
                                   
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie

 12 juni   9.30 uur                  morgendienst                          ds  Alberte van Ess                                  De Fontein
 19 juni  10.00 uur morgendienst ds Evert Jan Veldman      Nieuwe Kerk

Bij de vieringen
Op zondag 12 juni is het zondag Trinitatis. We vieren hoe God zich
heeft laten kennen als Vader, Zoon en Geest en zo zich verbindt 
met deze wereld en wie haar bewonen. Aan de dienst wordt 
meegewerkt door het Goede Herder Kerkkoor o.l.v. José van 
Dijken. Voorganger is Alberte van Ess, organist Carel van Aurich.
Zondag 19 juni is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de 
Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

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.

Meeleven
Lucas Minke is met een bacteriële infectie opgenomen in het 
UMCG,  afd Cardeologie B1, kamer 26.1 Komende week volgen er 
nog onderzoeken.

Mevr Ritzema [Plutolaan] is afgelopen vrijdag voorlopig verhuisd 
naar Pelsterhof. We hopen dat ze zich daar snel thuis mag voelen.

Mevr F Dolfing [Siersteenlaan] is afgelopen vrijdag geopereerd, 
haar been is in het gips en ze wacht op een plaats in De Brink of 
Maartenshof.

Mevr Huisman [Platinalaan] is opgenomen in het 
Martiniziekenhuis op afdeling Geriatrie.

Jan en Jannie Kadijk (Siersteen laan) waren 3 juni 65 jaar 
getrouwd. Ze hebben dat samen met de kinderen op Ameland 
gevierd. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd.

Op zondag 22 mei kreeg ik een prachtige bos bloemen namens de 
kerk. Een verrassing, ik heb ervan genoten, hartelijk dank!
Cees Lindhout

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
Vanaf woensdagochtend 8 juni gaat buurtkerk De Fontein weer 
naar buiten! 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 terras 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
Waar: buurtkerk De Fontein - Eikenlaan 255

Film in De Fontein: An - A Sweet Taste of Life (2015) & Supernova
(2020)
Op dinsdagmiddag 14 juni (14.00 uur) draait ‘An - A Sweet Taste 
of Life’: Pannenkoeken-bakker met schimmig verleden weet uit de
problemen te blijven door iedere dag braaf naar zijn kraampje te 
gaan en zijn pannenkoeken met anko (zoete pasta gemaakt van 
rode adukibonen) te verkopen. Dan komt een oud vrouwtje (de 
heerlijke Kiki) langs, die veel betere anko kan maken dan hij. Hij 
neemt haar in dienst en daarmee is zijn geregelde, bijna 
onzichtbare bestaan definitief voorbij. Subtiele en diep-menselijke
film van Kawase ontroert zonder maar een mo-ment sentimenteel
of goedkoop te worden.
Op donderdagavond 23 juni (19.30 uur) draait ‘Supernova’: In 
‘Supernova’ zijn Sam en Tus-ker 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

Korte terugblik op het benefietdiner
Samen eten verbindt. Een buurtkerk kan dan ook niet zonder 
goeie buurtkeuken! Aanleiding om, in het verlengde van de 
verbouwing, een benefietdiner te organiseren. Ten behoeve van 
een keuken passend bij een buurtkerk; één die mensen verbindt 
en samenbrengt rondom de tafel! 
Vorige week donderdagavond was hier een mooi voorbeeld van. 
Qua opkomst, smaak én opbrengst kunnen we van een geslaagde 
avond spreken. Al met al heeft het bijna € 2000,- opgebracht. Zo’n
hoge opkomst en opbrengst hadden we, om eerlijk te zijn, niet 
verwacht. Bedankt voor jullie steun en tot het volgende diner!

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. 
Er zijn al enkele bossen bloemen bij wijkbewoners bezorgd, ze 
waren zeer verrast door de aandacht van onze buurtkerk.

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 Venezuela: activisten aangeklaagd voor laster
Marino Alvarado en Alfredo Infante zijn prominente activisten die 
hun nek uitsteken om schendingen van mensenrechten aan de 
kaak te stellen. Zij publiceerden in maart  een rapport over 
mogelijke standrechtelijke executies door politieagenten in de 
Venezolaanse staat Carabobo. In plaats van dit grondig uit te 
zoeken klaagt de gouverneur van Carabobo hen nu aan wegens 
laster. De gouverneur wordt zelf ook in het rapport genoemd als 
eindverantwoordelijke voor het politieoptreden. Schrijf vóór 1 
augustus 2022 naar gouverneur Rafael Lavaca. Roep hem op de 
aanklacht tegen Alvarado en Infante onmiddellijk in te trekken.

De  collecten
Eerste collecte: Groningen: Het Pand

Missionair Diaconaal centrum ‘Het Pand’ in de Korrewegwijk is 
inmiddels een begrip. Het is lang begonnen in 1988, vanuit de 
wijkgemeente Martinikerk en wordt inmiddels breed gesteund 
vanuit o.a. de Protestantse Gemeente Groningen en de 
Tehuisgemeente. Het is een plek voor mensen uit de wijk, waar ze 
kennis kunnen maken met het christelijk geloof en een 
gemeenschap met elkaar kunnen vormen. Zo ontstaat er in de 
Korrewegwijk geleidelijk aan een geheel nieuwe christelijke 
geloofsgemeenschap!

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 kosten van de 
landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. 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, 
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zonder bestemming zal de gift over de collecte doelen gelijk  
worden verdeeld
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