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GEZAMELIJKE DIENST VAN DE BRON, DE 
FONTEIN EN DE NIEUWE KERK, GRONINGEN 



Afbeelding voorkant: 
Boaz and Ruth, Karin Kraus in the Maasai Bible (1984) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werken mee:  
 
Johan Pruis, eerste ouderling van dienst 
Erwin Landman, eerste diaken van dienst 
Lammert Doedens, lector 
Mannes Hofsink, organist 
ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 
Joop Duzink, geluid 
Andries Jekel, beeld 
Ronald Bas, koster 
 



VOORBEREIDING 

- Orgelspel: Parafrase over Psalm 89 

- Woord van welkom 

- Stilte 

- Ontsteken van de tafelkaarsen                    

         Allen gaan staan 

- Lied van binnenkomst: Psalm 89 

 
 

2 Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond, 
 is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond, 
 aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen, 
 voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren. 
 Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden, 
 Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden. 
 
3 Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 
 Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
 Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in ’t licht gezeten, 
 hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
 Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 

in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 



- Bemoediging en drempelgebed: 
 o: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
 g: Schepper en behoeder van alle leven 
 o: ……………………………………………………………… 
      door Jezus Christus onze Heer 
 g: Amen 
 
              Allen gaan zitten 

 
- Kyrie en Gloria 
 
v.: Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de 
wereld en zijn Naam prijzen want zijn barmhartigheid is eindeloos. 
 
        LB 299e 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RONDOM HET WOORD 
 
- Groet 

v: De Eeuwige zal bij u zijn 

g: Ook u zal God bewaren 

 

- Gebed van de zondag 

v:………………………………………… 

   door Jezus Christus onze Heer 

g: Amen 

 
- verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 

 
 
 
 



- Lezing: Ruth 4 
 
1Boaz was intussen naar de poort gegaan en daar gaan zitten. Toen 
kwam de man voorbij over wie hij gesproken had – zijn naam is niet 
van belang – en hij zei: ‘Kom hier even bij me zitten.’ De man deed 
wat hem gevraagd werd. 2Ook vroeg Boaz tien stadsoudsten plaats te 
nemen, en ook zij gingen zitten. 3Toen zei hij tegen de man die ook 
als losser kon optreden: ‘Het stuk land van onze broeder Elimelech 
wordt door Naomi, die teruggekeerd is uit Moab, verkocht. 4 Ik meen 
dan ook u het volgende te moeten meedelen: U kunt het stuk land 
kopen ten overstaan van de hier aanwezigen en ten overstaan van de 
oudsten van het volk. Als u van plan bent uw rechten als losser te doen 
gelden kunt u dat doen, zo niet, dan moet u mij dat laten weten. U 
bent de eerste die hiervoor in aanmerking komt, en ik kom na u.’ ‘Ik 
zal mijn rechten doen gelden,’ zei de man. 5Daarop zei Boaz: 
‘Wanneer u het stuk land koopt van Naomi, koopt u het ook van Ruth, 
de weduwe uit Moab, en zal de naam van haar overleden man 
voortleven op zijn land.’ 6Toen zei de man: ‘Dan kan ik mijn rechten 
niet doen gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen 
familiebezit. Neemt u het maar van mij over, want ik kan me dat niet 
veroorloven. 7-8Koopt u het land maar!’ en hij trok zijn sandaal uit. 
(Als vroeger een dergelijke koop of ruil rechtsgeldig gemaakt moest 
worden, bestond er in Israël het gebruik dat men zijn sandaal uittrok 
en die aan de ander gaf. Zo werd een dergelijke zaak in Israël 
bekrachtigd.) 9Daarop sprak Boaz tot de oudsten en alle anderen die 
daar waren: ‘U bent er vandaag getuige van dat ik van Naomi het 
gehele bezit van Elimelech en dat van Kiljon en Machlon 
koop. 10Daarmee neem ik ook Ruth tot vrouw, de Moabitische, de 
vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten 
voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn 
verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag getuige 
van.’ 11‘Ja,’ zeiden de oudsten en allen die bij de poort aanwezig 
waren, ‘daarvan zijn wij getuige. De HEER geve dat de vrouw die in 
uw huis komt, zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël 
groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw 
naam in Betlehem zal voortbestaan. 12Moge uw huis worden als het 
huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door de kinderen 
die de HEER u bij deze jonge vrouw zal geven.’ 
13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met 
haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. 14De 
vrouwen zeiden tegen Naomi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag 



iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël 
blijven voortbestaan! 15Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je 
onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft 
en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 16Naomi 
nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment 
verzorgen. 17De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Naomi heeft een 
zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader 
van Isaï, die de vader is van David. 
 
18Dit zijn de nakomelingen van Peres: Peres verwekte Chesron, 
19Chesron verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab, 20Amminadab 
verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 21Salmon verwekte 
Boaz, Boaz verwekte Obed,22Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte 
David. 
 
- Schriftlied: ‘Vreemden zijn wij’ – LB 813  

 

2 Niet voortijdig hier geworteld, 
 voort en verder, niet gehecht aan 
 wat zich voordoet. 
 
Refrein: 

 



3 Spoor van mensen door de eeuwen, 
 die gegaan zijn totdat alles 
 eens volbracht is. 
 
4 Wij die leven wij verwachten 
 met wie gingen, dat de hemel 
 ooit zal aarden.      Refrein. 
 
5 Waar de vrede glanst als daglicht, 
 en God zelf woont bij de mensen, 
 onze zon is. 
 
6 Dageraad die ons dan toekomt, 
 Godgegeven – eindelijk zijn 
 wij dan thuis!        Refrein. 
 
- Overweging 
 
- Orgelspel 
 
- Zingen: ‘God gaat zijn ongekende gang’ – LB 943 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2    Uit grondeloze diepten put 
 Hij licht, en vreugde uit pijn. 
 Hij voert volmaakt zijn plannen uit, 
 zijn wil is soeverein. 



3 Geliefden Gods, schep nieuwe moed, 
 de wolken die gij vreest, 
 zijn zwaar van regen, overvloed 
 van zegen die geneest. 
 
4 Zou gij verstaan, waar Hij u leidt? 
 Vertrouw Hem waar Hij gaat. 
 Zijn duistere voorzienigheid 
 verhult zijn mild gelaat. 
 
5 Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, 
 wordt klaar van uur tot uur. 
 De knop is bitter, is begin, 
 de bloem wordt licht en puur. 
 
6 Hoe blind vanuit zichzelve is 
 het menselijk gezicht. 
 Godzelf vertaalt de duisternis 
 in eindelijk eeuwig licht. 
 
 
- De kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN. 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  

  1e Collecte: Bianca Couture 

  2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

 

Achter in de kerk staan schalen waarin u uw gaven kunt deponeren. 

 
- Voorbeden met als acclamatie:    

 
 
- Stil gebed 
 



 
- Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 

 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 
- Slotlied: ‘Nu wij uiteengaan’ - LB423 



 
2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
 ga met uw licht vóór hen uit! 
 Al onze vrienden wensen wij vrede: 
 Ga met God! 
 Vaya con Dios en à Dieu! 
 
3 Voor alle mensen op onze weg: 
 vrede en goeds in elk huis! 
 Voor al wie kwamen onder dit dak: 
 Ga met God! 
 Vaya con Dios en à Dieu!  
 
- Zegen 

 
 
- Orgelspel: 1e deel uit Concert in D - C.W.Drückenmüller 

 



 

ZONDAGSBRIEF 

DE FONTEIN – DE BRON -  DE NIEUWE KERK             

19 JUNI 2022 

 

1e collecte:  Bianca Couture 

Project  voor kwetsbare meisjes, alleenstaande moeders, meisjes in 

gedwongen huwelijken en weduwen in Burkina Faso. Na het volgen 

van een driejarige opleiding bij Bianca Couture kunnen deze vrouwen 

zelf kleding ontwerpen, maken en verkopen. De vrouwen krijgen een 

naaimachine en naaigerei mee van Bianca Couture waardoor zij 

zelfstandig aan hun toekomst kunnen werken.  

Vandaag wordt nog  gecollecteerd worden voor het project.  

De diaconie is bezig met een nieuw gezamenlijk project. Binnenkort 

hoort u hierover meer. 

 

2e collecte: Is bestemd voor het  Stedelijk Kerkenwerk 

Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit 

de vijf wijkkerken in Groningen willen we elke maand € 3.000 

inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke 

organisatie van de Protestantse Kerk.  

 

BLOEMENGROET 

Vanuit de Bron gaan bloemen als felicitatie naar: Harm en Irma 

Schotanus- Pruim, Grevingaheerd.  Zij zijn onlangs getrouwd. 

De Fontein brengt bloemen naar Mevrouw Ritzema, wonende aan de 

Plutolaan. Zij  verblijft momenteel in de Pelsterhof. 

Vanuit de Nieuwe Kerk gaan bloemen naar mevrouw Beukema aan de 

Rembrandt van Rijnstraat, zij is 89 jaar geworden. 



OVERLIJDENSBERICHT 

Op woensdag 14 juni is overleden Freerk Pieter Noorman op de leeftijd 

van 74 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Hetty aan de Eikenlaan. 

De uitvaart is a.s. maandag 20 juni om 11:00 uur vanuit de Nieuwe 

Kerk. Vanaf 10:30 uur is er gelegenheid om Hetty Noorman en de 

kinderen te condoleren. 

  

BEDANKT 

Heel hartelijk dank voor de bloemen die ik heb gekregen naar 

aanleiding van het overlijden van Marten Kiemel. 

Groeten van Reina Oijnhausen 

 

Afgelopen vrijdag werd er een prachtig boeket bloemen gebracht door 

mevrouw Douma voor mijn 89e verjaardag. Daarvoor wil ik u allen 

hartelijk bedanken het was een prachtig boeket. 

Een hartelijke groet van,  

Marten Maring - Helper Brink 

 

ADRESSEN BLOEMENGROET Mocht u een kaartje willen sturen naar 

bovengenoemde adressen, dan kunt u mailen of bellen naar Lida 

Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of telefoon 06 46696542. Ook 

kunt u via de website, na inloggen ‘Lief en Leed’, gegevens en adressen 

vinden. 

  

HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren 

of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat 

doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com 

 

STILTEPORTAAL Het Stilteportaal, is dagelijks geopend van 10 uur-18 

uur om even rust te zoeken of een kaarsje aan te steken. Ingang 

hoofddeur van de kerk. 

mailto:ellyjagersma@gmail.com
http://nieuwekerkgroningen.nl/stilteportaal/


DUPRÉ-CONCERT DOOR PIETER PILON zondag 3 juli 15:00 - 17:00 uur 

Dit concert is inmiddels gecanceld 

 

CHORAL EVENSONG 

zondag 19 juni 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag) 

In de Evensong van deze maand ligt een zwaartepunt op Purcell en 

op Psalm 55. Van Purcell horen we Hear my prayer, O Lord. Voor zijn 350e 

verjaardag in 2009 schreef Richard Shephard een Purcell Birthday 

Cantata. Eveneens eigentijds is de zetting van Psalm 55 door Barry 

Ferguson en David Cooper. Dezelfde psalm horen we terug in 

Mendelssohn-Bartholdy’s Hear my Prayer. De dienst wordt geleid door 

Rev. Sam van Leer. Mirjam Haag speelt orgel. Daniël Rouwkema leidt 

Choral Voices. 

THEMA-AVOND MET PIETER BOOTSMA 

maandag 27 juni 20:00 - 21:30 uur 

We organiseren 4 thema-avonden waarop steeds een gemeentelid 

ruimte krijgt om iets van zichzelf (werk, hobby, geloofsleven, etc.) te 

laten zien aan andere gemeenteleden. Er is iedere keer ruimschoots 

gelegenheid voor een uitwisseling van gedachten. Op deze vierde 

avond zal Pieter Bootsma vertellen over zijn belangstelling voor 

stedenbouw in Groningen. We beginnen om 20 uur (tot 21:30 uur), 

maar je kunt vanaf 19:30 uur binnenkomen. 

Coos Engelsma coördineert de thema-avonden. 

 

KINDERDIENST – AFSCHEID KINDEREN GROEP 8 

zondag 10 juli 10:00 - 11:00 uur Nieuwe Kerk 

Deze zondag nemen we afscheid van de oudste kinderen uit groep 8. 

Wij sluiten het jaar dan ook af in de speeltuin in het Noorderplantsoen 

(tijdens de dienst van 10:00 uur). 

 



ZONDAG 17-7-2022 15.00 UUR  NIEUWE KERK 

In de serie concerten door jonge musici geeft Mirjam Laetitia Haag een 

orgelconcert op het Timpe-orgel in de Nieuwe Kerk. Toegang vrij. Na 

afloop collecte. Kerk open om 14.30. 

Zij speelt Buxtehude, Franck en een drietal improvisaties waaronder 

één in jazz-stijl. Zij sluit af met de Finale uit Symphonie nr.5 van Vierne. 

Zij studeert in Stuttgart en wordt inmiddels veel gevraagd voor 

concerten in binnen- en buitenland. Ze heeft gestudeerd bij o.a. Ben 

van Oosten en Erwin Wiersinga. Momenteel loopt ze een jaar stage bij 

de Nieuwe Kerk o.l.v. Sietse de Vries. 

 

NIEUWE CONTACTPERSOON WEBSITE EN BERICHTEN KERK IN STAD 

Vanaf 1 juli neemt Tim Smid taken van Albert Joosse over en kunt u bij 

hem terecht met berichten voor de website of voor Kerk in Stad.  

Tim is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de Martinidiensten.  

U kent hem misschien ook als een van de schrijvers van Alledagjes in 

coronatijd. 

Albert vertrekt voor werk een jaar naar Berlijn.  

Voor de kopij voor Kerk in Stad kunt u gebruik blijven maken van het 

adres kopij-kis@nieuwekerk.org. Voor de website of voor andere 

dingen rond communicatie kunt u mailen naar: 

t.smid@nieuwekerk.org. 

 

 

 

mailto:kopij-kis@nieuwekerk.org
mailto:t.smid@nieuwekerk.org


MEDEDELINGEN UIT DE BRON 

Verandering ambtelijke werkzaamheden ds. Alberte van Ess 

Met ingang van 26 juni 2022 zal een deel van de ambtelijke 

werkzaamheden van dominee Alberte van Ess wijzigen.  

Ds. Van Ess zal daarom afscheid nemen als wijkpredikant van De Bron. 

Voor dat deel van haar aanstelling zal ze binnen de Protestantse 

Gemeente Groningen de komende tijd onder andere uitvoering geven 

aan het beleidsveld ouderenpastoraat en pioniersplek(ken) in de 

breedte van de Protestantse Gemeente Groningen.   

Ds. Van Ess blijft betrokken bij het uitvaartproject waar ze als trainer 

en coach een belangrijke rol heeft. Ook haar betrokkenheid en inzet 

bij De Fontein als buurtkerk blijft ongewijzigd. 

Op zondag 26 juni zal in de middagdienst om 15.00 aandacht worden 

geschonken aan haar nieuwe rol binnen de Protestantse Gemeente 

Groningen. Tevens zal in deze dienst afscheid van haar worden 

genomen als wijkpredikant van De Bron. Voorgangers zijn ds. Pieter 

Versloot en ds. A van Ess. 

Na de dienst is er gelegenheid tot persoonlijk afscheid bij een hapje 
en een drankje en muziek.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 

Bij de vieringen 

Op zondag 19 juni is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de 

Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. 

Op zondag 26 juni zal ds. Anita Akkerman voorgaan. Dick Dijkstra 

bespeelt het orgel. 

Zondag 3 juli is er een viering o.l.v. gemeenteleden. Voorgangers zijn 

Thom van Dijk en Auke Faber. Organist is Gjalt van der Meulen. 

 

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/m 3 juli op vakantie, 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. 

 

Verhuisd 

Mevr. Ritzema (Plutolaan 361) is verhuisd naar De Pelster, 

Pelsterstraat 51, kamer 1.15. 

 

Meeleven 

Hannie Bulthuis, Perseusstraat, onderging een knieoperatie op 12 

mei jl. Op 27 mei jl. werd ze getroffen door een herseninfarct. 

mailto:hessel.boersma@gmail.com


Daarvoor werd ze opgenomen in het UMCG. Op maandag 13 juni is 

ze voor verdere revalidatie overgeplaatst naar Maartenshof.. Ze 

houdt van mooie kaarten met vergezichten en bloemen. 

Haar adres is: Hannie Bulthuis. Maartenshof, afd.Neurologie-

Revalidatie, Kamer 2.29 

 

Wij gedenken 

Op donderdag 9 juni 2022 is overleden mw. H.M. Huisman-Stedema in 

de leeftijd van 99 jaar. Zij woonde aan de Planetenlaan 199 in 

Vinkhuizen. Het afscheid en de crematie vinden plaats op vrijdag 17 

juni a.s. om 13.00 u in het nieuwe crematorium Hoentocht, Hoendiep 

152. Voorganger is mw. Frieda Jager. 

 

In memoriam Riet de Jonge 

Op 8 juni overleed in De Brink mw. Riet (M.) de Jonge. Zij is rustig 

ingeslapen. Zij was vlak voor de coronatijd daar opgenomen omdat 

zelfstandig wonen niet meer mogelijk was. Zij vond dat een moeilijk 

besluit en zeker de eerste tijd door de lockdown was heel moeilijk, 

maar daarna kwamen haar trouwe bezoekers weer bij haar langs. Dat 

waren lichtpunten voor haar. Riet werd 31 augustus 1943 geboren in 

Meppel. Zij had twee zussen. Na haar schooltijd werkte ze een tijd in 

Emmeloord en later in het Toevluchtsoord in Groningen, tot ze door 

ziekte een aantal jaren vóór haar pensioen werd afgekeurd. Zij kwam 

graag in De Fontein, waar ze altijd een beetje achterin ging zitten bij 

de diensten. Op 13 juni hebben we in kleine kring afscheid van haar 

genomen in het crematorium. Ook haar zus Corry- de laatste van de 

drie- sprak daar. Riet heeft geen gemakkelijk leven gehad, vertelde zij, 

maar toch lukte het haar meestal opgewekt haar weg te gaan. Wij 

lazen psalm 121. Passend, want Riet vertrouwde op die Heer, die over 

ons gaan en ons komen waakt tot in eeuwigheid.                                                                                                                        

Marijke Bootsma- de Langen. 



Open kerk op woensdag en donderdag 

Naast de diverse activiteiten die wij doordeweeks organiseren is De 

Fontein twee ochtenden per week open: 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. 

 

Zomerterras 

Zolang het weer het toestaat zal iedere woensdag van 10:00 tot 12:00 

uur ons terras voor jullie klaarstaan. Met koffie, thee en tijd voor een 

praatje. Iedereen is welkom om aan te schuiven! 

 

Jeu de boules-middag 

Nu het zonnetje zich weer met enige regelmaat laat zien organiseert 

buurtkerk De Fontein, in samenwerking met WijsSamen, een 

interactieve jeu de boules middag op donderdag 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! 

Op deze middag kunnen jong en oud samen jeu de boules spelen in 

de buitenlucht op het ter-ras van De Fontein. Mocht u interesse 

hebben, dan bent u welkom mee te doen! 

Datum: donderdag 23 juni, van 14:00 tot 16:00 uur 

Kosten: gratis 

 

 

 

 



Film in De Fontein: Supernova (2020) 

Op donderdagavond 23 juni (19.30 uur) draait ‘Supernova’: In 

‘Supernova’ zijn Sam en Tusker al 20 jaar samen. Het stel wil van 

elkaars gezelschap genieten, omdat bij Tusker twee jaar geleden 

dementie vastgesteld werd. Met hun caravan reizen ze door 

Engeland en bezoeken vrienden, familieleden en diverse locaties. 

Gedurende de reis blijken ze andere visies over de toekomst te 

hebben en worden hun geheimen onthuld. Wat betekent dit voor 

hun relatie en de naderende dementie van Tusker? 

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

klaar. Kosten: vrijwillige bijdrage 

 

Zomermeditatie-avonden  

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 zomer bieden we vanuit de buurtkerk de Fontein een drietal 

meditatie-avonden, met oefeningen om lichaam en geest tot rust te 

brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van spirituele teksten en 

afbeeldingen. Op de derde avond is er een meditatief klankconcert. 

Ervaring met meditatie is niet nodig.  

Data: donderdagavond 7 juli, 4 augustus en 8 september van 20.00 tot 

21.00 uur. 

Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom 

Locatie: buurtkerk De Fontein - Eikenlaan 255 – Groningen 

Opgave: Alberte van Ess,  

geestelijk begeleider: buurtkerkdefontein@gmail.com 

   

mailto:buurtkerkdefontein@gmail.com


Bloemen uit de kerk 

Weet u iemand die we op woensdag als buurtkerk een bos bloemen 

mogen bezorgen? Dit mag een wijkbewoner of een instelling zijn in één 

van de wijken van De Fontein, die wat extra aandacht kan gebruiken. 

Geef dit dan door aan Hessel Boersma, ouderling pastoraat.  

 

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. 

 

 

 

 

 

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VOOR 26 juni 2022 

VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE DONDERDAG VÓÓR 

11.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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