
      
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

 17 april        9.30 uur           Paasmorgen                             ds Marga Baas en pastor Ruth Pruis   De Fontein
 24 april      10.00 uur morgendienst                           ds Evert Jan Veldman                            Nieuwe Kerk

Bij de vieringen

‘Wake van hoop’ op Stille Zaterdag
                 Licht dat terugkomt

Hoop die niet sterven wil
Vrede die bij ons blijft

Voorafgaand aan de Paaswake organiseren we buiten in de tuin 
rond de Fontein een wake. Met Pasen vieren we de Opstanding 
van Christus, dat het Licht sterker is dan al het duister. Laten we 
juist op deze avond met elkaar stil staan en waken bij het leed in 
onze wereld:
Een wake voor Oekraïne.
Een wake voor al de vluchtelingen.
Een wake in en met de buurt.
Je kunt een kaarsje aansteken. Er brandt een vuur. Er klinken 
liederen van hoop en vrede. Welkom!
Wanneer? Op zaterdagavond 16 april tussen 20.30 tot 21.30 u
Waar? In de tuin rond de Fontein 
Voor meer info: buurtpastor Ruth Pruis, r.pruis@defontein.info of
ds. Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com

Op de morgen van Pasen (17 april) vieren we het feest van de 
Opstanding in een dienst van Schrift en Tafel. Tijdens deze dienst 
treedt Jaap Medema af als scriba en diaken van onze gemeente. 
Aan de dienst wordt meegewerkt door het Goede Herder Kerkkoor 
o.l.v. José van Dijken. Voorgangers zijn ds. Marga Baas en 
buurtpastor Ruth Pruis. Organist is Dick Dijkstra. Aanvang: 9.30 uur.

Op zondag 24 april is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de
Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.
Zondag 1 mei is er een viering o.l.v. gemeenteleden. Voorgangers 
zijn Johan Pruis en Tineke Veenstra
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) 
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.

Meeleven
Maandag j.l. is de heer Dijkema [Siersteenlaan] opgenomen in het 
Martiniziekenhuis. Recentelijk heeft hij een herseninfarct gehad 
maar was weer thuis aan het revalideren. Gisteren is hij met 
spoed weer opgenomen. We wensen de familie veel sterkte toe.

Oproep: wijkverkenners Selwerd
In onze wijk willen we in aansluiting op het project ‘Exposure’ van 
het College van Diakenen ons eigen diaconale project 
wijkverkenners opzetten. Er is al een start gemaakt met het 
project afgelopen jaar door pionierverkenner Hashem Mirza. Doel 
is om meer contact te krijgen met bewoners van onze wijk. Dit 
heeft diaconale en pastorale waarde.

Wat doet een wijkverkenner? 
We zoeken naar mensen die tijd willen besteden om als 
wijkverkenner in een eerste fase onbevooroordeeld met open 
vizier, zonder uitgewerkt plan een periode door te brengen in 
Selwerd.  Misschien heb je geen idee, maar hopelijk maakt deze 
oproep je wel nieuwsgierig. De exposure-methode (samengevat: 
blootstellen aan de buurt) vertrekt namelijk vanuit de overtuiging 
dat het zonder plan aanwezig zijn, een essentiële ervaring is die 
een kerk kan helpen betrokken te zijn op de buurt. In deze training
bieden we enkele diakenen en gemeenteleden de kans om te 
ontdekken wat exposure voor ons, als buurtkerk De Fontein, kan 
betekenen.

Hoeveel tijd wordt er gevraagd van de wijkverkenner? 
Dat is maatwerk en ligt aan je eigen mogelijkheden. In principe 
gaat het om:

 Eén gezamenlijke dag van 11.00 – 16.00 uur
o 11.00 – 12.00: Bijeenkomen in De Fontein, 

introductie Exposure
o 12.00 – 14.30: Individuele Exposure doen in 

deel van de wijk Selwerd
o 14.30 – 15.00: Terug komen in De Fontein, 

koffie en thee staat klaar
o 15.00 – 16.00: Delen van ervaringen

 Ten minste twee keer twee uur op een eigen moment 
(april of mei) met een gezamenlijke inter-
visiebijeenkomst 
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 Afsluiting en overdracht naar de gemeente m.b.t. 
opgedane ervaringen

Mocht dit bovenstaande niet lukken, maar je wilt wel graag 
meedoen: maatwerk is mogelijk zoals genoemd. Voor informatie kun
je terecht bij: Hashem Mirza, hashemmirza@icloud.com.
Opgave: Ruth Pruis, evaruthpruis@gmail.com.

Wandelen met aandacht – UNESCO Werelderfgoed in Veenhuizen
Op 26 juli 2021 heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco de 
Koloniën van Weldadigheid op de Werelderfgoedlijst geplaatst. 
Nederland diende de nominatie in samen met België. Het gaat in 
Nederland om de drie koloniën Veenhuizen, Frederiksoord en 
Wilhelminaoord.
Vanaf 1818 stichtte de Maatschappij van Weldadigheid kolonies in 
onontgonnen gebieden in het toenmalige Nederlandse Koninkrijk. Ze
werden ook wel pauperkolonies genoemd. Het doel was om de 
armen in de steden betere vooruitzichten te geven door ze werk op 
het platteland aan te bieden en zelfvoorzienend te maken.
Onder begeleiding van Zwanet van Dijken wandelen we langs diverse
locaties en gebouwen met moraliserende opschriften als ‘Vrede en 
Recht’, ‘Werk en Bid’ en ‘Hou en Trouw’.
Datum: vrijdag 22 april
Tijd: van 10:30 tot 16:30 uur
Vertrek- en eindpunt: buurtkerk De Fontein
Afstand: ongeveer 10 km.
Kosten: € 3,-, eigen lunch/versnaperingen mee
Opgave: vóór dinsdag 19 april via r.pruis@defontein.info – Mocht je 
over een auto beschikken en tevens chauffeur willen zijn, dan horen 
we dat graag!

Film in De Fontein: Dorsvloer vol confetti (2014)
Op donderdagavond 28 april (19.30 uur) draait ‘Dorsvloer vol 
confetti’: De jonge Katelijne groeit op in een streng protestants 
boerengezin. Als enige meisje tussen zes broers wordt ze nauwelijks 
betrokken bij het werk op de boerderij en buitengesloten in de 
dagelijkse gesprekken. Hierdoor laat ze haar verbeelding de vrije 
loop door zich over te geven aan Bijbelse verhalen, roddels en zelfs 
sprookjes, hoewel ze die eigenlijk niet mag lezen. Tijdens de bruiloft 
van haar broer overdondert ze echter haar familie met literatuur, 
waarmee ze afscheid neemt van haar jeugd.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee
klaar
Kosten: vrijwillige bijdrage

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

Let op: per 1 mei 2022 betaald parkeren in Selwerd
Dat betekent dat bewoners moeten beschikken over een 
bewonersvergunning om te kunnen parkeren in hun wijk. Bezoekers 
kunnen betalen bij de parkeerautomaat. Bij de Vensterschool en 
zwembad De Parrel is een zgn. blauwe zone ingericht. Daarmee 
kunnen ook onze bezoekers twee uur gratis parkeren met een 
parkeerschijf.
Kosten daarbuiten: € 2,50 per uur, maandag t/m vrijdag 08:00 - 
22:00 uur en zaterdag 08:00 - 18:00 uur. Gratis op zon- en 
feestdagen.

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.

SPAARDOOSJES 40-dagentijd   
De spaardoosjes, die uitgereikt zijn in de kerk en bij sommige 
gemeenteleden thuis zijn gebracht, mogen weer ingeleverd 
worden na de 40-dagentijd.                                                                      
Dat kan op Eerste Paasdag 17 april of op zondag 1 mei in De 
Fontein (zondag 24 april zijn we in de Nieuwe Kerk).                          
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

Buurtpastor: Ruth Pruis                                                       tel. 06-17984737                    r.pruis@defontein.info            
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: woensdag          13 april 2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag          13 april 2022        jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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De collecten

 In de Paaswake is er 1 collecte  bij de uitgang, en wel voor het  
volgende doel:

Kerk in Actie: Libanon: Kansen voor jongeren in 
achterstandswijken
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn 
de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, 
werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische 
vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een
betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder 
jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt
voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, 
een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een 
partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, 
waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en
even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in 
de rug op weg naar de toekomst.
Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk in 
Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren.

In de dienst op Paasmorgen zijn er 2 collectes bij de uitgang
De 1e collecte is eveneens bestemd  voor  Kerk in Actie: Libanon: 
Kansen voor jongeren in achterstandswijken

 De 2e collecte i s bestemd voor het Stedelijk Kerkenwerk

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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