
WELKOM !
DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

   3 april       9.30 uur   morgendienst Gerard Lof en Thom van Dijk De Fontein   

10 april        9.30 uur morgendienst pastor Ruth Pruis De Fontein

Bij de vieringen
Op zondag 3 april is er een viering o.l.v. gemeenteleden. 
Voorgangers zijn Thom van Dijk en Gerard Lof. Organist is Gjalt 
van der Meulen.
Zondag 10 april is het Palmpasen, de zesde zondag in de Veertig 
Dagen en het begin van de Goede Week. We vieren de intocht van
Jezus in Jeruzalem. Voorganger is Ruth Pruis. Carel van Aurich 
bespeelt het orgel en aan de dienst wordt meegewerkt door het 
Goede Herder Kerkkoor o.l.v. José van Dijken.

Vieringen in de Goede Week en op Pasen
Op Witte Donderdag (14 april) vieren we dat Jezus met zijn 
leerlingen in Jeruzalem maaltijd hield en zijn leven van liefde en 
dienstbaarheid in het perspectief plaatste van uittocht en 
bevrijding. We delen brood en wijn, zoals Jezus zijn leerlingen 
opdroeg om te breken en te delen tot zijn gedachtenis. Aan de 
dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. José van Dijken. 
Voorganger is ds. Alberte van Ess. Organist is Dick Dijkstra 
Aanvang: 19.30 uur. – Voorafgaand aan de dienst wordt er om 
18.00 uur ook een maaltijd met soep gedeeld in De Fontein. U 
bent van harte uitgenodigd om op dat tijdstip een kop soep met 
brood te komen eten. Opgave vooraf is niet nodig.

Op Goede Vrijdag (15 april) staan we stil bij de veroordeling en 
terechtstelling van Jezus als de schuldeloze. Zijn lijden is 
verbonden met het lijden van anderen wereldwijd. We lezen het 
lijdensverhaal uit het Johannesevangelie, leggen bloemen in 
kruisvorm neer en zijn bijeen in gebed. Ingeborg Kroon speelt 
dwarsfluit en het vrouwenkoor o.l.v. José van Dijken verleent haar 

medewerking. Organist is Gjalt van der Meulen Voorganger is ds. 
Evert Jan Veldman. Aanvang: 19.30 uur.

In de Paaswake op Stille Zaterdag (16 april) vieren we dat in het 
donker van duisternis en dood licht en leven doorbreekt. We lezen
verhalen van schepping en herschepping, opstanding en 
bevrijding. Door onze doop te gedenken en opnieuw te 
bekrachtigen geven we te kennen dat we ons leven met Jezus’ 
gang van dood naar leven willen verbinden. Aan de dienst wordt 
meegewerkt door de cantorij o.l.v. José van Dijken. Voorganger is 
ds. Anita Akkerman. Organist is Carel van Aurich. Aanvang: 21.30 
uur.

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.

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 maar! 
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
Afgelopen week is de heer Klinkert [Siersteenlaan] op zijn fiets 
aangereden door een auto,  in het ziekenhuis hebben ze 
scheurtjes in zijn bekken vastgesteld. Het herstel gaat weken 
duren. Wij wensen hem veel sterkte toe. Hij bedankt de gemeente
voor de bloemen uit de kerk welke door Gea Hovius zijn gebracht.

Bedankt
Via deze weg wil ik laten weten dat ik, na 10 maanden opname, 
eindelijk weer thuis ben. Ik wil graag iedereen bedanken die me 
regelmatig kaartjes stuurden. Ik was hier zo blij mee en
het deed me enorm goed. Het feit dat er aan me gedacht werd. 
Ook dat ik de bloemen een keer kreeg waardeer ik zeer.
En de vele bezoekjes van Annie Borgerink waren heel fijn.
De komende maanden heb ik nog nodig om verder te herstellen 
en daarna hoop ik u allen weer te ontmoeten.
Hartelijke groeten van Gea Kox-de Vries.

Bedankje
Blij verrast was ik met het bezoek van Irene van Huis met een 
bloemenhulde van de Fontein-gemeente ter gelegenheid van ons 
65-jarig huwelijksjubileum. Ook de vele kaartjes en telefoontjes 
uit de gemeente stemt ons dankbaar. 
De hartelijke groeten van Fenny en Gerard Dambrink



Van harte!
Op 15 februari 2022 waren Durk en Maaike Strikwerda-Zijlema 60 
jaar getrouwd. Ze vierden deze bijzondere gebeurtenis enkele 
weken later samen met familie en vrienden. We voegen hier van 
harte onze gelukwensen bij en wensen jullie alle goeds! 

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//

BLOEMSCHIKKEN
Op dinsdag 5 april 2022 wordt er een bloemschikmiddag 
gehouden in de Fonteinkerk. Er kunnen zich maximaal 20 
personen voor deze middag opgeven. De kosten bedragen € 10,00
per persoon. U hoeft zelf niets mee te nemen. Alle benodigdheden
worden ter plekke uitgereikt. 
U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom in De Fontein.
Opgave kan gedaan worden op het prikbord in de hal van De 
Fontein.
De bloemengroep

Film in De Fontein: The reader (2008)
Op dinsdagmiddag 12 april (14.00 uur) draait ‘The reader’: Eind 
jaren vijftig krijgt de vijftienjarige Michael Berg (Kross) een relatie 
met tramconductrice Hanna Schmitz (Winslet). Ze slapen met 
elkaar, hij leest haar voor uit de klassieke literatuur. Maar 
plotseling is ze verdwenen. Jaren later ziet hij haar weer, ze is 
verdachte in een strafproces tegen vrouwelijke kampbewaarders. 
Nog later, Berg is inmiddels volwassen (en wordt dan gespeeld 
door Fiennes) worstelt hij nog steeds met zijn gevoelens voor die 
vrouw met haar verleden.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en 
thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

‘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

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.  

De Collecten
Eerste collecte: Kerk in Actie: Moldavië: Kinderen en ouderen 
worden gezien
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de 
bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen 
blijven alleen en eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge 
leeftijd op zichzelf aangewezen. Ze gaan daardoor niet regelmatig 
naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld
en mensenhandel. Vele ouderen hebben een klein pensioen waar 
ze onmogelijk van rond kunnen komen. Hierdoor raken veel 
ouderen ondervoed en kunnen hun gas- en lichtrekening niet 
betalen. De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie 
van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze 
kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij 
hun huiswerk, een maaltijd,  en de mogelijkheid voor 
psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en
elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. 
Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en 
sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar 
dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de 
dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme 
maaltijd. 
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in 
Actie zoals Bethania in Moldavië.
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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 de inzet van 
predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten. 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
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