
                                  
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

22  mei   9.30 uur                 morgendienst                          ds Alberte van Ess       De Fontein
29 mei    9.30 uur                 morgendienst                          pastor Saskia Treu                                   De Fontein

Bij de vieringen
Op zondag 22 mei gaat ds. Alberte van Ess voor. Dick Dijkstra 
bespeelt het orgel.
Op zondag 29 mei is mw. Saskia Treu onze gastvoorganger en 
Carel van Aurich organist.

Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei a.s., is er een gezamenlijke
viering voor gemeenteleden van de Nieuwe Kerk, De Fontein en 
de Evangelisch Lutherse Gemeente. om 10.00 uur in de Nieuwe 
Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman, organist Wietse 
Ouwejan.

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 hebt niet het 
volledige adres, neem dan contact op met één van de ouderlingen
van De Fontein. In verband met de privacywet zetten we  de 
adressen niet 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.

Bedankje
De heer Dijkema komt vrijdag weer thuis. De planning is dat hij 3 
dagen in De Es zal zijn en 4 dagen thuis. Hij had erg last van 
heimwee en dat bevorderde zijn herstel niet in verband met 
toenemende dementie. Hij was blij verrast door de bloemen 
welke hij uit de kerk mocht ontvangen.

Wij gedenken 
Op 11 mei 2022 overleed Albert Grit in de leeftijd van 87 jaar. Hij 
was de weduwnaar van Jantje Grit-Timmerman. Samen woonden 
ze jarenlang aan de Abeelstraat. Zij overleed in 2015. Ruim 

een jaar geleden liep hij ernstig letsel op bij een val in zijn huis. 
Voor revalidatie werd hij opgenomen in Maartenshof tot er in 
augustus plaats was in De Es en hij daar verder verzorgd kon 
worden. Op 17 mei was de afscheidsdienst in De Fontein, en 
aansluitend de begrafenis op de Selwerderhof.

Op 13 mei 2022 overleed mw. Wubbiena Gosliga-Nieuwenhuis. 
Ze is 92 jaar geworden. Sinds mei 2019 was zij de weduwe van 
Johannes Gosliga. Ze woonde tot voor kort nog aan de Elzenlaan, 
maar de laatste weken werd ze verzorgd in De Brink. Op vrijdag 20
mei vindt de crematie plaats in besloten kring. 

Benefietdiner buurtkerk De Fontein
Samen eten verbindt. Een buurtkerk kan dan ook niet zonder 
goeie buurtkeuken! Om die reden gaan we verbouwen en 
organiseren we een benefietdiner. Ons doel? Een keuken die 
mensen samenbrengt, van waaruit wij elkaar de komende jaren 
kunnen blijven ontmoeten aan tafel!
Het diner vindt plaats op donderdagavond 2 juni, inloop vanaf 
17.00 uur. We serveren een zomers driegangenmenu (vlees of 
vegetarisch) met diverse drankjes & entertainment. 
Gemeenteleden, buurtbewoners, vrienden en familie; iedereen is 
welkom! Een avondje genieten terwijl u daar ook nog eens een 
heel mooi plan mee steunt… wie wil dat nou niet?

Waar: buurtkerk De Fontein – Eikenlaan 255
Wanneer: donderdagavond 2 juni, inloop vanaf 17.00 uur
Kosten: vrijwillig, naar draagkracht
Opgave: vóór maandag 30 mei via margje.tolsma@gmail.com, 
0615634868 of op de lijst in de hal van De Fontein
Kun je er niet bij zijn, maar wil je ons alsnog steunen? Dat kan 
uiteraard ook: Stichting Wijk-fonds de Fontein – NL 18 INGB 00081
18 887 o.v.v. ‘buurtkeuken’.



Jeu de Boules middagen
Nu het zonnetje zich weer met enige regelmaat laat zien 
organiseert buurtkerk De Fontein, in samenwerking met 
WijsSamen, interactieve jeu de boules middagen op donderdag 9 
en 23 juni aanstaande.
Jeu de boules is een sociaal spel dat doorgaans gespeeld wordt 
met twee teams die uit één of twee personen bestaan. Het doel 
van het spel is om de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein
balletje te werpen waar punten mee verdiend kunnen worden. 
Het team dat het eerste 13 punten heeft behaald is de winnaar 
van het spel! Tijdens deze middagen kunnen jong en oud 
samenkomen voor een pot jeu de boules. Ze vinden in de 
buitenlucht plaats, op het terras van de Fonteinkerk. Mocht u hier 
interesse hebben, dan bent u welkom om langs te lopen op de 
desbetreffende data. 
Data: donderdag 9 en 23 juni, van 14:00 tot 16:00 uur
Kosten: gratis
Waar: buurtkerk de Fontein - Eikenlaan 255

Bloemen uit de kerk
Weet u iemand die we op woensdag als buurtkerk een bos 
bloemen mogen bezorgen?  Dit mag een wijkbewoner of 
instellingen zijn  in één van onze wijken van De Fontein die wat 
extra aandacht kan gebruiken.  Geef dit dan door aan Hessel 
Boersma, ouderling pastoraat. 

Verspreiding zondagsbrieven
De afgelopen maanden tijdens de corona  crisis heeft een team 
van 9 mensen iedere week 85 zondagsbrieven en orden van dienst
verspreid. Nu de crisis voorbij is zien we het aantal 
gemeenteleden dat de kerkdiensten bezoekt gelukkig weer 
toenemen. Onze vraag is of het nu nog nodig is iedere week 85 
exemplaren te verspreiden.
Ons voorstel is, als u de zondagsbrief thuisbezorgd krijgt en u ook 
naar de kerk gaat, op de thuisbezorgde zondagsbrief uw naam en 
adres te noteren en als u naar de kerk komt deze zondagsbrief 
met naam en adres bij de balie af te geven. Ons team werkt dan 
de verspreidingslijsten bij en zo voorkomen we de verspilling van 
papier en maken we het werk van ons team wat eenvoudiger. 
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking.

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.
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.n  l    
namens ZWO (zending, werelddiaconaat en 
ontwikkelingssamenwerking) van bovenstaande drie kerken.
Bram van Huis

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.

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.

Mailadres scriba van De Fontein
Mail bestemd voor de scriba graag 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.

Amnesty
Schrijfactie Puerto Rico: bescherm de toegang tot abortus 
In Puerto Rico ligt een wetsvoorstel op tafel die de toegang tot 
een veilige en legale abortus ernstig inperkt. Een abortus zou niet 
langer toegestaan zijn na 22 weken of wanneer de foetus 
levensvatbaar is. De enige uitzondering is wanneer het leven van 
de zwangere gevaar loopt. In Puerto Rico kan een arts nu nog een 
zwangerschap beëindigen om medische en geestelijke 
gezondheidsredenen, zoals in lijn met het internationaal recht. 
Zowel het ministerie van Gezondheid als van Justitie in Puerto Rico
hebben hun zorgen geuit over het wetsvoorstel. Het voorstel 
betekent een enorme stap achteruit in de bescherming van de 
rechten van iedereen die zwanger kan worden. En het raakt met 
name degenen die in een kwetsbare situatie zitten, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld.
Schrijf vóór 1 juli 2022 naar de voorzitter van de Commissie voor 
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Levens- en Gezinszaken in Puerto Rico. Roep haar op om de 
toegang tot abortus te beschermen.

De collecten
Eerste collecte: Groningen: Voedselbank
De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt
deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in 
hun levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de 
Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan 
ruim 750 gezinnen, in de stad Groningen. Verder geeft dit 
voldoening voor ruim 190 vrijwilligers, waaronder ook scholieren 
die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het 
leert hen op een betere manier om te gaan met voedsel en opent 
hen de ogen voor armoede. Uw bijdrage is van harte welkom!

Tweede collecte Pioniersplekken
Pioniersplekken van de Protestantse Kerk zoeken aansluiting bij de
leefwereld van de bezoekers. Deze kerkplekken vormen nieuwe 
christelijke geloofsgemeenschappen waar het Evangelie gedeeld 
wordt op een manier waar mensen zich in herkennen. De 
pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht wil een huiskamer voor de
wijk zijn, waar men elkaar kan ontmoeten. Kinderen en jongeren 
horen er helemaal bij. Voor hen is er in de Kidsclub en 
BadhuisForYouth alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten 
en goede gesprekken. Ze kunnen op verschillende momenten in 
de week chillen met hun vrienden en vriendinnen, spelen met de 
spelcomputer en snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse 
bijbelclub kunnen kinderen zingen, luisteren naar een verhaal, 
knutselen en samen een spel spelen. Naast alle gezellige 
activiteiten is er in de Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en 
ruimte voor persoonlijke gesprekken over levensvragen en 
zingeving. Geef in de collecte voor het missionaire werk van de 
Protestantse Kerk. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt 
de Protestantse Kerk pioniersplekken in het hele land, zoals Het 
Badhuis in Zwijndrecht. Van harte aanbevolen!

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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