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Aan deze dienst werken mee: 

Grietinus Mollema, eerste ouderling 
Hilbert Annen, eerste diaken 
Marleen Betten, lector 
ds. Evert Jan Veldman, voorganger 
Mannes Hofsink, organist 
Grietinus Mollema, voorzang 
Henk van Putten, beeld 
Leo Dee, koster 
 

 



VOORBEREIDING 

 

Orgelspel: 1e deel en Siciliano uit Concerto in A - D.W.Druckenmüller 

Welkom 

Ontsteken van de kaarsen 

o: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid   
            Allen gaan staan 

Lied: ‘Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij’- NLB 18a 

  
 

Bemoediging en drempelgebed: 

o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige                 
a.: Schepper en behoeder van alle leven               
o.: Hier zijn wij, God, 
     vol van onszelf 
     niet zo vrij als wij ons zouden willen voelen. 
     Doe ons hier uw lichtheid ervaren. 
     Maak ons geaard én licht tegelijk, 
     mensen, vol van genade.  
     Door Jezus Christus, onze Heer 
a.: Amen 
 
           Allen gaan zitten 
 



Kyrie en Gloria 

o.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming  
     over de nood van de wereld 
     en laten wij hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw  
 

 
 



 

 
 
 
 



RONDOM HET WOORD 
 
- Groet 

v: De Eeuwige zal bij u zijn 

a: Ook u zal God bewaren 

- Gebed van de zondag 

v:………………………………………… 

door Jezus Christus onze Heer 

a: Amen 

verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 

 

Lezing: 1 Korintiërs 2, 12 – 16 (NBV21) 

12Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van 
God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft 
geschonken. 13Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke 
wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het 
geestelijke met het geestelijke. 14Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt 
niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid.  



Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden 
beoordeeld. 15Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles op de juiste 
wijze beoordelen, en zelf kan hij door niemand beoordeeld worden. 16Er staat 
immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij Hem zou 
kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus. 

Halleluja – NLB 338a 

 

Voorzang: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. 
                Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.  

Allen: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja  

Lezing: Matteüs 5, 33 – 48  (NBV21) 

33Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen 
valse eed af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen hebt.” 34Dit 
zeg Ik daarover: zweer helemaal niet, noch bij de hemel, want dat is de troon 
van God, 35noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, 
want dat is de stad van de grote koning; 36zweer evenmin bij je eigen hoofd, 
want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. 37Laat jullie ja ja 
zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad. 
38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand 
voor een tand.” 39Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad doet, 
maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe. 40Als 
iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, 
sta hem dan ook je bovenkleed af. 41En als iemand je dwingt één mijl met hem 
mee te gaan, loop er dan twee met hem op. 42Als iemand iets van je vraagt, 
geef het hem, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. 
43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je 
vijand haten.” 44Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 
vervolgen; 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. 
Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het 
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46Is het een verdienste als je 
liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47En als jullie alleen 
je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je 
dan? Doen de heidenen niet net zo? 48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse 
Vader volmaakt is. 
 
 
 
 



Zingen: ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’ – NLB 974 

 

2 Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt  
uw liefde openbaar 

Overweging 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ – NLB 695 

  

2 Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 

3   Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 

4   Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

5   Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht.                                

                                                                Kinderen komen terug 

GEBEDEN EN GAVEN 

Mededelingen door diaken 

Gaven:  

1e Collecte: KiA: Indonesië- Sterke 

vrouwen in de Kerk 

2e Collecte:  Stedelijk Kerkenwerk 

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief   



Dankgebed en voorbeden 

Na de woorden: ‘tot U bidden wij’ 

 

Stil Gebed 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 

 

TENSLOTTE          Allen gaan staan 

Slotlied: ‘Wat zijn de goede vruchten’ – NLB 841 

 



 

2 geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt, 
hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 
het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren  
en eindigt vruchteloos. 

4 Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zegen 

 
 
Orgelspel: Vivace uit Concerto in A - D.W.Druckenmüller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZONDAGSBRIEF 19 FEBRUARI 2023  

 

DE FONTEIN – DE NIEUWE KERK – DE BRON 

 

 

COLLECTES 

1e collecte: KiA: Indonesië- Sterke vrouwen in de Kerk 
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en 
volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar 
vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis.  
Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W wil daar 
verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en 
krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.   
Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en 
ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging 
op of ze starten lokale cursussen in hun kerk.  
Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en 
bouwen mee aan kerk en samenleving.  
En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.  
Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea.  
Van harte aanbevolen! 
 
2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
Met deze 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 verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. 
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. 
 
KINDERDIENST/KINDEROPPAS 
Jonneke Oskam verzorgt de kinderoppas.  
Marieke en Geartsje leiden de kinderdienst. 
 
 



BLOEMENGROET 
Vanuit de Bron gaan bloemen gaan ter bemoediging naar Henk Oostinga 
Isebrandtsheerd. 
Als groet en felicitatie vanuit de Nieuwe kerk gaan bloemen naar mevrouw  
L. Vink, Pelsterstraat. Mevrouw is op 17 februari 96 jaar geworden. 
Eveneens als groet en felicitatie gaat er een bloemengroet naar mevrouw J. 

kroezen-Buist, A Kerkstraat. Op 20 februari hoopt mevrouw 96 jaar te worden. 
Vanuit de Fontein gaan bloemen naar mevrouw Witterholt Jupiterstraat.  
  
BEDANKT 
Het was leuk om weer mooie bloemen te krijgen van de gemeente, nu voor mijn 
verjaardag , gebracht door Elly. Hartelijk dank voor alle aandacht. Nel v.d.Veen. 

  
OVERLIJDENSBERICHT 
Op 9 februari j.l. is overleden Maria Klazina Smit-Mulder op de leeftijd van 91 jaar. 
Zij was sinds 15 december 1993 weduwe van Harm Jacob Smit. 
Een dankdienst voor haar leven is gehouden op dinsdag 14 februari in de 
Stefanuskerk te Holwierde. 
 
ADRESSEN BLOEMENGROET  
Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen, dan kunt u 
contact opnemen met lidaduzink9@gmail.com of telefoon 0646696542.  
 
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  
 
OPROEP  
Vanwege verhuizing van één van de kosters, is er een plaatst vrij gekomen voor 
het kosterschap.  
Zou je het leuk vinden om eens per 4 á 5 weken mee te draaien in het kostersteam, 
dan kan je dit melden bij Annie van Zanten a.van.zanten4@kpnplanet.nl 
 
KOFFIEOCHTEND VOOR OUDEREN 
dinsdag 28 februari 10:00 - 11:30 uur 
Koffie drinken, bijpraten en luisteren naar een Gronings verhaal. Van tevoren 
opgeven is niet nodig, u bent allen van harte welkom! 

mailto:ellyjagersma@gmail.com
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Op Aswoensdag, 22 februari, staan we samen stil bij de start van de 
veertigdagentijd. We doen dit met een vesper in het koor van de Martinikerk (niet 
verwarmd) en aansluitend een sobere maaltijd in de kapel (wel verwarmd). 
De vesper zal gehouden worden van 17:30 uur (inloop vanaf 17:15 uur) tot 18:00 
uur. Aansluitend zal de maaltijd plaatsvinden tot 19:30 uur. De vesper is een 
liturgische viering binnen de kloostertraditie en biedt de mogelijkheid voor een 
moment van bezinning en verstilling. Tijdens de maaltijd zullen mensen aanwezig 
zijn die hebben meegewerkt aan het wandkleed dat het slavernijverleden van 
Groningen verbeeldt (momenteel tentoongesteld in Eenrum). Rita Berghuis, die 
dit coördineerde, vertelt over het project en neemt ons mee in de wijze waarop 
dit kleed tot stand is gekomen. Samen zullen we ook een begin maken aan een 
eigen 'wenskleed' voor tijdens de veertigdagentijd. De maaltijd is voor jong en 
oud. Voor de kinderen zijn er speelgoed en knutselspullen aanwezig. De vesper is 
vrij toegankelijk. Voor de maaltijd vragen we u om u aan te melden via 
onderstaande link. Hier kunt u ook aangeven of u mee wilt helpen bij het koken. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 19 februari. Liever niet digitaal aanmelden? Geef het 
dan even door aan de diaconie of aan de pionier van het Stadsklooster, dat u 
wenst aan te sluiten. https://forms.gle/rFdXPFh5yjBguW316 
 

Van harte welkom, namens Stadsklooster, Nieuwe Kerk, en wijkgemeente 
Martinikerk.

 

https://forms.gle/rFdXPFh5yjBguW316


DE 40 DAGENKALENDER 2023 
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen, een tijd van inkeer, bezinning en 
gebed. Elk jaar maken leden van de verschillende protestantse kerken een mooie 
kalender. De kalender begint op Aswoensdag 22 februari en loopt door tot 
Paaszondag 9 april. Op de kalender vind je veel korte meditatieve teksten, 
gebeden, gedichten, kinderpagina, kunst, recepten en afbeeldingen. Het thema 
voor de veertigdagentijd in 2023 is ‘Uit liefde voor jou”. De kalender is te koop voor 
6 euro. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar het zomerkamp voor de jonge 
mantelzorger van Humanitas. De kalender is te koop na de dienst van 12 en 19 
februari. U kunt ook een exemplaar bestellen via diaconie@nieuwekerk.org  
Vermeld hierbij je naam, adres en het aantal kalenders. 

SPAARDOOSJES 40-DAGENTIJD 
Zeer binnenkort zullen weer spaardoosjes voor de 40-dagentijd worden 
aangeboden. Het is de bedoeling dat u de doosjes mee naar huis neemt, om daar 
te gaan sparen.  U kunt de doosjes daarna weer mee naar de kerk nemen, waar ze 
worden verzameld. We houden u op de hoogte! 
 
CONCERT JONGE MUSICI NIEUWE KERK 
zondagmiddag 26 februari 15.00 uur 
4 talentvolle orgelleerlingen van het Prins Claus conservatorium voeren het 
2e concert in de serie jonge musici  georganiseerd door de Vrienden va de 
Nieuwe Kerk uit: Wietse Ouwejan, Gabriel Dissenha, Donat Kuti en Chang Lee 
Inloop vanaf 14.30 uur, kopje thee of koffie wordt aangeboden. 
TOEGANG VRIJ, collecte na afloop. 
Er is na het concert gelegenheid na te praten en de musici te ontmoeten onder 
het genot van een (betaald) drankje. 
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR HET STILTEPORTAAL VAN DE NIEUWE KERK. 
Het Stilteportaal bestaat dit jaar 7 jaar. 
Er wordt veel gebruik van gemaakt. Veel mensen steken er een kaarsje aan en 
genieten  daar van de stilte. Ook wordt er veel in het boek geschreven. 
In de Coronatijd heeft het portaal zijn diensten bewezen.  
Ruim 6 mensen openen en sluiten dagelijks het portaal , steken de paaskaars aan 
en zetten het bord buiten. Er zijn echter een paar mensen, die gestopt zijn. Daarom 
de volgende oproep: Wie wil ook vrijwilliger worden? Op de donderdag is er een 
vacature (er kan evt ook geruild worden) en het zou fijn zijn, als we wat mensen 
als reserve hebben. Als u belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met Anneke 
Bruna, 0620346485  annekebruna@gmail.com 

mailto:diaconie@nieuwekerk.org
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CHORAL EVENSONG IN MARTINIKERK 
zondag 19 februari 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag) 
Choral Voices onder leiding van Daniel Rouwkema verzorgt op 19 februari weer de 
Choral Evensong in de Martinikerk in Groningen.  
Voorganger is ds. Tirtsa Liefting, organist Mannes Hofsink.  
Er wordt onder meer gezongen uit het werk van John Tavener. Verder is er werk 
van Herbert Sumsion, Hendrik Andriessen, Hebert Howells , Johan Bertalot en 
Charles Wood. Een van de liederen is ‘Mother of God here I stand’, een van de 
Mariahymnes uit ‘The Veil of the Temple’. De tekst is vrij naar een gebed van de 
Russische dichter Mikhail Lermontov. De preces and responses zijn van Herbert 
Sumsion. De Canticles komen uit het Magnificat van Hendrik Andriessen. Het Nunc 
Dimittis is van Hebert Howells., dubbelkorig met een sopraansolo. Als anthem 
klinkt ‘Hail Gladdening Light’, een van de oudste hymnes uit de christelijke traditie. 
Deze lofzang op God als het licht van de wereld wordt al vanaf de 2e of 3e eeuw 
na Christus gezongen. De Engelse versie is op muziek gezet door Charles Wood. 
 
DIENST MET DOVEN EN SLECHTHORENDEN 
zondag 26 februari 10:00 - 11:00 uur Nieuwe kerk 
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd staan we stil bij het verhaal van 
Jezus in de woestijn (Matteüs 4: 1-11). Een verhaal dat goed aansluit bij de 
thematiek van de veertigdagentijd: vasten, verleiding en bezinning. We vieren 
deze dienst met de gemeente van doven en slechthorenden. 
Ds. Tirtsa Liefting-van den Toren is de voorganger; organist is Mannes Hofsink. 
 

 

 

 

 
KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 2 MAART 2023 VIA  

KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
BERICHTEN VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN 

ELKE WOENSDAGAVOND VOOR 21.00 UUR VIA 
ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 

 
 

mailto:KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
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MEDEDELINGEN UIT DE BRON 
Projectkoor voor de Paascyclus 
Wie van zingen houdt wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen in het 
projectkoor voor de Paascyclus.  
Dit jaar willen we het oratorium 'Als de graankorrel sterft...' vrijwel in haar geheel 
gaan uitvoeren. De repetities vinden plaats op de vrijdagavonden 24/2, 3/3, 10/3, 
17/3, 24/3 en 31/3, telkens van 19:30 tot 21:30 uur in De Bron.  
Heb je zin om mee te zingen of ken je iemand die wel mee wil zingen? Laat het 
z.s.m. weten aan Marjanne Binsbergen.  
Aanmelden kan per e-mail via: m.j.binsbergen@home.nl 
Vertel ook even of je nog in het bezit bent van een exemplaar van De Graankorrel. 
 
Bloemschikken in De Bron 
Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk. Wil je nog een stapje verder 
gaan en er een symbolische schikking van maken? Dan gaat het bloemstuk een 
verhaal vertellen. Met vorm en kleur verbeeld je het thema van de viering of de 
kleur van het kerkelijk jaar.  
Heb je zin om dat te gaan doen in De Bron? Het gaat om vijf zondagen in de 
Veertigdagentijd (26/2 tot en met 2/4).  
Wil je meer informatie of je aanmelden doe dit dan z.s.m. bij Abra Havinga 
via ahhavinga@hotmail.com 
 
Bloemengroet 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die 
naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet, U kunt dit 
doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de 
bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 
76 34 84. 
 
Koffie-inloop 
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 - 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 
- 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en 
gezelligheid. Met op vrijdag, indien gewenst spelletjes. 
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MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 
Aswoensdagviering: een (p)as op de plaats 
Op woensdag 22 februari 0m 19.30 uur 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.  
 
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. 
 
Bedankt 
Wat een voorrecht  in  tijden van verdriet en rouw deel te mogen uitmaken van 
een gemeente als De Fontein. Tijdens de ziekte en het overlijden van mijn oudste 
zoon Jos heb ik echt ervaren hoe waardevol het meeleven van onze gemeente in 
de vorm van schouderklopjes, kaartjes, tefefoontjes enz. is geweest. Mede 
dankzij jullie steun wordt het iets gemakkelijker het normale leven weer op te 
pakken.  Mijn hartelijker dank daarvoor. Koos Steketee    
 
Bedankt 
Zondag 29 jan. werden we verrast met een prachtige bos bloemen ter 
gelegenheid van ons geregistreerd partnerschap. Hiervoor onze hartelijke dank. 
Ook willen wij de werkgroepen en gemeenteleden bedanken die ons kaarten en 
bloemen gestuurd. Mede hierdoor hebben wij een prachtige dag gehad. 
Harry en Tineke v. Eerden -de Jonge 
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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 
 
Film in De Fontein: ‘020) &amp; ‘Athos’ (2016) 
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 
 
 
 



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. 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 of anneke@helder-
advies.nl of 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  VeertigdagenKalender 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 Voor de Fontein (De Nieuwe Kerk)  
De kalender wordt op zondag 12 en zondag 19 februari verkocht. 
 

mailto:sita.hiemstra@gmail.com


Kunst in De Fontein met ‘De Magdalena Laundries’ van Harrie Medema  
In de Veertigdagentijd exposeert Harrie Medema van 21 februari tot 14 april met 
een serie schilderijen rond het thema ‘De Magdalena Laundries’. Harrie is 2022 
afgestudeerd aan de Klassieke Academie in Groningen. Deze 5-jarige opleiding 
bood hem de gelegenheid om zich op kunstgebied te ontplooien. Voor zijn 
afstuderen koos hij voor het thema Maria Magdalena, icoon in christelijke kring 
en ver daarbuiten. Verschillende thema’s rond haar persoon wil hij onderzoeken 
en schilderen.  
Dit thema richt zich op  het fenomeen van de Magdalena laundries in Ierland. Die 
laundries (wasserijen) waren opgericht door de Katholieken kerk, werden geleid 
door nonnen en waren bedoeld om vrouwen in moeilijkheden op te vangen. De 
wasserijen bleken echter oorden te zijn met een schaduwkant. De vrouwen 
leidden een hard bestaan als wasvrouwen, waren verstoken van liefde en 
bestaansrecht. Het ging om verlating, gedwongen afstaan van kinderen (adoptie), 
over verscheurde families en vergeten worden. 
De schilderijen over de wasserijen zijn veelal in tonale kleuren opgezet, zo 
accentueert Harrie de grauwheid van het bestaan daar. De getoonde vrouwen 
zijn summier uitgewerkt, om op die manier hun leven in de anonimiteit te 
benadrukken.   Harrie vertelt een verhaal over personen of gebeurtenissen.  
Op de expositie zijn elf schilderijen te zien die een tijdlijn volgen. Het begint met 
de aanleiding om als vrouw te worden opgenomen in de wasserij, de sfeer 
tijdens het werk daar en het eindigt met een wasvrouw nog vol emotie en 
verdriet terugblikkend op haar bijna voorbije leven.  
Harrie zoekt ook naar mogelijkheden om zijn kunst te verbinden met andere 
kunstvormen. Bij enkele schilderijen geeft hij muzieksuggesties die het schilderij 
in zijn beleving versterken.  
Op woensdag 1 maart om 11:30 uur geeft Harrie een rondleiding bij zijn werk. 
Voor meer informatie zie het Kunstboek op de tafel in de hal waar u ook uw 
reacties in kunt schrijven, tevens zijn website en e-mailadres: 
https://harriemedema.nl en harrie55@icloud.com  
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ZONDER VRIJWILLIGERS KAN HET NIET  
Van hulpbehoevende ouderen naar de dokter brengen tot samen koken (mensen 
pannenkoeken leren bakken!), van het begeleiden van een gymnastiekuurtje tot 
taalles: vrijwilligers maken INLIA Gasthuis Groningen met hun activiteiten. Ze zijn 
dringend nodig voor de circa 200 asielzoekers in nood die we daar opvangen. 
 
Gym 
De Gym in het Gasthuis is heel belangrijk voor de fysieke en de mentale 
gezondheid van de gasten. Zonder vrijwilligers kunnen we de gym niet 
openhouden. Computerles en het opdoen van onlinevaardigheden zijn 
onontbeerlijk voor iedereen hier. Taalles (Nederlands en Engels) idem, om van 
verkeers- en fietsles nog maar te zwijgen. 
 
Leuk en nuttig werk 
Ook het naaiklasje, het samen koken, de muziekworkshops en de moestuin 
kunnen niet zonder vrijwilligers. Het is leuk en nuttig werk, kunnen je collega’s 
beamen. En mensen zijn blij dat ze met iets anders bezig zijn. Staat jouw hobby 
er nog niet bij? Samen wandelen, bijvoorbeeld? Meld je aan, er zijn vast gasten 
die er heel blij van worden. 
 
Hoe dan? 
En wil je je best inzetten, maar weet je niet hoe? Neem dan contact op met Loes 
Hooge Venterink, onze vrijwilligerscoördinator. Er is in ieder geval veel behoefte 
aan mensen die onze kwetsbare gasten naar de dokter of het ziekenhuis kunnen 
vervoeren. 
 
Meld je aan 
Dus: kun jij een uurtje vrijmaken om mensen te vervoeren, taalles te geven, te 
leren fietsen, verkeersregels te leren, gym te begeleiden of een andere leuke 
activiteit te verzorgen? 
Maak jezelf en anderen blij en mail vrijwilligers@inlia-foundations.nl 
 
 
 
 
 


