
 

  
 

                                      

WELKOM ! 

 

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie 

 1 mei   9.30 uur                    morgendienst                         Tineke Veenstra en Thom van Dijk        De Fontein 
 8 mei    9.30 uur                   morgendienst                          ds Evert Jan Veldman                              De Fontein 

 

 

 
Bij de vieringen 

Zondag 1 mei is er een viering o.l.v. gemeenteleden.  

voorgangers zijn Thom van Dijk en Tineke Veenstra 

Zondag 8 mei gaat Evert Jan Veldman voor in de dienst in De 

Fontein. 

 

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 

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. 

 

Vakantie 

Gedurende de tweede week van de meivakantie, van vrijdag 29 

april tot en met zondag 8 mei, heb ik vakantie. Ds. Anita Akkerman 

is aankomende woensdag 4 mei tijdens de inloop aanwezig. 

Mocht er gedurende de komende week iets zijn, dan kunt u 

contact opnemen met Hessel Boersma (T: 050-5718753/06-

20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com). 

Hartelijke groet, Ruth Pruis 

 

Meeleven 

De operatie welke Henk Jongema afgelopen maandag zou 

ondergaan is helaas uitgesteld in verband met een urgentere 

operatie. We hopen voor Henk dat er snel weer een datum wordt 

ingepland. 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Dijkema [Siersteenlaan] ligt in het Martini ziekenhuis 1C K 

108. Praten gaat heel moeilijk. Hij heeft een 2e infarct gehad. Er 

wordt gezocht naar een revalidatiecentrum waar hij naar toe kan.  

 

Afgelopen donderdag is Mw. B. Gosliga-Nieuwenhuis (uit 

Selwerd) opgenomen in Woonzorgcentrum De Brink, Helper Brink 

59, 9722 EK Groningen. Hiervoor verbleef ze enige tijd in het 

Martiniziekenhuis. Zondag kreeg ze de bloemen met een hartelijke 

groet van ons allen.  

 

Wij gedenken 

Op donderdag 21 april is Annie van Dijken-Rijkels – moeder van 

Klaas en onze cantrix José, oma van Lisa, Evie en Maxime – 

gestorven in de leeftijd van 99 jaar. Zij was sinds 2019 de weduwe 

van Jack van Dijken. Zij woonde vele jaren met haar man en 

kinderen aan de Elzenlaan, de laatste anderhalf jaar verbleef zij in 

De Es. De begrafenis heeft op donderdag 28 april in familiekring 

plaatsgevonden in Huizinge. 

 

Bedankje 

‘Mijn moeder, Mevr. B Gosliga-Nieuwenhuis, is erg blij met de 

bloemen die zij heeft ontvangen in De Brink. Dit doet haar goed!’ 

 

Bedankt 

Via deze weg zouden wij iedereen willen bedanken die de 

afgelopen weken, in de vorm van vele bloemen en kaarten, aan 

ons heeft gedacht. Het deed en doet ons goed! 

Johan Pruis en familie 

 

Bloemen uit de kerk 

Tijdens de corona maatregelingen hebben we tijdelijk de bloemen 

“uit de kerk” niet op zondag maar op een ander moment door de 

week bezorgd bij gemeenteleden die wat extra aandacht nodig 

hebben. Na overleg is besloten om per 1 mei de bloemen uit de 

kerk weer op zondag te bezorgen. Daarnaast willen we bij wijze 

van proef op woensdag als buurtkerk ook een bos bloemen 

bezorgen bij wijkbewoners of instellingen die wat extra aandacht 

kunnen gebruiken. Weet u iemand in uw buurt die hiervoor in 

aanmerking komt geef dit dan door aan Hessel Boersma, 

ouderling pastoraat. Over een half jaar gaan we evalueren of 

bovenstaande afspraken nog steeds haalbaar zijn. 

 

Film in De Fontein: Wonder (2017) 

Op dinsdagmiddag 10 mei  (13.30 uur) draait Wonder. 

Door een aangeboren afwijking aan zijn gezicht, heeft August 

Pullman nooit naar school kunnen gaan. Nu gaat hij naar groep 
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zeven en met de hulp van zijn ouders probeert hij zijn draai te 

vinden in een nieuwe omgeving.  

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

thee klaar. 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

 

Kunst in de kerk 

Annette Schreuder (Hoogezand-Sappemeer, 1949) exposeert van 

20 april tot 1 juni met haar werk in De Fontein. De liefde voor de 

natuur heeft zij van haar vader, die een grote sier- en moestuin 

had waar zij als kind vaak te vinden was. Samen trokken zij ook 

het veld in. Het vangen van de natuur in beeld was zijn hobby: hij 

tekende. Annette doet dit in haar schilderijen. Naast het 

schilderen is zij een fervent tuinierster.‘Nog steeds wandel en fiets 

ik graag. Tijdens deze tochten maak ik schetsen, die vaak thuis 

uitgewerkt worden.’ 

Gedurende twintig jaar woonde zij in Veendam waar zij gepakt 

werd door het weidse landschap met de strakke kanalen, bruggen  

en sluizen .Annette heeft zich ontwikkeld tot kunstenaar door 

lessen en workshops bij verschillende kunstenaars. Sinds 

september 2017 volgt zij deelstudies aan de Klassieke Academie te 

Groningen.Zij gebruikt verschillende materialen, o.a. acryl en 

olieverf. Naast landschappen, bloemen en dieren, schildert zij 

portretten en stillevens. Op de tentoonstelling laat Annette een 

grote variatie aan rozen zien. 

Annette geeft een rondleiding bij haar werk op donderdagmorgen 

12 mei om 11:00 uur. 

Voor meer informatie zie de kunstmap in de hal en haar website 

www.annetteschreuder.nl  

E-mail: a.g.schreuder@ziggo.nl  

 

Meditatiecursus 

Onthaasten is typisch zo’n woord van deze tijd. Mensen hebben 

soms dagen nodig op vakantie om zich te onthaasten. In onze tijd 

van stress, hoge werkdruk, snelheid en lawaai zoeken steeds meer 

mensen naar momenten van stilte en bezinning. Ze willen weer 

dichter bij de bronnen van hun bestaan komen en bij de Bron van 

het leven. Meditatie is een manier daartoe. 

In deze cursus leren we de meditatiehouding aan om zo tot 

verstilling en een houding van overgave te kunnen komen. Dat is 

voor ons, drukke en altijd maar denkende mensen niet eenvoudig. 

Daarom zijn er meditatietechnieken ontwikkeld om ons daarbij te 

helpen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van (religieuze) teksten, 

een bepaald object, muziekfragmenten en afbeeldingen. Ervaring 

met meditatie is niet nodig. 

Data: woensdagavond 11 mei, 25 mei en 8 juni van 20.00 tot 

21.00 uur 

Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom 

Locatie: buurtkerk De Fontein - Eikenlaan 255 – Groningen 

Opgave: vóór maandag 9 mei, via: 

buurtkerkdefontein@gmail.com 

 

 

Welmobiel, Uw wereld wordt groter 

Stichting WelMobiel is een wijkinitiatief in de wijken Vinkhuizen, 
Lewenborg, Beijum, Oosterparkwijk en Hoogkerk Met de inzet van 
elektrische voertuigen en de deur tot deur service kunt u ondanks 
dat u wat moeilijk ter been bent of met minimale inkomsten te 
maken heeft, toch deelnemen aan leuke activiteiten in uw wijk. 
Ons vervoer is ook in te zetten wanneer u bijvoorbeeld een keer 
naar De Fontein wilt gaan. Beschikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. 
Bel ons op 085 79 20 377 geef datum en tijd door wanneer u wilt 
worden gebracht en gehaald. Zie voor meer informatie 
https://www.welmobiel.nl/  
Voor de buurttaxi Selwerd kunt u bellen naar 06 1934 9573  
https://buurttaxiselwerd.nl/ 
 

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 

Met ingang van heden vragen we u om, mail bestemd voor de 

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

zijn nog steeds op zoek naar een scriba, reacties kunnen naar het 

mailadres van de scriba worden gestuurd. 

 

De spaardoosjes 

De spaardoosjes, de uitgereikt zijn in de kerk en bij sommige 

gemeenteleden thuis zijn gebracht, mogen nog ingeleverd worden                                                                                   

Dat kan nog op  zondag 1 mei in De Fontein                                                                                                                                                    

De spaardoosjes mogen ook ingeleverd worden op 

woensdagochtend of donderdagochtend tussen 10.00-12.00 als 

de kerk open is.  Mocht het niet mogelijk zijn om het spaardoosje 

zelf naar de kerk te brengen, dan kan het ook opgehaald worden. 

Belt u dan met Hilbert Annen, tel. 050 – 5719703 of stuur een 

mailtje naar Email: diaconaat@defontein.nl                                                                                                                                   

Heel erg bedankt alvast voor het sparen tijdens de 40-dagentijd! 

Werkgroep Diaconaat 

 

Aanmelding nieuw diaconaal project 2022-2024, de Bron, 

Nieuwe Kerk en De Fontein.  

Het huidige project Bianca couture hebben we met allerlei acties 

twee jaren gesteund. Door de coronacrisis hebben we helaas niet 

alles door kunnen laten gaan. Met  prachtige, creatieve acties 

hebben we toch nog veel geld binnen weten te halen. Denk hierbij 

aan de ‘Houd moed’ tasjes met allerlei Groninger producten en de 

verkoop van zelfgemaakte kerststukjes door de Fontein en een 

soep- en wijnactie en kerstpakketjes met zelfgemaakte kaarsen en 

kaarten door de Bron en collectes in de Nieuwe kerk. Deze acties 

werden door velen, verspreid over de hele stad, gesteund. 

Hartelijk dank hiervoor. 

Nu willen we voor de zomervakantie een nieuw diaconaal project 

voor de komende twee jaren kiezen. 
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Hierbij dan ook een uitnodiging aan alle stadjers. Bent u, of kent u 

iemand, betrokken bij een kleine stichting die financiële 

ondersteuning goed kan gebruiken, laat het ons dan weten.  

Bij het beoordelen van de aangeboden goede doelen hebben we 

een aantal richtlijnen: heeft de stichting een ANBI status, hoe 

komt het geld ter plekke en wordt het voor 100% aan het project 

besteed, heeft de stichting ook een Nederlands bestuur, is er een 

website, kunnen we een gastspreker uitnodigen en kunnen we 

voor een concreet doel actie voeren. Naast deze richtlijnen kan 

ook een emotionele verbondenheid met het project/doel een rol 

spelen.  

Wilt u een stichting voordragen doe het dan voor 31 mei. Hebt u 

al eerder een project aangedragen maar het is toen niet gekozen, 

dan mag u het gerust weer aanbieden. 

Voor meer informatie mag u bellen naar Bram van Huis (050-

5773562). Uw mail mag u sturen naar bvanhuis@home.nl  namens 

ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) 

van bovenstaande drie kerken. 

 

De vakantietas actie. Helpt u mee. 

Alweer een aantal jaren is het voor de kinderen in de noordelijke 

wijken een feest om aan het begin van de zomervakantie een 

vakantietas met speelgoed te krijgen. Deze kinderen gaan niet op 

vakantie en daarom is het fijn dat er mensen zijn die hen met zo’n 

tasje blij maken. 

De organisatie van deze actie ligt bij zwo de Fontein. Wij hopen 

echter dat heel Groningen een bijdrage wil leveren door een tasje 

te sponsoren.  

De verspreiding van de tasjes gebeurt door Wij Selwerd en Wij 

Vinkhuizen. Via hen vernemen wij dan ook dat de kinderen het 

heel erg waarderen. 

Omdat er in deze tijd veel aandacht is voor Oekraïne en er veel 

geld die kant opgaat, is het goed te weten dat er in de noordelijke 

wijken Oekraïense kinderen worden opgevangen en dus ook voor 

een tasje in aanmerking komen. 

Wilt u deze jaarlijkse actie steunen?  

De inhoud van een tasje heeft een waarde van €10. Wij zijn 

uiteraard blij met elke gift. Vorig jaar hebben we 150 tasjes 

kunnen weggeven en we hopen dit weer te evenaren.  

Wilt u dan uiterlijk 31 mei uw bijdrage storten op 

bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 ten name van 

werkgroep diaconie de Fontein onder vermelding van 

vakantietasje. 

Hartelijk dank.   

Bram van Huis, namens ZWO De Fontein. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

De collecten 

 

Eerste collecte: Groningen: Stichting Chavah 

Stichting Chavah is opgericht om een plek te bieden aan tiener- en 

jonge moeders en hun kindje in de stad Groningen. 

Chavah wil jonge moeders die ervoor gekozen hebben om hun 

kindje een kans in het leven te geven, maar niet weten hoe ze dit 

voor elkaar moeten krijgen, begeleiden om in de toekomst 

zelfstandig voor zichzelf en haar kindje te kunnen zorgen. De jonge 

moeder heeft een eigen woon- en slaapruimte, sanitair en 

keukenblokje en deelt een gezamenlijke ruimte met maximaal 6 

andere jonge moeders. Een gezin woont met hen op hetzelfde 

terrein, maar heeft haar eigen (woon)ruimten. Hierdoor is er bij 

Chavah plek, warmte en veiligheid en een begeleidingsprogramma 

voor de tienermoeder en haar kindje. Op hetzelfde terrein zijn in 

juni 2021 nog 6 volledig zelfstandige woonruimtes gereed 

gekomen. Naast woonruimte met begeleiding bieden we ook 

ambulante begeleiding. Voor dit werk is deze stichting afhankelijk 

van giften, daarom van harte bij u aanbevolen. Kijkt u voor meer 

informatie eens op www.chavah.nl.  

 

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk  

 

De derde collecte  is voor de stedelijke voedselbank 

 

 

httpps://kerk050.nl/DFC 

 

 
 

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 
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