voor de flat in de Kornoeljestraat staat al een inzamelcontainer 
voor hulpgoederen. Aan de volgende spullen is behoefte: 
handdoeken, theedoeken, washandjes, hygiëneproducten voor 
vrouwen, wc papier, keukenrol, luiers, speelgoed, spullen voor de 
baby, babymelkpoeder, afwasmiddel. Voor volwassenen en 
kinderen: shampoo, tandenborstels en tandpasta. Spullen kun je 
afgeven bij het loket bij de flat, op werkdagen geopend van 9.00 – 
17.00 uur.
 
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.

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.
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

Muzikale lezing ‘Eindelijk volwassen: de wijsheid van de tweede 
levenshelft’ – met Frits de Lange en Eessa Frieman
Frits de Lange doet vanuit zijn vakgebied al lang onderzoek naar 
‘goed ouder worden’. Als kersverse 65-plusser is hij nu ook een 
beetje ervaringsdeskundige. In zijn lezing legt hij uit waarom je op 
je oude dag niet het gevoel hoeft te krijgen dat het met je gedaan 
is. Hij gelooft ook niet in de ouderdom als alleen maar een 

succesverhaal. Wijs oud worden, dat is zijn ideaal waar hij – als
wetenschapper en als ‘oudere-in-opleiding’ – een goed woord 
voor wil doen.
De lezing wordt afgewisseld met eigenwijze en ontroerende 
liedjes over wijsheid en ouderdom, gezongen door Eessa Frieman.
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Datum: woensdag 30 maart 2022 van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Immanuelkerk (Overwinningsplein 1)
Entree: vrijwillige bijdrage 
Informatie: Sjettie Tjeerdsma (Email: stjeerdsma@upcmail.nl, M: 
06-29255929)

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

Kunst in De Fontein met Philippine Lugtigheid
In de veertigdagentijd exposeert Philippine Lugtigheid in De 
Fontein, van 2 maart tot 20 april. Philippine verwerkt 
gebeurtenissen uit haar leven in schilderingen. Zij is geobsedeerd 
door schrift in schilderijen en laat zelf schrift ontstaan. Ieder 
schilderij heeft zijn eigen verhaal.
Philippine fotografeert ook en maakt schilderingen naar foto’s: 
een vloer van de kerk in Feerwerd en het gedeeltelijk herbouwde 
altaar van een gebombardeerde kerk in Nagorno Karabach.
Op woensdag 6 april om 11:00 uur geeft Philippine een 
rondleiding bij haar werk.
Zie ook: https://philippinelugtigheid.wordpress.com//

De spaardoosjes
Ook zondag 13 maart worden na de kerkdienst nog  spaardoosjes 
voor Kerk in Actie uitgereikt . 

Oekraïne
De zondag 6 maart gehouden collecte voor Oekraïne heeft een 
bedrag opgebracht van 377,50 euro. Hartelijk dank   

Amnesty International
Schrijfactie Pakistan: onderzoeker in het geheim veroordeeld.
Pakistan houdt mensenrechtenverdediger Idris Khattak sinds 
november 2019 vast op een onbekende plek. Volgens berichten 
zou een militaire rechtbank hem in het geheim hebben 
veroordeeld voor ‘verraad’, waarvoor hij 14 jaar gevangenisstraf 
kan krijgen. Zijn familie en advocaat weten van niets. Idris Khattak 
deed onderzoek naar gedwongen verdwijningen van 
mensenrechtenverdedigers en andere critici van de regering. Hij is
nu zelf al ruim 2 jaar ‘verdwenen’. Zijn familie weet nog altijd niet 
waar hij wordt vastgehouden. Schrijf vóór 1 april naar de 

Pakistaanse autoriteiten. Roep hen op Idris Khattak een eerlijk 
proces te geven voor een gewone rechtbank.

De collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: Nederland: Kerk zijn doe je met 
elkaar
Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen 
omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die wel 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals de Protestantse 
Wijkgemeente De Drieklank in Almere. In een taalcafé geven 
vrijwilligers taalles aan Syrische vluchtelingen. Gemeenteleden en 
vluchtelingen genieten van gezamenlijke maaltijden. Op 
vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van 
koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het 
‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk in. Met deze activiteiten wil de 
kerk in Almere diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk.
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten 
die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw 
bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de 
diaconale presentieplek in Almere.

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
 
De 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 de collecte doelen gelijk  
worden verdeeld

httpps://kerk050.nl/DFC

Buurtpastor:                                Ruth Pruis                      tel. 06-17984737                    r.pruis@defontein.info            
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag            20 maart 2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag       16 maart 2022       jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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