
 

  
 

                                       

WELKOM ! 

 

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie 

 10 juli   9.30 uur morgendienst ds. Marga Baas  De Fontein 
 17 juli   9.30 uur morgendienst ds. Evert Jan Veldman  De Fontein 
 

Bij de vieringen 

Op zondag 10 juli zal ds. Marga Baas voorgaan in een viering met 

slechthorenden en doven. Carel van Aurich bespeelt het orgel. 

Volgende week zondag 17 juli is de eerste zomerdienst in een 

serie van zes over het thema OORLOG en VREDE. Hierbij gaat ds. 

Evert Jan Veldman voor, in De Fontein om 9.30 uur. Carel van 

Aurich bespeelt het orgel. Het gaat over de eerste broedermoord 

en de vloek van geweld. Uit de oerverhalen in het boek Genesis 

lezen we het verhaal van Kaïn en Abel (Genesis 4). Geen verhaal 

van ooit eens in een ver verleden, maar een verhaal van alle tijden 

dat ons ook vandaag aan het denken kan zetten. 

 

Oproep om mee te werken aan de zomerdiensten 

In augustus vieren we 350 jaar Gronings Ontzet. Tegelijk voelt oor-

log in deze tijd alles behalve ver weg. Dit kan allerlei vragen oproe-

pen rond vrede en geweld. Deze zomer hopen we dan ook samen 

stil te staan bij het thema ‘Oorlog en Vrede’. Dat doen we in de 

gezamenlijke zomerdiensten met de Nieuwe Kerk. Evenals voor-

gaande jaren kunt u zich als belangstellende opgeven om een of 

meer vieringen voor te bereiden. Hiervoor hebben we de maan-

dagavonden voorafgaand aan de dienst op het oog. Dat kan door 

contact op te nemen met de predikanten: 

• 17 juli – Evert Jan Veldman – De eerste broedermoord 

• 24 juli – Ruth Pruis – Niet in mijn naam! 

• 31 juli – Alberte van Ess – Innerlijke vrede in turbulente 

tijden 

• 7 augustus – Tirtsa Liefting – Angst, vijandsbeelden en 

verzoening 

• 14 augustus – Evert Jan Veldman – Geweldloze weer-

baarheid 

• 21 augustus – Tirtsa Liefting – Het einde van het kwaad 

 

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. 

 

Bedankje 

Namens Annie Faber een bedankje voor de bloemen die zij 

afgelopen zondag ontving. De operatie van vorige week vrijdag (1 

juli) is geslaagd. Sinds maandag 4 juli is ze weer thuis, maar ze zal 

het de komende tijd rustig aan moeten doen. 

 

We werden verrast met een prachtig bos bloemen gebracht door 

Thom en Anja namens de Fonteingemeente n.a.v. ons 65-jarig 

huwelijk. Onze hartelijke dank hiervoor.  

Janny en Jan Kadijk 

 

Afgelopen week werd ik verrast met een prachtig boeket bloemen 

uit de Fontein. Het doet heel goed als je gefocust ben op de zorg 

voor een zieke zoon dat je merkt dat gemeenteleden om je heen 

staan en met je meeleven. Heel erg bedankt.  

Met een hartelijke groet van Koos Steketee 

 

Hartelijk dank voor al die warme, lieve en meelevende reacties en 

bloemen, die ik en Dick hebben ontvangen nadat ik begin maart 

borstkanker bleek te hebben. 

In april volgde de operatie en werden er voorbereidingen 

getroffen voor het verdere behandelplan. Inmiddels heb ik mijn 

laatste bestraling gehad. Over een paar weken begint de 

behandeling met chemotherapie. Deze uitgebreide 

nabehandelingen hebben alles te maken met het zeer agressieve 

karakter van de tumor, ondanks de goed geslaagde operatie.  

Ons gedragen wetend door zoveel Liefde, gaan we verder. Stap 

voor stap! 

Met een hartelijke groet, ook van Dick,  

Lamke Dijkstra 

 

Meeleven 

Hannie Bulthuis, Perseusstraat, onderging een knieoperatie op 12 

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

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, Neurologie-Revalidatie Kamer 2.29 

Schaaksport 100 

9728 PG  Groningen 
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Buurtpastor: Ruth Pruis                                                       tel. 06-17984737                    r.pruis@defontein.info                    

Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag           10 juli 2022 wijkberichten@defontein.info 

Kopy voor de zondagsbrief  Graag inleveren voor:              woensdag     13 juli  2022             jaapmedema43@gmail.com 

Website van De Fontein: www.defontein.info  
 

Verhuisd 

Mevr. A. Schouwenaar-Goren is verhuisd. Van de Avondsterlaan 7 

naar het Heymancentrum: 

Henri Dunantlaan 20 

9728 HD Groningen 

Afd. De Klipper kamer 212 

 

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! 

 

Opbrengst spaardoosjes 

De opbrengst van de doosjes waamee u gedurende de 40 dagen-

tijd gespaard heeft overtrof al onze verwachtingen. Na telling van 

de laatste doosjes is het bedrag 1.728 euro geworden. Dit is de 

hoogste opbrengst ooit en maar dan 300 euro boven het bedrag 

van vorig jaar en meer dan 600 euro boven het bedrag van het 

jaar ervoor. Wij zijn u bijzonder erkentelijk voor uw bijdragen. Ook 

Kerk in Actie zal er bijzonder blij mee zijn. 

De opbrengst van de deurcollecte voor de voedselbank op 3 juli 

heeft 130 euro opgebracht. Hartelijke dank. 

Werkgroep diaconaat 

 

Film in De Fontein: Florence Foster Jenkins (2016) 

Op dinsdagmiddag 12 juli (14.00 uur) draait ‘Florence Foster Jenk-

ins’: het waargebeurde verhaal van de gelijknamige legendarische 

New Yorkse erfgename en socialite die er alles aan deed om haar 

droom, een groots zangeres worden, uit te laten komen. De stem 

die ze in haar hoofd hoorde was prachtig, maar voor anderen 

klonk haar gezang vreselijk vals. 

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

thee klaar. 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

 

De zondagse bloemengroet 

Vanaf mei gaan de bloemen uit de dienst weer zoveel mogelijk op 

zondag als teken van meeleven en bemoediging naar de mensen.  

Lammina Annen en Tineke Postma zorgen voor de coördinatie in 

Selwerd en Paddepoel.  

Voor Vinkhuizen (incl. De Held en Reitdiep) zoeken we iemand die 

hier aanspreekpunt kan zijn voor de bloemengroep. In deze wijk 

zoeken we ook nog naar een paar bezorg(st)ers. 

Wilt u ons hierbij helpen of wilt u nog wat informatie? Neem dan 

contact op met Lamke Dijkstra (5772513). 

 

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 wor-

den gestuurd. 

 

Amnesty - Schrijfactie Saudi-Arabië: stop executie Sultan en Tha-

mer! 

Jaafar Mohammad Sultan en Sadeq Majeed Thamer kunnen in 

Saudi-Arabië elk moment geëxecuteerd worden. De twee Bah-

reinse Sjiitische mannen werden in 2021 veroordeeld tot de dood 

na een oneerlijk proces. Beiden zeggen te zijn gemarteld om een 

bekentenis af te leggen. 

De sjiitische gemeenschap In Saudi-Arabië wordt hevig onder-

drukt. Dit is met name te zien aan de strenge gevangenisstraffen 

en doodvonnissen die aan hen worden opgelegd door het straf-

hof. 

Schrijf vóór 1 september 2022 naar de autoriteiten in Saudi-Ara-

bië. Roep hen op om de Bahreinse Sultan en Thamer niet te exe-

cuteren en ze opnieuw te berechten met een eerlijk proces. 

 

Eerste collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen 

De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de Protestantse 

Gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamhe-

den in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, pro-

jecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal. 

 

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van de  lande-

lijke organisatie van de Protestantse Kerk. 

 

 
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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