
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

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

13  maart   9.30 uur   morgendienst pastor Ruth Pruis De Fontein 

Bij de vieringen
Vandaag, zondag 6 maart, is er een viering onder leiding van 
gemeenteleden. Voorgangers zijn Marleen Betten en Auke Faber. 
Organist is Gjalt van der Meulen.
Een week later, op zondag 13 maart, gaat Ruth Pruis voor. Carel 
van Aurich bespeelt het orgel.

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:

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

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

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

4. 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.

5. 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 is afgelopen week voor revalidatie naar 
Maartenshof gegaan. Schaaksport 100, 9728 PG Groningen  
Kamer 40

Gefeliciteerd!
Onze felicitaties gaan uit naar Frits en Ineke Velders, 
Planetenlaan, die op 1 maart 60 jaar getrouwd waren

Verhuisd
Mevr. Kina Kroeze is verhuisd naar de Pelsterhof, Kamer 211 
Pelsterstraat 51, 9711KK Groningen 

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

Kunst in de Fontein met Philippine Lugtigheid
Philippine Lugtigheid (Deventer, 1936) exposeert in de 
veertigdagentijd met haar werk in De Fontein van 2 maart tot 20 
april.
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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.

Spaardoosjes  en Vastenkaarten voor de 40dagentijd
Vanaf zondag 6 maart worden de spaardoosjes voor de 40-
dagentijd weer uitgereikt. Sommige van onze gemeenteleden 
krijgen het spaardoosje bij de liturgie in de brievenbus. 
In de 40dagentijdcampagne Alles komt goed?! staat iedere week 
een ander project op het collecterooster. Het paasproject ‘Kansen 
voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon’ is het 
hoofdproject van de campagne en daarmee ook het spaardoel van
de vastenactie die aan de campagne is gekoppeld.
Tegelijk met de spaardoosjes worden daarom ook vastenkaarten 
uitgereikt. Vasten helpt je om stil te staan en aandacht te hebben 
voor mensen dichtbij en ver weg. Met deze vastenkaart kun je in 
de 40dagentijd elke week op een andere manier vasten.
De vastenacties op deze kaart zijn gebaseerd op de zeven werken 
van barmhartigheid. Jezus is hierbij voor ons een voorbeeld 
geweest en zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. 
Bijvoorbeeld een week geen vlees eten of de kachel wat lager 
zetten of een kaartje sturen aan iemand die bemoediging nodig 
heeft.  Bij elke dag staat een bedrag wat je kunt (be)sparen voor 
de 40dagentijdprojecten van Kerk in Actie en die je vervolgens in 
het spaardoosje kunt doen.
Maar u kunt natuurlijk ook los van de vastenkaart meedoen en 
een bedrag in het spaardoosje doen. Alles is goed en welkom. 
Doet u ook mee dit jaar?!  Van harte aanbevolen!
Werkgroep Diaconaat

De collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: Rwanda: Met zusters werken aan 
gezond eten
Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? 
Niet prettig waarschijnlijk. Of als u ineens afgesloten zou worden van 
elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse land Rwanda zijn 
deze zaken ook belangrijk voor de mensen. Maar om al die dingen te 
betalen, moet je genoeg verdienen. Dat is lastig als je op een kleine akker 
werkt en maar net aan genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag te 
voeden.  Vandaag collecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen 
grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters 
trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer 
opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en 
wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond 
leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn 
kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en 
gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het 
leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro. Daar vragen we
vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie!

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

De deurcollecte (derde collecte) is bestemd voor hulp aan 
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. Zij zijn afhankelijk van 
humanitaire hulp en hebben onze steun nu nodig.” Het 
ingezamelde geld kan hen voorzien van levensreddende 
noodhulp. Thuis kunt u uw geld overmaken op de rekening NL 45 
INGB 0003 2086 49 van de Werkgroep diaconaat, via derde 
collecte op Tikkie (scan de code of ga naar https://kerk050.nl/DFC,
of rechtstreeks op Giro555.

Normaliter houden we de eerste zondag van de maand een extra 
collecte voor de voedselbank. Vanwege de urgentie gaat de 
hulpactie aan Oekraïne nu voor. De collecte voor de voedselbank 
verschuiven we naar volgende week, 10 maart. Gezien de inflatie 
blijft ook daar onze hulp hard nodig.
 
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             6 maart 2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag       9 maart 2022           jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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