
 

  
 

                                      

WELKOM ! 

 

DATUM EN TIJD vieringen voorganger      locatie 

17 juli     9.30 uur                 morgendienst ds. Evert Jan Veldman     De Fontein 
24 juli     9.30 uur                 morgendienst Ruth Pruis     De Fontein 
 

 

 

Bij de vieringen 

Op 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. 

Een week later, op zondag 24 juli, gaat buurtpastor Ruth Pruis 

voor. Organist is Gjalt van der Meulen. We lezen uit 

Deuteronomium (7: 1-11) en Romeinen (12: 17-21) en luisteren 

tussen de lezingen door naar Bob Dylan’s ‘With God on Our Side’ 

(1963). Het lied blijft actueel. Dylan wandelt in dit lied met de 

luisteraar door de geschiedenis van de meest gewelddadige 

conflicten. Steeds weer is het hetzelfde liedje: oorlog vindt zijn 

rechtvaardiging in een diepe overtuiging van een bovenhistorisch 

gelijk. Is religie dan inherent gewelddadig? En kunnen wij mensen 

wel op deze manier handelen in Gods naam? 

Zondag 31 juli gaat ds. Alberte van Ess voor in De Fontein. 

Organist is Dick Dijkstra. De vraag staat centraal of je de rust van 

binnen kunt bewaren als er veel onrust en strijd is van buitenaf. 

We leggen ons oor daarvoor te luister bij de dichter van psalm 23 

in de bewerking van Lloyd Haft, bij woorden van Jezus opgetekend 

in Mattheus 11: 28-30 en bij de mystica Elly Hillesum. 

 

Aan alle zomervieringen in De Fontein wordt meegewerkt door een 

zanggroep o.l.v. José van Dijken. 

 

Oproep om mee te werken aan de zomerdiensten 

In augustus vieren we 350 jaar Gronings Ontzet. Tegelijk voelt 

oorlog in deze tijd alles behalve ver weg. Dit kan allerlei vragen 

oproepen 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 

voorgaande jaren kunt u zich als belangstellende opgeven om een 

of meer vieringen voor te bereiden. Hiervoor hebben we de 

maandagavonden voorafgaand aan de dienst op het oog. Dat kan 

door contact op te nemen met de predikanten: 

• 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 
weerbaarheid 

• 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. 

 

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). 

 

Bedankje 

Mevr. Hiddema wil langs deze weg haar dank uitspreken voor de 

bloemen welke ze op 3 juli van de kerk kreeg. 

 

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! 
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Ruil- en weggeefkast 

Hebt u spullen in huis die niet meer gebruikt worden, maar 

waarvan het jammer is om ze weg te gooien? U kunt ze kwijt in de 

ruil- en weggeefkast in de hal van De Fontein, waar anderen ze 

gratis kunnen meenemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om te 

ruilen. U kunt brengen en halen tijdens de inloopochtenden. 

 

Kunst in De Fontein met ‘cursisten van Irma Reimert’ 

Van 13 juli tot 14 september 2022 is er opnieuw een 

groepstentoonstelling in De Fontein waar cursisten van Irma 

Reimert hun werk laten zien. Irma Reindert is docente tekenen en 

schilderen en beeldend kunstenares. 

Het werk van de cursisten is zeer divers, want zij mogen in de 

lessen hun eigen stijl en techniek bepalen. Ook kiezen zij hun 

eigen onderwerpen. Irma vindt het belangrijk dat de sfeer in het 

atelier fijn is. Ook dat er belangstelling is voor elkaar en elkaars 

werk. Dat geheel bepaalt mede de uitstraling van het werk en het 

plezier dat men ervaart in het tekenen en schilderen. Irma voelt 

goed aan welke begeleiding en tips de cursisten nodig hebben 

waardoor zij hen stimuleert en laat groeien. 

Het werk dat te zien is komt van zowel beginnende als gevorderde 

cursisten. Zij hopen dat de bezoekers van De Fontein volop 

genieten van deze tentoonstelling. 

Reacties kunt u schrijven in het Kunstboek op de tafel in de hal. 

Voor vragen kunt u contact opnemen via de mail 

ireimert@home.nl. Bent u geïnteresseerd in het werk van Irma 

Reindert dan kunt u haar website bekijken: www.atelier-

irmareimert.nl. 

 

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 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 

 

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. 

 

COPIJ NIEUWE KERK 

 

BLOEMENGROET 

De bloemen gaan de komende zondag als groet en bemoediging 

naar mevrouw Noorman, Eikenlaan en als groet en bemoediging 

naar mevrouw Corry Vegter-Noordveld, Nassaulaan. 

 

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 

 

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. Het wachtwoord kunt u opvragen bij Tim Smid 

t.smid@nieuwekerk.org.  

Of bij Lida Duzink lidaduzink9@gmail.com  

 

STILTEPORTAAL Het Stilteportaal, is dagelijks geopend van 10.00 

uur-18.00 uur om even rust te zoeken of een kaarsje aan te 

steken. Ingang hoofddeur van de kerk. 

 

AFSCHEID OUDSTE KINDEREN KINDERNEVENDIENST  

Vier kinderen namen op zondag 10 juli afscheid van de 

kindernevendienst: Tijmen, Eline, Welmoed en Fardau. Zij gaan na 

de zomervakantie naar de middelbare school. We wensen ze daar 

veel plezier en succes! 

 

VOORBEREIDING TWEEDE ZOMERDIENST 

maandag 18 juli 20:00 - 21:30 uur 

Om mee te kunnen doen hoef je geen theoloog te zijn en ook 

geen gearriveerde gelovige. 

Je hoeft alleen jezelf mee te nemen. 

Het thema van deze tweede dienst in een serie van zes over 

OORLOG en VREDE: ‘Niet in mijn naam!’. 

We lezen Deuteronomium 7, 1-11 en Romeinen 12, 17-21 en 

luisteren naar Bob Dylan’s ‘With God on Our Side’ (1963). 

Laat even weten of je van plan bent er bij te zijn 

(evaruthpruis@gmail.com / 0617984737) 

En mocht het bevallen: de voorbereiding van de derde 

zomerdienst is maandagavond 25 juli om 20:00 uur in De Fontein 

o.l.v. collega Alberte van Ess. 

Het thema van de derde zomerdienst (31 juli) is: ‘Innerlijke vrede 

in turbulente tijden’ 
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VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 

EEN MOOI BOEK VOOR DE VAKANTIE? 

Kom winkelen in onze tweedehands boeken in de kosterswoning. 

Voor een paar euro de mooiste boeken. Thrillers, platenboeken, 

romans,, kinderboeken, strips….. 

Op zaterdagen tijdens de toeristische openstelling van 11-17 uur ( 

als de kerk niet verhuurd is). Tijdens de donderdag-openstellingen 

10-16 uur kan je ook doorlopen en snuffelen.                           

Extra mogelijkheid voor of na de thema-avond op 27 juni. Maar 

ook na de kerkdienst kan het. 

De prijs staat achterin ieder boek, dus zelfs al je niet meteen ziet 

aan wie je kan betalen, kan je het geld gewoon achterlaten in het 

bakje in de kosterwoning in de kamer beneden. De opbrengst 

komt ten goede aan de Nieuwe Kerk. 

Iedereen een mooie vakantie gewenst! 

 

Oproep voor kamer 

Vanuit de gemeente Harderwijk is er het volgende verzoek 

gekomen: 

Door een familie in Harderwijk wordt een Oekraïens gezin 

opgevangen. De opvang verloopt naar wens en ze hebben tijdelijk 

werk gevonden. Hun dochter van 19 jaar heeft vanwege het feit 

dat ze moesten vluchten voor het oorlogsgeweld haar laatste 

studiejaar op de universiteit niet af kunnen maken. Nu is ze op de 

Groningse universiteit als Freemover student toegelaten om haar 

studie af te ronden. Het is voor haar financieel niet te doen om 

een kamer te huren in Groningen. Ze is een zelfstandige vrouw die 

redelijk Engels spreekt. Daarom de oproep: heeft iemand voor 

w.s. een jaar een kamer beschikbaar waar ze het komende seizoen 

kan verblijven? 

Reacties mogen gemaild worden naar de diaconie van de Nieuwe 

Kerk: Diaconie@nieuwekerk.org 

 

ZONDAG 17-7-2022 15.00 UUR NIEUWE KERK (vanmiddag) 

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. 

 

VIERINGEN IN DE FONTEIN BEGINNEN OM 9.30 UUR 

VIERINGEN IN DE NIEUWE KERK BEGINNEN OM 10.00 UUR 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste collecte: Groningen – Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld Groningen e.o. ondersteunt schoolgaande 

kinderen van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle 

kinderen mogen meedoen. Zij voorkomen dat kinderen die in een 

armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. 

Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale 

contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren 

winnen en verliezen. Leergeld Groningen ondersteunt door 

financiële hulp te verstrekken en door te bemiddelen/door te 

verwijzen waar noodzakelijk is. De vrijwilligers kijken eerst samen 

met de aanvragers of al gebruik is gemaakt van andere 

voorzieningen en verwijzen de aanvrager door naar de juiste 

organisatie. 

 

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze 

kerk. Uit de vijf wijkgemeentes in Groningen willen we zo elke 

maand € 3000,- inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het 

dekken van de kosten van verwarming en verlichting van de 

kerkgebouwen. 

 
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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