
                                  
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

  8 mei   9.30 uur                   morgendienst                         ds Evert Jan Veldman       De Fontein
15 mei  10.00 uur                 morgendienst                          ds Alberte van Esss                                  Nieuwe Kerk

Bij de vieringen
Zondag 8 mei gaat Evert Jan Veldman, samen met Hashem Mirza, 
voor in een morgendienst in De Fontein; een themadienst waarin 
evangelie en presentie in de wijk op elkaar betrokken worden. 
Organist is Carel van Aurich.
Zondag 15 mei is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de 
Nieuwe Kerk. Deze zondag Cantate wordt gekenmerkt door liefde 
en lofzang. God liefhebben met heel je hart en ziel, met al je 
krachten. Dat is de inhoud van de geboden die God, bij monde van
Mozes, aan zijn volk geeft (Deuteronomium 6: 1-9). In het 
evangelie herneemt Jezus dit liefdesgebod en vernieuwt het 
(Johannes 13: 31-35). Voorganger: ds. Alberte van Ess, organist: 
Mannes Hofsink.

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.

Meeleven
De heer Dijkema [Siersteenlaan] is afgelopen zaterdag 30 april 
naar het Zonnehuis, Gemmastraat 14, 9801 VG Zuidhorn gegaan 
voor revalidatie.
 

Film in De Fontein: Wonder (2017) & My Octopus Teacher (2020)
Op dinsdagmiddag 10 mei (14.00 uur) draait ‘Wonder’: ‘Wonder’ 
vertelt het verhaal over een 10-jarig jongetje, August Pullman 
genaamd, met een zeldzame, aangeboren aangezichtsafwijking. 
Doordat August vele operaties heeft doorstaan, krijgt hij 
thuisonderwijs van zijn moeder. Zijn ouders besluiten hem echter 
naar een privéschool te sturen, maar niet iedereen is blij met 
mismaaktheid in hun midden.
Op donderdagavond 19 mei (19.30 uur) draait ‘My Octopus 
Teacher’: Ontroerende documentaire over filmmaker Craig Foster,
die tijdens een burn-out terugkeert naar zijn jeugdliefde: duiken in
de ijskoude onderwaterbossen van Zuid-Afrika. Op een dag stuit 
hij op een nieuwsgierige octopus, die voorzichtig toenadering 
zoekt en hem uiteindelijk mee op sleeptouw neemt in een 
mysterieuze wereld. De onderwaterbeelden zijn ronduit 
betoverend, Foster vertelt openhartig en zichtbaar geëmotioneerd
over zijn band met het dier en ondertussen wordt ook nog eens de
complexiteit van het ecosysteem helder uitgelegd. 
Hartverwarmend en inspirerend.
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, gegeven door ds. Alberte van Ess, 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

mailto:buurtkerkdefontein@gmail.com


Spreek smakelijk 
Donderdagavond 12 mei, van 17.00 tot 19.30 uur (17h inloop, 
17.30 uur diner) gaan wij weer aan tafel in gesprek met elkaar. 
‘Spreek smakelijk’ is een diner waarbij in kleine kring (maximaal 4 
deelnemers per tafel), op een ontspannen en inspirerende wijze 
een gesprek wordt gevoerd over van te voren afgesproken 
onderwerpen. Hiervoor werken wij met placemats.
Het thema van onze komende avond luidt: ‘Grenzen stellen’. Over
dit onderwerp staan op de placemat verschillende soorten 
uitspraken uit allerlei richtingen. Na een korte introductieronde 
kan iedere deelnemer daarop reageren en zelf eigen gedachten 
inbrengen.
Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom
Opgave: vóór maandag 9 mei via r.pruis@defontein.info

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

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. 

Let op: per 1 mei 2022 betaald parkeren in Selwerd en 
Paddepoel

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 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  
Shrijfactie Qatar: advocaten vast voor deelname protest
Op 10 augustus 2021 werd advocaat Hazza al-Marri uit Qatar 
gearresteerd omdat hij meedeed aan een protest tegen een 
nieuwe discriminerende verkiezingswet die de Al-Murra-stam 
uitsluit. Ook zijn broer en advocaat Rached al-Marri werd 
gearresteerd omdat hij Hazza al-Marri wilde vertegenwoordigen. 
Mogelijk worden beiden broers gemarteld omdat ze weigeren een
belofte te ondertekenen waarin ze stoppen met het bekritiseren 
van de nieuwe wet. De Al Murra-stam is een van de grootste 
stammen in het oosten van Saoedi-Arabië en Qatar en hebben 
een lange tijd te maken met ernstige discriminatie. Zo hebben ze 
geen toegang tot onderwijs, werk en gezondheidzorg. 
Schrijf vóór 1 juli 2022 naar de minister-president en minister van 
binnenlandse zaken in Qatar. Roep hem op om beide advocaten 
onmiddellijk vrij te laten.

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-
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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: Kerk in Actie: Nigeria: Noodhulp en werken aan 
vrede
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het 
geweld op de vlucht in eigen land. In officiële 
vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000
mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van 
mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm 
tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en 
organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en 
hulp voor 1200 volwassenen en 600 kinderen om trauma’s te 
verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen.
Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd 
tegen armoede en terrorisme. Van harte aanbevolen!

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.

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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