
MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – MAART 2023

Bij de vieringen
Op zondag 5 maart  om 9.30 uur is er een jongerendienst onder leiding van gemeenteleden. Voorganger is 
Marleen Betten. Organist is Gjalt van der Meulen. Het thema van de dienst is: ‘Hemel op aarde’. En let op: 
neem je telefoon mee!
collecten: 
1e collecte: Kerk in Actie Palestina, samen Bijbellezen opent deuren
2e collecte: Stedelijk kerkenwerk
3e collecte: Voedselbank 
Op zondag 12 maart om 9.30 uur gaat ds.  Y.C de Groot voor. Carel van Aurich bespeelt het orgel.
collecten: 
1e collecte: Kerk in Actie omzien naar gevangenen
2e collecte: Wijkwerk
Amnesty:
Zondag 19 maart om 10.00 uur  zijn we alweer halverwege de Veertigdagentijd: zondag Laetare (Wees blij!). 
We vieren een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel, om 10.00 uur in De Fontein. Voorganger is ds. Alberte
van Ess. Organist is Carel van Aurich. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. Jo sé van Dijken.
collecten: 
1e collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
2e collecte: PKN Ontdekken in de kliederkerk
Op zondag 26  maart om 9.30 uur zal ds. Marga Baas voorgaan. Organist is Dick Dijkstra.
Collecten:
1e collecte: Kerk in Aktie Bangladesh, kansen creëren voor jongeren 
2e collecte: Stedelijk kerkenwerk

Kerkdiensten Platina:
5 maart 2023 – voorganger ds. A.H. Driest
19 maart 2023 – voorganger ds. M.P. Baas 
Allen van harte uitgenodigd.
Annie Borgerink, 06 45 45 47 03

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) 
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet, neem dan contact op met één van de ou-
derlingen van De Fontein.

Wij gedenken
Op zaterdag 4 februari overleed Iet Bolt-Smit, in de leeftijd van 91 jaar. Ze was de weduwe van Klaas Jan 
Bolt. Samen verhuisden ze in 2020 van Paddepoel naar De Es, waar Klaas Jan op 25 april 2021 overleed. Op 
donderdag 9 februari vond de begrafenis plaats op Selwerderhof, voorafgegaan door een afscheidsdienst in de 
aula.
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Op vrijdag 17 februari overleed Ab Pieters in de leeftijd van 92 jaar. Hij was de echtgenoot van Auk Pieters-
Smit en  woonde aan de Veldspaatstraat. De crematie vond plaats op woensdag 22 februari, voorafgegaan door 
een rouwdienst in De Fontein, waarin mw. Immie Hoekstra voorging.

Meeleven
Op 15 februari is Frans Engelsman in het Heymanscentrum verhuisd van de revalidatie-afdeling naar afdeling 
Waterlelie, kamer 430, dicht in de buurt van zijn vrouw Riet (afdeling de Parel).
De familie wil hierbij iedereen hartelijk bedanken voor de lieve kaartjes, bezoekjes en bloemen voor Riet en 
Frans tijdens alle ziekenhuisopnames en revalidatie periodes.
Wij zijn blij dat ze nu bij elkaar in de buurt zijn en elkaar regelmatig kunnen ontmoeten. Bezoekjes en kaartjes 
zijn uiteraard nog steeds van harte welkom.
Namens de familie, Bert Engelsman

Aanvaarding beroep
Eind januari heb ik een beroep aanvaard naar de Laarkerk in Zuidlaren en daarmee ga ik na negen jaar afscheid 
nemen van Groningen. En daarmee ook van mijn tijdelijke inzet voor de buurtkerk De Fontein. Met plezier ben 
ik sinds december 2021 voor een aantal uur per week betrokken bij de ontwikkelingen binnen De Fontein. Sa-
men met de werkgroep pastoraat zoeken naar vormen van pastoraat die toekomstgericht zijn en energie vrijma-
ken, vind ik heel waardevol. En daarnaast ook de pastorale ontmoetingen. Ik ervaar veel betrokkenheid en op-
bouwend en verlangend zoeken naar een toekomstbestendige buurtkerk. Het is dan ook met vrede en weemoed 
dat ik afscheid neem. In het vertrouwen dat de inspiratie vanuit het mozaïek van kerkplekken over de provincie-
grenzen heengaat! Op zondagmiddag 26 maart (14.00 uur, Immanuelkerk) neem ik in een dienst afscheid. 
En daarna ben ik nog een korte tijd beschikbaar om de ingezette ontwikkelingen binnen het pastoraat te onder-
steunen. Vrede en alle goeds en in Christus verbonden,
Anita Akkerman

Parkeerplaatsen bij de kerk
Op zondagochtend loopt het op de parkeerplaats al snel vol. De plaatsen zijn vooral voor degenen die slecht ter 
been zijn. Willen de andere chauffeurs de auto plaatsen bij de parkeerplaats van de Parrel? Dan houden we het 
leefbaar met elkaar!

Bloemen uit de kerk
Weet u iemand die we op woensdag als buurtkerk een bos bloemen mogen bezorgen? Dit mag een wijkbewoner
of een instelling zijn in één van de wijken van De Fontein, die wat extra aandacht kan gebruiken. Geef dit dan 
door aan Hessel Boersma, ouderling pastoraat.

Zin in ontmoeten
Heeft u ook in de wijk Vinkhuizen behoefte om weer mensen te ontmoeten, met elkaar in gesprek te
gaan over dat wat je bezig houdt? Onder genot van koffie of thee.
Buurtkerk De Fontein en Woonzorgcentrum Dignis de Veldspaat organiseren op de eerste woensdag van de 
maand een morgen waarop buurtbewoners (dus ook de bewoners van de Veldspaat) met elkaar in contact 
kunnen komen, iets voor elkaar kunnen betekenen en gewoon gezellig samen zijn. We zijn gestart op 1 februari 
en de volgende bijeenkomst is 1 maart om 10.30 in Woonzorgcentrum de Veldspaat, Veldspaatstraat 116, 
theaterzaal op de begane grond (bij binnenkomst meteen rechts de gang in)
Wilt u zich van te voren opgeven bij Anneke of Corinna zodat wij rekening kunnen houden met de ruimte.
Corinna Doornkamp; Veldspaat. tel.06-10008637 of c.doornkamp@lentis.nl
Anneke Helder; Buurtkerk de Fontein. 06 45758563 of anneke@helder-advies.nl
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Buurtkerkmaatjes gezocht!
Het georganiseerde en onderlinge omzien naar elkaar, 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. 
Elkaar bewaren bij geloof, hoop en liefde. Hiervoor 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. Je kunt je aanmelden om een bezoekje te brengen 
of te ontvangen, het hoeft niet veel tijd te kosten. Een bezoekje per maand kan al een groot verschil uitmaken. 
Samen bekijk je de behoefte en 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!
Lijkt het je wat om een buurtkerkmaatje te worden? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annie 
Borgerink [a.borgerink@home.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.

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

Pas op de plaats op je levensweg
Soms kan er zo’n moment zijn in je leven dat je pas op de plaats moet maken. Even tot bezinning komen. Een 
wandeling in stilte door een labyrint kan daarvoor heel geschikt zijn. Vanaf 13 maart ligt er voor zes weken 
een in de tuin van buurtkerk De Fontein. 
In de loop van de geschiedenis heeft het labyrint zich ook verbonden met de christelijke traditie en de weg die 
Jezus Christus is gegaan door de dood naar het Leven. De buurtkerk nodigt daarom in deze tijd rond Pasen een 
ieder uit het labyrint te lopen en daarbij stil te staan. Een pas op de plaats maken bij de kruispunten en momen-
ten van overgang in ons leven. Zoals bij een andere opleiding, een nieuwe liefde, maar ook bij pensioen, verlie-
servaringen en andere live events.
Kortom laat je verrassen door wat het lopen van het labyrint voor jou kan betekenen!
Wanneer: vanaf 13 maart alle dagen van de week
Waar: in de tuin van buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255
Hoe: op jouw manier, met of zonder een (eigen) vraag, of aan de hand van beschikbare hand-outs

Film in De Fontein: Parasite (2019) & Jesus Christ Superstar (1973)
Op dinsdagmiddag 7 maart (14.00 uur) vangen we aan met ‘Parasite’: Zwarte komedie over armoede in 
Zuid-Korea. We volgen een arm gezin, waarvan de leden zich een voor een hechten aan een rijk gezin in Seoul.
De eigenzinnige en onvoorspelbare film begint grappig, wordt almaar donkerder, en werkt toe naar een explo-
sief einde.
Op donderdagavond 23 maart (19.30 uur) draait ‘Jesus Christ Superstar’.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage
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Spreek smakelijk
Vrijdagavond 17 maart, van 17.00 tot 19.30 uur (17h inloop, 17.30 uur diner) gaan wij weer aan tafel in ge-
sprek met elkaar. ‘Spreek smakelijk’ is een diner waarbij in kleine kring (maximaal 4 deelnemers per tafel), op 
een ontspannen en inspirerende wijze een gesprek wordt gevoerd over van te voren afgesproken onderwerpen. 
Het thema van onze komende avond luidt: ‘Vertrouwen’.
Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom
Opgave: vóór maandag 13 maart via r.pruis@defontein.info

Korte terugblik op vrijdag 17 februari – inspiratiedag Amsterdam
Van wijkgemeente naar buurtkerk. We zijn natuurlijk al een tijdje met elkaar op pad, maar waar naartoe? Om 
daar een beter beeld van te krijgen zijn wij op vrijdag 17 februari met een kleine delegatie naar Amsterdam ge-
weest. Ter inspiratie en verdieping op bezoek bij anderen, die mogelijk al iets langer aan dezelfde weg timme-
ren: PG Betondorp Bloeit & de Willem de Zwijger Kerk. Hoe vergaat het hen en wat kunnen wij van elkaar le-
ren? Twee deelnemers blikken terug:

Kijken bij een andere veranderende gemeente in de keuken is belangrijk, je krijgt zoveel positieve indrukken: In be-
tondorp bloeit waar vanuit een buurthuis zoveel energie komt, in een wereld waar je denkt dat de onkerkelijkheid 
door gaat is een warme groep mensen, die omzien naar elkaar en met weinig middelen toch er voor elkaar zijn. In 
de Willem de Zwijgerkerk waar men, net als wij, de leegloop in de kerk merkt door ouderdom of ziekte maar toch 
weer een modus vindt om vieringen op een andere manier en momenten te vieren (Hessel Boersma).

Wat mij in de Willem opviel is de bereidheid van de wijkgemeente om het gebouw werkelijk open te stellen, ook 
voor activiteiten die (ogenschijnlijk) niet direct in het verlengde liggen van wat een kerk of gemeente zou moeten of 
willen zijn. En dat er een vorm is gevonden om de organisatoren daarvan geen “gebruikers” te laten zijn van de 
ruimte, maar “medeverantwoordelijken” (Hans Vissers).

De buurtkerk in beeld
De buurtkerk, onze buurtkerk leeft! Doordeweeks vinden er allerlei activiteiten en ontmoetingen plaats. Deze 
zijn niet altijd even zichtbaar voor iedereen. Om die reden zal Wim van Dommelen ons de komende tijd van 
korte impressies voorzien. We vangen aan met ‘Together Groningen’:

Taalondersteuning (Together Groningen)
Oudercoach Anneke zit in de kring van wachtende moeders en schenkt thee. Hun kind krijgt taalondersteuning. 
Hèt moment om in alle rust even bij te praten. Er is altijd wel iets: tips uitwisselen over energiebesparing, een 
opvoedvraag. Zo nodig heeft Anneke iets achter de hand.  
Twee middagen in de week wordt in de Fontein taalondersteuning aangeboden aan enkele tientallen kinderen; 
op een derde middag ook in Vinkhuizen. In kleine groepjes, en onder begeleiding van goed geïnstrueerde vrij-
willigers. 
Together is ontstaan via een buurtbewoonster. Zij merkte dat veel gezinnen en kinderen in deze buurt een extra 
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Parttimer Rian Wesseling is ontwikkelingspsycholoog. Iemand in het
bestuur van de stichting is hoofddocent orthopedagogiek.
Rian noemt het simpelweg ‘werken aan elkaars bloei’. Wat je plek in het geheel ook is, eraan meedoen maakt je
wijzer. Je groeit ervan. 
Een initiatief dat staat als een huis.
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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 

Vakantie van uw buurtpastor
Tijdens de voorjaarsvakantie zal ik afwezig zijn van vrijdag 24 februari tot en met zondag 5 maart. Voor drin-
gende zaken is ds. Alberte van Ess het eerste aanspreekpunt (domineevaness@protestantsegemeentegronin-
gen.nl).

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

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.

Spaardoosjes 40-dagentijd
Na afloop van de dienst worden er in de hal nog 40-dagenspaardoosjes uitgereikt aan degenen die er vorige 
week zondag niet waren. In de komende 40-dagenperiode, die loopt van 22 februari tot en met Paaszondag 9 
april, kan er gespaard worden voor de kwetsbare ouderen en jongeren in Moldavië. Dit doel staat centraal in de 
40-dagentijdcampagne ‘Uit liefde voor jou’. 
Een groot deel van de beroepsbevolking in dit armste land van Europa werkt in het buitenland. Jongeren en ou-
deren blijven achter en hebben geen familie om op terug te vallen, de eenzaamheid is groot. Kerk in Actie on-
dersteunt kleine kerken op het platteland om hulpprogramma’s op te zetten voor kwetsbare ouderen en de le-
vensomstandigheden voor jongeren te verbeteren. Jongeren helpen de ouderen met bezoekjes, boodschappen 
doen en kleine klusjes rondom huis. De kerk ondersteunt hen en dat werkt naar twee kanten: jong en oud zijn 
beiden wat minder eenzaam.
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Helpt u mee in deze vastenperiode? Namens de ouderen en jongeren in Moldavië heel erg bedankt! De spaard-
oosjes kunnen op Paaszondag 9 april weer ingeleverd worden.
Werkgroep Diaconaat

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 col-

lecte doelen gelijk httpps://kerk050.nl/DFC
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