
 Bij de vieringen
Vandaag, zondag 5 mei, houden we een viering o.l.v. 
gemeenteleden. Voorgangers zijn Johan Pruis en 
Gerard Lof. We gaan verder met de 
verschijningsverhalen uit hoofdstuk 24 van het 
Lucasevangelie.
Zondag 12 mei gaat ds. Anita Akkerman voor; zij is 
verbonden aan de Immanuelkerk.

Gedenken en bevrijding
Wie op zondag 5 mei behoefte heeft aan een ogenblik 
van bezinning is om 17.00 uur van harte welkom in de 
Martinikerk, waar in het kader van gedenken en 
bevrijding een muzikale vesper wordt gehouden. 
Voorgangers zijn Marian Knigge-Van der Schors en 
Marga Baas. Organist is Stef Tuinstra. Medewerking 
wordt verleend door de leden van Ensemble 
Consequens o.l.v. Han Warmelink. Zij voeren muziek 
uit van Heinrich Schütz en tijdgenoten. Daarnaast 
klinkt er poëzie van Ida Gerhardt en Marion Bloem. 
Collecte bij de uitgang.

Collecten 5 mei 
Eerste Collecte: Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië
Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze 
vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig 
te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. 
Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de 
burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook 
Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. 
Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een 
helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water 
en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die 
voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, 
bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een 
eigen bedrijf te starten. 

Tweede Collecte: Stedelijk kerkenwerk

Deurcollecte
Op zondag 5 mei wordt weer een deurcollecte voor 
de voedselbank gehouden. 

Tikkie
Met ingang van de komende zondag kunt u de collectes
in de viering ook betalen met uw smartphone via een 
Tikkie-link.  De Tikkie-website en de QR-codes die 
naar de Tikkie-website leidt zullen voortaan steeds in 
het liturgieboekje worden afgedrukt met de 

bijbehorende toelichting. U kunt natuurlijk ook zoals 
voorheen contant geld of collectebonnen  geven.

Loket levensvragen 
Op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur kan iedereen
in De Fontein terecht om een kop koffie te drinken, een
kaarsje aan te steken, te luisteren naar orgelmuziek, te 
snuisteren in de weggeefkast. Wie behoefte heeft aan 
een gesprek, vindt een luisterend oor. Beurtelings zijn  
Marga Baas en Ruth Pruis aanwezig.

Meeleven in De Fontein
Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot 
lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek 
ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar 
zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen
pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of 
email:  hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra
(telefoon: 050-5772513 of email: 
lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat 
deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U 
kunt natuurlijk  ook contact opnemen met ds. Marga 
Baas.

 De heer Koene Kats (Vinkhuizen)) begint een dezer 
dagen aan een serie kuren; we hopen met hem en zijn 
vrouw dat die aanslaan. 
Mw. Grimmius is aan haar heup geopereerd en 
revalideert momenteel in de buurt van haar kinderen. 
Haar adres is: Verpleeghuis Hof van Sloten, 
Louwesweg 10, 1067EG Amsterdam. Ze stelt een kaart
vast en zeker op prijs! 
Ook mw. Akke Postma (Paddepoel) heeft een 
heupoperatie ondergaan ; zij verblijft voor revalidatie 
in De Brink (Helperbrink 59, kamer 5.19).
Al sinds een jaar woont mw. Anja Nieuwenhuijse in 
De Brink (Helpman). Zij wil graag bij De Fontein 
betrokken blijven en vindt het fijn uit onze kring 
bezoek te ontvangen.

Foto’s op de achterwand
Van Pasen tot Pinksteren zijn op de achterwand in de 
kerkzaal foto’s te zien van de laatste workshop “Selfie 
of (zelf)portret”.

Dertien deelnemers gingen met dit thema aan de slag. 
Bijna iedereen had spullen en attributen meegenomen. 
Dit kon zijn een zonnebril, hoed, pet, sjaals of een 
schilderijlijst. Er ontstonden portretten à la Rembrandt, 
maar er werden ook kunstzinnige foto’s gemaakt met 
spiegels en een caleidoscoop. Er werden dubbelfoto’s 
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en groepsfoto’s gemaakt van het koor dat aan het 
repeteren was in de kerkzaal. Aan het eind van de 
ochtend gingen we naar huis met een grotere kennis 
van de mogelijkheden om een portret te maken met 
onze fotocamera’s en mobieltjes. Thuis konden we 
desgewenst de eindresultaten nog beïnvloeden en 
bewerken en bijvoorbeeld kiezen voor zwart-wit of 
sepia foto’s. Er is weer van elke deelnemer een 
ingestuurde foto op groot formaat afgedrukt. De 
volgende workshop zal plaatsvinden in oktober. 

Kunst in De Fontein
Van 10 april tot 22 mei 2019 hangt in De Fontein werk 
van amateurkunstenaars uit de eigen wijk en wel van 
de Vinkhuys aquarelclub. De groep is ongeveer 20 jaar 
gelden ontstaan en heeft op dit ogenblik 11 leden die 
uit de Noordelijke stadswijken en uit Hoogkerk en 
Zuidhorn komen. Op de woensdag hebben ze in het 
Vinkhuys hun schilderavond. Hun werk in De Fontein 
laat zien hoe ieder een eigen stijl heeft ontwikkeld. De 
onderwerpen zijn vooral landschappen, bloemen en 
dieren. 

Amnesty International
Schrijfactie Vietnam: zieke activist onder zware 
omstandigheden vast
Huynh Truong Ca uit Vietnam moest de gevangenis in 
omdat hij wilde deelnemen aan een demonstratie voor 
meer mensenrechten. Hij lijdt aan een longziekte, heeft
maagproblemen, hoge bloeddruk en diabetes. In de 
gevangenis krijgt hij niet de medische zorg die hij 
nodig heeft. Afgelopen maart werd hij bovendien 
overgebracht naar een gevangenis 250 kilometer bij 
zijn familie vandaan.
 Het is voor zijn familie bijna onmogelijk hem te 
bezoeken en zijn medicijnen te brengen.
Daarin werd opgeroepen tot meer democratie. Hij werd
uiteindelijk na een oneerlijke rechtszaak veroordeeld 
tot vijf en een half jaar gevangenisstraf omdat hij 
‘propaganda tegen de staat’ zou hebben verspreid.
Schrijf een brief naar de minister-president van 
Vietnam. Roep hem op Huynh Truong Ca onmiddellijk 
vrij te laten.
Voorbeeldbrieven worden in de hl van De Fontein 
uitgereikt.
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