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Kerstgroet

Licht in het donker, vlam van de hoop.
Vuur van de vrijheid, licht van de zon.
Licht in mijn ogen, kleur van de dag.
Lamp voor mijn voeten, schijn op mijn weg.
Licht in de wereld, licht in de tijd.

Na twee coronajaren worden de feestelijkheden van de decembermaand ook dit jaar 
overschaduwd. Ditmaal door een oorlog, vluchtelingenstroom, energiecrisis en -armoede.
Maar bovenstaande woorden uit ‘Zangen van Zoeken en Zien’, lied 199 kunnen ons 
bemoedigen. Het ware licht is gekomen. Dat mogen we vieren met kerst.

Een liefdevolle en warme kerstgroet voor u allen en voor allen die u lief zijn.
Buurtpastor Ruth Pruis

Kerstavonddienst
Op 24 december om 20.30 uur vieren we de geboorte van het kind van Bethlehem. We lezen 
het kerstverhaal uit Lucas 2. Ingeborg Kroon speelt dwarsfluit en de cantorij o.l.v. José van 
Dijken verleent haar medewerking. Voorganger is Ruth Pruis, organist Dick Dijkstra. Vanaf 
kwart over acht zullen er buiten rondom het vuur bekende kerstliederen gezongen worden. 
Zingt u mee?

Kerstmorgen
Op 25 december vieren we Kerst in een feestelijke dienst die om 9.30 uur begint. Voorganger 
is ds. Simon Bijl. Aan de dienst wordt meegewerkt door het Goede Herderkerkkoor o.l.v. José
van Dijken. Organist is Carel van Aurich.

Bij de vieringen
Op zondag 1 januari is er een viering onder leiding van gemeenteleden. Om 10.30 uur is er 
koffie en om 11.00 uur start de dienst. Voorgangers zijn Tineke Veenstra en Johan Pruis. 
Organist is Gjalt van der Meulen.
Op zondag 8 januari gaat buurtpastor Ruth Pruis voor. Carel van Aurich bespeelt het orgel.
Op zondag 15 januari start de ‘Week van gebed voor eenheid’ en gaat dhr. John Bassie voor.
Organist is Dick Dijkstra.
Op zondag 22 januari is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in De Fontein. Let op: 
i.v.m. de energiekosten vindt deze dienst dus NIET in de Nieuwe Kerk plaats, maar in De 
Fontein om 10.00 uur. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. Cantor-organist is Mannes 
Hofsink.
Op zondag 29 januari zal ds. Marga Baas voorgaan. Carel van Aurich bespeelt het orgel.

Pastorale zorg



Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een prakti-
sche 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)
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet, neem dan contact op 
met één van de ouderlingen van De Fontein.

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 ge-
sprek 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.

Vakantie van uw buurtpastor
Tijdens de kerstvakantie zal ik een aantal dagen afwezig zijn: van maandag 26 december 2022
tot en met woensdag 4 januari 2023. Voor dringende zaken is ds. Alberte van Ess het eerste 
aanspreekpunt: domineevaness@protestantsegemeentegroningen.nl. Waar nodig kan zij door-
verwijzen naar ds. Evert Jan Veldman.
Ruth Pruis

Energiekosten Fontein
We weten het allemaal: energie is duur. Voor De Fontein proberen we de kosten te beperken. 
Voor de kerkgangers zal dat betekenen dat de thermostaat een graadje lager komt te staan. 
Voor het oefenen van de cantorij en het Goede Herderkerkkoor is de kerkzaal wel een optie, 
maar dan zonder verwarming (de ruimte achter de wand is wel apart te verwarmen). Van de 
vrouwengroep Jasmijn en Together Groningen zal een bijdrage in de energiekosten gevraagd 
worden. In de maanden januari, februari en maart wordt de 3de zondagviering in De Fontein 
gehouden om zo de forse kosten van de verwarming van de Nieuwe Kerk uit te sparen. We 
proberen ons aan te passen, maar willen de activiteiten zoveel mogelijk doorzetten!

Buurtsoep
Op donderdag 5 januari kunt u tussen 12.15 en 13.15 in De Fontein weer aan tafel aanschui-
ven om te genieten van een heerlijke zelfgemaakte soep. Van harte welkom!

Film in De Fontein: ‘The Power of the Dog’ (2021) & ‘Blue Jasmine’ (2013)
Op dinsdagmiddag 10 januari (14.00 uur) vangen we aan met ‘The Power of the Dog’ 
(2021): De broers Phil en George Burbank zijn elkaars grootste tegenpolen. Phil is charisma-
tisch maar intens wreed. George is rigide, kieskeurig en zachtaardig. Samen zijn ze welgestel-
de landeigenaren van de grootste ranch in de Montana vallei. De ranch is een plek waar man-
nen de dienst uitmaken, de gemoderniseerde wereld op afstand wordt gehouden en de mach-
tigste cowboy ooit, Bronco Henry, nog steeds vereerd wordt. Als Phil erachter komt dat Geor-
ge in het geheim met de lokale weduwe Rose trouwt, schuwt Phil geen enkel middel om Rose 
volledig te ruïneren.



Op donderdagavond 26 januari (19.30 uur) draait ‘Blue Jasmine’ (2013): Van een rijk le-
ven in New York naar een bescheiden bestaan in San Francisco. In de door Woody Allen ge-
regisseerde film Blue Jasmine overkomt het hoofdrolspeelster Jasmine. Een film over hoe je 
een val van de sociale ladder opvangt, of in ieder geval meemaakt.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Kunst in De Fontein met foto’s van Jan Bos
Van 13 januari tot 17 februari 2023 is er een tentoonstelling met foto’s van Jan Bos in De 
Fontein.
Jan Hendrik Bos (Delfzijl, 1945) kreeg als kleuter hersenvliesontsteking en is daardoor zijn 
hele leven doof gebleven. Op driejarige leeftijd ging hij naar het internaat van de Doven-
school Guyot te Groningen. Hier heeft hij zijn lagere en middelbare school doorlopen.
Na een stageperiode als doka leerling bij de Centrale Fotodienst van de Universiteit Gronin-
gen kreeg Jan daar een vaste aanstelling. Hij heeft er veertig jaar gewerkt.
Tijdens zijn werkzame periode bij de Centrale Fotodienst heeft Jan hier als eerste dove in Ne-
derland zijn Laborant- en Bedrijfsfotografie diploma’s behaald.
‘Ook mocht ik veel illustraties voor studenten verzorgen, waarin ik creativiteit kon laten zien.’
Na zijn pensioen werd Jan freelance fotograaf en gaf hij fotografie les, o.a. aan de Doven So-
ciëteit in Groningen.
‘Mijn hobby is het fotograferen van de geschiedenis van objecten zoals gebouwen en tewater-
latingen in de provincie Groningen.’
Hierbij hebben creativiteit, fotobewerking via computerprogramma’s zijn voorkeuren. 
‘Thuis heb ik een verzameling van oude fototoestellen en filmcamera’s uit de periode 
1935-1980.’
Onlangs heeft Jan ongeveer 5000 fotodia’s geschonken aan de Groninger Archieven.



Voor meer informatie, vragen of aanschaf van een foto zie het mailadres van Jan Bos in de 
kunstmap in de hal. Daarin kunt u ook uw reacties schrijven. jhbos@tele2.nl

Week van gebed voor eenheid
Van zondag 15 tot en met zondag 22 januari 2023 vindt de jaarlijkse ‘Week van gebed 
voor eenheid’ plaats. Het thema dit jaar is ‘Doe goed, zoek recht’. Op onze website (www.-
defontein.info) vindt u het programma in Groningen.

Workshop Fotograferen met De Fontein. 28 januari 2023 10:00 uur
De eerste workshop in het nieuwe jaar heeft als onderwerp Vormen. Dat kan van alles zijn 
van profielen van wandelschoenen, serviesgoed tot en met bloemen, planten en bomen. Uiter-
aard kun je ook denken aan bakvormen of iets dergelijks. De workshop is bestemd voor ieder 
die plezier heeft in fotograferen. Het maakt niet uit of je gebruik maakt van de meest geavan-
ceerde apparatuur of fotografeert met een mobieltje. We hopen er ook deze keer weer een 
mooie expositie van te maken. Wil je meedoen, geef je dan op bij aukefaber@live.nl of dik-
kievandommelen@hotmail.com

Buurtkerkmaatjes gezocht!
Het georganiseerde en onderlinge omzien naar elkaar, het pastoraat, vormt een sterk cement in
onze gemeente. En als buurtkerk willen we bouwen aan een netwerk van mensen die elkaar 
ontmoeten, inspireren en steunen. En met elkaar geloof, hoop en liefde delen.

Er gebeurt al heel veel! Vaak ook spontaan en niet georganiseerd. Daarnaast is er ook het ge-
organiseerde pastoraat door de pastores, ouderlingen, coördinatoren en contactpersonen. Te-
gelijk merken we dat het moeilijk is om mensen te vinden die mee willen werken aan het ge-
organiseerd pastoraat. Daarbinnen zoeken we naar vormen die aansluiten bij deze tijd en bij 
de vraag en het aanbod. Een van die vormen is het nieuwe project Buurtkerkmaatjes.

Een buurtkerkmaatje wordt gekoppeld aan iemand die het fijn vindt om af en toe bezoek te 
krijgen. Voor de gezelligheid en om te praten over wat je bezighoudt. Aandacht hebben voor 
elkaar, met elkaar meeleven en met elkaar optrekken: dat is het kloppend hart van het project 
buurtkerkmaatje.

Als buurtkerkmaatje hoef je niet veel tijd te geven. Een bezoekje per maand kan al een groot 
verschil uitmaken.

Hoe werkt het?
Een buurtkerkmaatje wordt in contact gebracht met iemand, die graag een maatje wil en sa-
men kijken zij of het klikt. Er ontstaat zo een ‘koppel’. Samen bekijk je de behoefte en wat de 
mogelijkheden zijn voor hoe vaak een contact gewenst is. Ieder koppel kan dat zelf invullen.
Je bepaalt zelf hoeveel tijd en energie je erin steekt!

Voor wie? 
Ieder met belangstelling en een warm hart voor mensen.

http://www.defontein.info/
http://www.defontein.info/


Lijkt het je wat om een buurtkerkmaatje te worden? Voor meer informatie kun je contact op-
nemen met Annie Borgerink van de werkgroep Pastoraat, email: a.borgerink@home.nl.

Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten verwijzen we u naar onze 
website: www.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.

mailto:a.borgerink@home.nl

