
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

 5 febr  . 9.30 uur morgendienst                          Gerard Lof/Thom van Dijk De Fontein

12 febr. 9.30 uur morgendienst pastor Ruth Pruis De Fontein

19 febr. 10.00 uur gez .dienst ds Evert Jan Veldman De Fontein

26 febr. 9.30 uur morgendienst ds Evert Jan Veldman De Fontein

 

MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – FEBRUARI 2023
Bij de vieringen
Op zondag 5 februari is er een viering onder leiding van 
gemeenteleden. Voorgangers zijn Thom van Dijk en Gerard Lof. 
Organist is Gjalt van der Meulen.
In de Evangelie-lezing  spreekt Jezus tegen Zijn volgelingen de 
enorme verwachting uit: ‘Jullie zijn het zout der aarde en het licht 
der wereld’. En inderdaad, door de Geest, verspreidt zich het 
evangelie van Jezus’ optreden, Zijn woorden en handelen, Zijn 
kruisiging en Zijn leven (!), binnen enkele decennia, in gemeentes 
niet alleen in Galilea en Jeruzalem, maar ook in Syrië (Antiochië), 
Klein-Azië (Efeze, Galatië), Griekenland (Filippi, Tessalonica, 
Korinte), ja, zelfs in Rome! Nog een generatie later zijn er de 
geschreven evangeliën van Marcus, Matteüs en Lucas en later dat 
van Johannes. En door de eeuwen verspreidde het Evangelie van 
Jezus Christus zich tot aan ‘de einden der aarde’. Geldt die grote 
kracht van ‘zout’ en ‘licht’ nog vandaag in onze westerse wereld?.
Collectedoelen:: 1 Kerk in Aktie Pakistan, 2 Stedelijk kerkenwerk, 3 
voedselbank

Op zondag 12 februari gaat buurtpastor Ruth Pruis voor. Carel van
Aurich bespeelt het orgel. Aan de dienst wordt meegewerkt door 
de cantorij o.l.v. José van Dijken.
Collectedoelen: Kerk in Aktie Ethiopië noodhulp, 2 Stedelijk 
kerkenwerk
Amnesty: Bahrein: laat Abdulhadi vrij

Op zondag 19 februari 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.
Collectedoelen: 1 Kerk in Aktie Indonesië sterke vrouwen, 2 
Stedelijk kerkenwerk

Op zondag 26 februari zal ds. Evert Jan Veldman voorgaan. 
Organist is Dick Dijkstra. Aan de dienst wordt meegewerkt door de
cantorij o.l.v. José van Dijken.
Collectedoelen: 1 Kerk in Aktie Zanbia maatjes voor gezinnen 
zonder ouders, 2 stedelijk kerkenwerk
Amnesty: Israël: haal Ahmad Manasra uit  isoleercel

Aswoensdagviering: een (p)as op de plaats
Op woensdag 22 februari zal er in en buiten De Fontein een 
bijzondere As-woensdagviering zijn. Volgens de christelijke traditie
het begin van de bezinningstijd voor Pasen.
Ook wij zullen ons die avond bezinnen en een pas op de plaats 
maken. Achter je laten wat er niet meer toe doet. We schrijven op
wat we willen loslaten en gaan het daarna buiten aan het
vuur in de korf toevertrouwen. Het geheel wordt omsloten met 
stilte, zingen van meditatieve liederen en gebedsteksten. Aan
het slot van de viering kan je een As-kruisje ontvangen. Na afloop 
kan je de kerk in stilte verlaten of napraten onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Voorganger: ds. Alberte van Ess
Muzikale begeleiding: José van Dijken (piano) en Marian Kamstra 
(fluit) Aanvang: 19.30 uur

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)
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.

Wij gedenken
Op dinsdag 10 januari 2023 overleed Gerard Roelof Bakker in de 
leeftijd van 87 jaar. Hij woonde aan de Kornalijnlaan 114 en was 
weduwnaar van Geertruida Henderika Bakker-Schutter. De 
begrafenis vond plaats op 16 januari te Vries, voorafgegaan door 
een rouwdienst in de plaatselijke dorpskerk.

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.



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 Fontein. Uit de kast kunnen ook
dingen meegenomen worden. Brengen en halen kan tijdens de 
inloopochtenden.

Update tuinclub
Wist u dat de tuinclub van De Fontein is gegroeid? Van drie naar 
meer dan tien mensen. Ze zijn allemaal bevlogen, komen vanuit 
buurt en kerk en zitten samen vol met mooie ideeën. En er zijn 
meerdere mensen bij die kennis van en ervaring met groene zaken
hebben. In de tweede helft van januari deelden ze hun 
droomwensen voor ‘het buiten’ van de kerk. Met
buurtpastor Ruth Pruis werden zij er al heel blij van. Dus dat 
belooft wat, ook al is er nog geen compleet plan klaar. 
Waarschijnlijk wordt de tuin kleurrijker en goed voor mens en 
dier. U gaat er dit jaar vast meer van horen en of zien.
Geschreven door een van de deelnemers

Buurtsoep
Op donderdag 2 februari kunt u tussen 12.15 en 13.15 in De 
Fontein weer aan tafel aanschuiven om te genieten van een 
heerlijke zelfgemaakte soep. Van harte welkom!

Film in De Fontein: ‘Nine days’ (2020) &amp; ‘Athos’ (2016)
Op dinsdagmiddag 7 februari (14.00 uur) vangen we aan met ‘Nine
days’: 
Will (Winston Duke) zit in een afgelegen huis op een desolate plek 
waar hij via televisieschermen het leven van mensen volgt. Als er 
iemand overlijdt komt er een plek vrij voor een nieuw leven en de 
gegadigden, nog ongeboren zielen, komen langs in het huis om 
door Will ondervraagd te worden om daarmee kans te maken op 
het leven. De afvallers houden op te bestaan. Maar dan
wordt Will zelf geconfronteerd met een existentieel dilemma, 
enerzijds veroorzaakt door het overlijden van iemand wat hem 
aan het denken zet en anderzijds door de komst van de vrije
geest Emma (Zazie Beetz), die anders is dan alle andere 
kandidaten…
Op donderdagavond 23 februari (19.30 uur) draait ‘Athos’: 
Het schiereiland Athos in Griekenland is één van Europa laatste 
geheimen. Meer dan tweeduizend monniken leven
daar, afgesloten van de buitenwereld. Vrouwen hebben er geen 
toegang en toeristen zijn er niet welkom. Alleen arbeiders en 
pelgrims kunnen een visum krijgen. Het heilige gebied trekt
mensen aan die het gevoel hebben dat ze iets missen in hun 
moderne leven. Met de hulp van drie Athos-monniken vertelt 
deze documentaire het verhaal van het eiland en diens inwoners.
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
Dovenschool 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 Groningen 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 Nederland zijn Laborant- en 
Bedrijfsfotografie diploma’s behaald.4 februari
Na zijn pensioen werd Jan freelance fotograaf en gaf hij fotografie 
les, o.a. aan de Doven Sociëteit in Groningen.
‘Mijn hobby is het fotograferen van de geschiedenis van objecten 
zoals gebouwen en tewaterlatingen in de provincie Groningen.’
Hierbij hebben creativiteit, fotobewerking via 
computerprogramma’s zijn voorkeuren.
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

Coördinator deel Paddepoel
Voor een deel van Paddepoel [deel Morgensterlaan tot 
Mercuriusstraat, parkje tot Zonnelaan] zoeken we een 
coördinator. Lijkt het u iets om dit te doen neem
dan contact op met de voorzitter van het pastoraat, Hessel 
Boersma. Hij kan u meer vertellen wat er van u wordt verwacht.

Buurtkerkmaatjes gezocht!
Wilt u buurtkerkmaatje zijn of contact krijgen met een maatje geef
u op of wanneer u meer informatie wilt neem contact op met 
Annie Borgerink van de werkgroep Pastoraat, email: 
a.borgerink@home.nl.

Zin in ontmoeten
Kom dan naar de tafel van zin georganiseerd door Buurtkerk de 
Fontein en Dignis Veldspaat.
Buurtkerk De Fontein en Woonzorgcentrum de Veldspaat willen 
graag in Vinkhuizen een ontmoetingsplek gaan organiseren 
waarbij buurtbewoners (dus ook de bewoners buiten de 
Veldspaat) met elkaar in contact kunnen komen en
dit onder het genot van koffie of thee.
De groep kan iets voor elkaar betekenen en gewoon gezellig 
samen zijn. Het idee is om dit maandelijks te organiseren met 
uitzondering van de maanden juli en augustus.
Hoe dit samenzijn er precies uit gaat zien hangt af van de 
belangstelling. 

Buurtpastor: Ruth Pruis                                                       tel. 06-17984737                            r.pruis@defontein.info            
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: zondag 6 febr. wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:             woensdag 2 febr.                             aapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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Wij hopen dat we in Vinkhuizen op een mooie opkomst met veel 
gezelligheid.
Wanneer: iedere eerste woensdag van de maand, te beginnen op 
1 februari
van 10.30 -12.00 uur.
Waar: Woonzorgcentrum de Veldspaat, Veldspaatstraat 116
theaterzaal op de begane grond (bij binnenkomst rechts eind van 
de gang)
Voor wie: oudere bewoners uit Vinkhuizen
Wilt u zich van te voren opgeven zodat wij rekening kunnen 
houden met de ruimte? Dat kan bij:
Veldspaat: Hanna ter Veld: tel. 0657150766 of mail 
h.terveld1@lentis.nl
Buurtkerk de Fontein: Anneke Helder; tel. 06-45758563  
anneke@helder-advies.nl 
Hessel Boersma; hessel.boersma@gmail.com

Vakantie van uw buurtpastor
Tijdens de voorjaarsvakantie zal ik een aantal dagen afwezig zijn: 
van vrijdag 24 februari tot en met zondag 5 maart. Voor dringende
zaken is ds. Alberte van Ess het eerste aanspreekpunt:
domineevaness@protestantsegemeentegroningen.nl. Waar nodig 
kan zij doorverwijzen naar ds. Evert Jan Veldman.
Ruth Pruis

Kopij
Kopij voor de volgende maandbrief (maart 2023) kunt u tot 
woensdag 22 februari aanleveren bij:
Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com.

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. 

De  Veertigdagen kalender 2023.
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen, een tijd van inkeer, 
bezinning en gebed. Het thema voor de komende veertigdagentijd
is: Uit Liefde voor jou. Ook dit jaar willen we weer met een aantal 
kerken een veertigdagenkalender uitbrengen, en daar zijn we 
momenteel druk mee bezig.  U vindt daarin onder andere 
meditatieve teksten, gedichten, kunstwerken, activiteiten, 
recepten en ook een kinderpagina.
De kalender begint op Aswoensdag 22 februari en loopt door tot 
Paaszondag 9 april. De netto-opbrengst gaat naar Humanitas, dat 
vakantieweken voor kinderen organiseert die er eens tussenuit 
moeten, omdat ze thuis de rol van mantelzorger hebben.

De kalender kost 6 Euro. (Het is ook leuk om deze cadeau te 
doen). U kunt alvast intekenen op een kalender. Via de Mail of 
telefonisch:
Sita van  Putten:  sita.hiemstra@gmail.com  Tel. 050 – 5715935
Ook zullen er na de diensten op zondag 29 januari en zondag 5 
februari intekenlijsten klaarliggen in de hal (doordeweeks op het 
prikbord).
De kalender wordt op zondag 12 en zondag 19 februari verkocht.

De collecten 29 januari
Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad 
of ontvangt u op een andere manier van uw wijkdiaconie.
Tweede collecte: Jong Protestant: Sirkelslag
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de 
Protestantse Kerk. 
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat 
kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag 
spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een 
interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen, met 
wie ze online in verbinding staan, om de hoogste score. Bij 
Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale 
thema’s centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo 
bezig met geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan Sirkelslag 
versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het 
onderlinge vertrouwen in een groep. Voor kerken is Sirkelslag een 
mooie kans om hen bij de kerk te betrekken.
Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant ieder jaar opnieuw 
Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen 
voor jeugd binnen én buiten de kerk. Hartelijk dank voor uw 
bijdrage!

htpps://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 beide collecte doelen gelijk 
worden verdeeld
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