Aan deze dienst werken mee:
Voorganger: ds. Alberte van Ess
Eerste ouderling: Joke Riemersma
Eerste diaken: Paulien van de Belt
Lector: Mirjam van Velzen van Lohuizen
Kindernevendienstgroep
Organist en pianist: Mannes Hofsink
Zanggroep
Geluid: Joop Duzink
Beeld: Wieger Riemersma
Koster: Herman Pieter Ubbens

Afbeelding: copyright Dirk Buwalda 1986/Kyoto Japan/reproduction
prohibited
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OM TE BEGINNEN
Orgelspel Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 663) – J.S.Bach
Woord van welkom door de ouderling van dienst
De kaarsen worden aangestoken
Lied: Jezus Christus is het licht van God LB 271 refr.

Bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is voor altijd
G: Die nooit loslaat wat zijn hand begon.
V: Gezegend zijt Gij, die de morgen ontbood en het licht hebt
geroepen
G: Dat wij leven in uw licht.
V: Die de weg van uw Zoon hebt bekroond met uw liefde
G: Dat wij leven in uw licht.
V: Geef ons oog voor elkaar en zicht op uw Rijk
G: Dat wij leven in uw licht, amen.
Lied: Zing een nieuw lied voor God de Heer LB 98: 1,2,4
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Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
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Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

KYRIE EN GLORIA
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood der
wereld en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen
einde:
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LB 301k (I: voorzang, II: allen)

Glorialied: Zing halleluja, hemel en aarde, zing LB 648
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Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,
dor hout bloeit op in uw open hof:
één en al bloesem, wekenlang feest –
wij plukken geloof en oogsten lof.
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Zing halleluja, nodig de volken: drink,
eet van de vrucht, gij gezegenden;
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!
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RONDOM DE VERHALEN VAN GOD EN MENSEN
Verhaal van Mirjam en Micha
Lied van Mirjam en Micha

Groet:
V: de Eeuwige zal bij u zijn
G: ook u zal God bewaren.
Gebed van de zondag
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Lezing: Deuteronomium 6: 1 - 9
Lied: Luister volk van God LB 78a (Coupletten voorzang, refrein allen)
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Leer zijn liefdewet,
roep zijn daden uit,
zaai ze in elk hart –
en geloof ontspruit.
refrein
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Breng wat is gebeurd
generaties her
in herinnering
generaties ver.
refrein
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Volk, vertrouw je toe
aan Gods helpershand
volg hem waar het vuur
van zijn liefde brandt.
refrein
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Ken, opstandig mens,
je geschiedenis:
God gaf jou een vorst,
die een herder is.
refrein
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Lezing: Romeinen 12: 9 -13
Halleluja LB 338j

Evangelielezing: Johannes 13: 31-35
Schriftlied: Maak ons uw liefde, God tot opmaat LB 974: 1,2,5
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Wij zijn aaneengevoegd,
5
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.

God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

Overweging
Lied: Ubi caritas LB 568a voorzang en allen

GAVEN EN GEBEDEN
Diaconale mededelingen en collecte
Gaven
1e Collecte: Kerk in Actie: Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede
2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Voor meer info zie zondagsbrief
U kunt uw gift overmaken via de tikkie, hierboven afgedrukt.
Rekeningnummer van de wijkdiaconie NL61INGB 0007 39 7015
Achter in de kerk staan schalen waarin u uw gift kunt deponeren.
Voorbeden
Na elke gebedsintentie: God van leven en licht LB 368f

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en 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 hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen
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ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Zolang wij ademhalen LB 657
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Al is mijn stem gebroken,
3
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.
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Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Woorden van zending en zegen
G: Amen LB 431c

Orgelspel Präludium in g (gedeelte) – D.Buxtehude
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GEZAMENLIJKE DIENST
DE FONTEIN - DE BRON - DE NIEUWE KERK
15 MEI 2022
COLLECTES
1e collecte: Kern in Actie: Nederland: Op adem komen in De Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze
maakten in hun leven al té veel mee. In De Glind, ook wel het
Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen
bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om
kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven.
Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en
traumaherstel. Kerk in Actie steunt het werk voor kinderen in de
gezinshuizen in De Glind. Steunt u het werk voor deze kinderen?
De 2e collecte is bestemd voor het Stedelijk kerkenwerk.
Hiermee dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Wij dragen
daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze
wijkgemeenten. Uw gift in deze collecte is meer dan welkom!
BLOEMENGROET
De bloemen uit de Fontein gaan komende zondag naar Dhr. Dijkema,
Gemmastraat Zonnehuis in Zuidhorn.
Vanuit de Bron gaan bloemen als felicitatie voor zijn 80e verjaardag
naar Everhard Niemeijer – Holmsterheerd.
De Nieuwe kerk bezorgt bloemen met een hartelijke felicitatie naar de
heer G. J. Bouwmeester, Perseusstraat. Meneer wordt 16 mei 86 jaar.
En als groet en bemoediging naar mevrouw Fokje van Velzen,
Polluxstraat.
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BEDANKT
Mevrouw en meneer Maddie en Renze Wielstra bedanken de Nieuwe
Kerk heel hartelijk voor de mooie bos bloemen die zij mochten
ontvangen.
ADRESSEN BLOEMENGROET
Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen, dan
kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail
lidaduzink9@gmail.com of telefoon 050 5415029. Ook kunt u via de
website, na inloggen ‘Lief en Leed’, gegevens en adressen vinden.
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
(HER)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Graag brengen wij u op de hoogte van de (her)bevestiging van
verschillende ambtsdragers.
Deze zal plaatsvinden in de dienst van 29 mei.
Elsbeth Vonkeman wordt herbevestigd als diaken. Specifiek in haar
rol als voorzitter van het College van Diakenen van de PGG.
Adrie Huttenga en Josha Veger worden herbevestigd als ouderling
voor uitvaarten. Josha Veger begint daarnaast als voorzitter van de
Algemene Kerkenraad van de PGG.
Harma van Gerwen wordt bevestigd als ouderling, met als bijzondere
taak het pastoraat.
Voor vragen of opmerkingen: scriba@nieuwekerk.org
STILTEPORTAAL Het Stilteportaal, in de hoofdingang van de Nieuwe
Kerk, is dagelijks geopend van 10 uur-18 uur om even rust te zoeken of
een kaarsje aan te steken.
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‘TOETSENDRUKKERS' GEZOCHT
Van maandag 16 t/m woensdag 18 mei krijgt het Timpe-orgel een
generale stembeurt. Hiervoor is iemand nodig die de orgelstemmer
assisteert door op aangeven toetsen in te drukken. Omdat het
meerdere dagdelen in beslag neemt en het ' eentonig' werk is, worden
meerdere personen gezocht. Zou u een dagdeel ('s ochtends vanaf 8
uur en/of 's middags) willen helpen? Laat het me dan even weten.
Mannes Hofsink – e-mail: manneshofsink@gmail.com
VACATURE:
Oproep vrijwilligers inloop op donderdag in de Nieuwe Kerk.
Elke donderdag proberen we de Nieuwe Kerk open te stellen voor
bezoekers. De openingstijden zijn van 10 – 16 uur. Om dit te realiseren
is er een groepje vrijwilligers gevormd, die onderling afspreekt wie op
welk tijdstip aanwezig is. We verdelen de dag in 2 á 3 blokken en zijn
altijd met 2 personen aanwezig. Door omstandigheden wordt het
vrijwilligers groepje wat aan de kleine kant. Daarom hierbij een oproep
aan mensen die het leuk vinden om aan deze activiteit mee te doen
zich te melden. Dit kan bij Tjitske Rutgers, 0629331769, of
tjrutgersboer@gmail.com. Ook voor informatie kun je bij haar terecht.
Je kunt natuurlijk ook gewoon op een donderdag langskomen!
AVONDWANDELINGEN
Start 19.30 tot ongeveer 20.30 uur. Donderdag 19 mei. Donderdag 2
juni. De wandelingen op 19 mei en 2 juni starten om 19.30 bij de
hoofdingang van de Nieuwe kerk, laat je verrassen!
Iedereen is welkom en neem gerust je buur mee of wie je verder tegen
komt! Hartelijke groeten.
Jan van der Molen Tel: 3189284 - Harma van Gerwen Tel: 3014721.
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BESTE MENSEN.
Twee jaar geleden stopten door de pandemie de koffieochtenden in
het Nieuwe Kerk Centrum. Gelukkig hebben we de draad weer kunnen
oppakken. We zijn aan het inventariseren hoeveel mensen we kunnen
verwachten op zo’n ochtend. Het zou fijn zijn om ook nieuwe mensen
te mogen ontmoeten. Iedere Koffieochtend is het genieten met elkaar.
Koffiedrinken, nieuwtjes uitwisselen, een mooi Gronings verhaal en zo
kan er nog veel meer ter tafel komen. Voorheen hadden we om de
week een Koffieochtend. Nu is het de bedoeling dit één keer per
maand te organiseren. Voor nieuwkomers: kom gerust een keer langs.
U zit nergens aan vast. Het is op een dinsdag en we beginnen om 10
uur. Rond half 12 is het afgelopen. Voor informatie kunt u ons ook
bellen. We hopen op een mooie opkomst en op een fijne nieuwe start.
Joke Riemersma tel.0644774049 en Frieda Jager tel. 0614427939.
Thema-avond met Klaas van der Lingen
maandag 23 mei 19:30 - 21:30 uur
We organiseren 4 thema-avonden waarop steeds een gemeentelid
ruimte krijgt om iets van zichzelf (werk, hobby, geloofsleven, etc.) te
laten zien aan andere gemeenteleden. Er is iedere keer ruimschoots
gelegenheid voor een uitwisseling van gedachten.
Op deze tweede avond zal Klaas van der Lingen vertellen over zijn
werk. We beginnen om 20 uur (tot 21:30 uur), maar je kunt vanaf 19:30
uur binnenkomen. Coos Engelsma coördineert de thema-avonden.
EVENSONG NIEUWE KERK 15 MEI (VANMIDDAG)
AANVANG 17.00 UUR
CHORAL EVENSONG - SUNG BY CHORAL VOICES
CHOIR-MASTER: DANIËL ROUWKEMA
ORGANIST: MANNES HOFSINK
OFFICIANT: DS. TIRTSA LIEFTING–VAN DEN TOREN
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CONCERT DOOR HET NOORDELIJK BAROKENSEMBLE
Nieuwe Kerk, Groningen. Zondag 22 mei 15.00 uur. Entree € 15,- ,
kinderen tot 14 jaar gratis. www.noordelijkbarokensemble.nl
Joep van Geffen – bas
Mathilde van Wijnen – viola da gamba
Jelte Hulzebos – leiding
Programma: Bach in Perspectief of Waar haalde Bach de mosterd
vandaan?
Het Noordelijk Barokensemble voert in dit programma instrumentale
en vocale werken uit die in verbinding staan met Johann Sebastian
Bach en hem hebben geïnspireerd.
BEDANKT
Via deze weg willen we iedereen bedanken die op wat voor manier dan
ook heeft bijgedragen aan onze mooie en onvergetelijke huwelijksdag!
Bedankt voor alle felicitaties, kaartjes, aanwezigheid en hulp bij de
dienst en natuurlijk ook de prachtige cadeaus. Figuurlijk en letterlijk
overweldigend! Dankzij jullie weten wij in ieder geval waar we de
komende zonnige dagen doorbrengen. Marten en Tirtsa

Op het balkon met onze prachtige nieuwe balkonstoelen
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EEN FEESTJE VOOR ZONDAARS
ZONDAG 22 MEI 10:00 - 11:00 UUR NIEUWE KERK
De kerk is een feestje voor zondaars en niet het reservaat van
mensen die deugen. En de mensen van het pastoraat vormen de
feestcommissie. Iedereen wil natuurlijk in die commissie. Daarom is
het pastoraat van de kerk ook niet het eigendom van dominees en
ouderlingen. De basis vormen we samen met z’n allen. Deze zondag
gaat het over het pastoraat.
De dienst is voorbereid door de pastorale ouderlingen en de
predikanten. De lezingen zijn Psalm 23 (‘De Heer is mijn herder’) en
Lucas 15 (over verloren lopen en gevonden worden en dat uitbundig
vieren).
Het orgel wordt bespeeld door cantor-organist Mannes Hofsink.
Voorganger is ds. Evert Jan Veldman

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VOOR 25 mei 2022
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE DONDERDAG VÓÓR
11.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG
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MEDEDELINGEN UIT DE BRON
Op vrijdag 20 mei a.s. wordt er in de Bron een maaltijd georganiseerd
voor mensen van 20-30 jaar.
Voor aanmelding en verder informatie - zie flyer. Van harte
uitgenodigd!
Op woensdagmorgen is er koffie- inloop in kerkelijk centrum De Bron.
Tussen 10:00 en 12:00 uur ben je van harte welkom.
Elkaar ontmoeten met een kop koffie of thee.
Meer info: www.pkndebron.nl
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MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN
Bij de vieringen
Zondag 15 mei is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de
Nieuwe Kerk. Deze zondag Cantate wordt gekenmerkt door liefde en
lofzang. God liefhebben met heel je hart en ziel, met al je krachten. Dat
is de inhoud van de geboden die God, bij monde van Mozes, aan zijn
volk geeft (Deuteronomium 6: 1-9). In het evangelie herneemt Jezus
dit liefdesgebod en vernieuwt het (Johannes 13: 31-35). Voorganger:
ds. Alberte van Ess, organist: Mannes Hofsink.
Op zondag 22 mei zal ds. Alberte van Ess voorgaan. Dick Dijkstra
bespeelt het orgel.
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)
We zijn beschikbaar. Bel of mail gerust, ook als er niets ernstigs aan
de hand is en u gewoon even de stem van een ander wilt horen.
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u heeft niet het
volledige adres, neem dan contact op met één van de ouderlingen van
De Fontein. In verband met de privacy wet kunnen we de adressen niet
tonen op de website.
Open kerk op woensdag en donderdag
Naast de diverse activiteiten die wij doordeweeks organiseren is De
Fontein twee ochtenden per week geopend: op woensdag en
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor een persoonlijk gesprek zijn
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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.
Meeleven
Afgelopen maandag 9 mei is Henk Jongema geopereerd. We wensen
hem veel sterkte toe bij het herstel en vervolgens de revalidatie.
Mevrouw Bulthuis wordt donderdag 12 mei a.s. aan haar rechterknie
worden geopereerd in het UMCG. Het slechte lopen was ook de reden
dat we al lange tijd niet meer naar de kerkdiensten in De Fontein
kwamen. Gelukkig konden we de diensten ontvangen op
Kerkdienstgemist en casten naar onze TV. Zo hoorden we er toch een
beetje bij.
Bedankje
Op 9 februari 2022 overleed Leo Omlo in de leeftijd van 76 jaar. Leo
was lid van de voormalige Johannesparochie en werkte vaak mee aan
de oecumenische vieringen, die in De Wingerd werden gehouden. Via
deze weg zou zijn familie iedereen nog, namens hem, willen bedanken
voor de warme contacten.
Film in De Fontein: My Octopus Teacher (2020)
Op donderdagavond 19 mei (19.30 uur) draait ‘My Octopus Teacher’:
Ontroerende documentaire over filmmaker Craig Foster, die tijdens
een burn-out terugkeert naar zijn jeugdliefde: duiken in de ijskoude
onderwaterbossen van Zuid-Afrika. Op een dag stuit hij op een
nieuwsgierige octopus, die voorzichtig toenadering zoekt en hem
uiteindelijk mee op sleeptouw neemt in een mysterieuze wereld. De
onderwaterbeelden zijn ronduit betoverend, Foster vertelt openhartig
en zichtbaar geëmotioneerd over zijn band met het dier en
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ondertussen wordt ook nog eens de complexiteit van het ecosysteem
helder uitgelegd. Hartverwarmend en inspirerend.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee
klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Benefietdiner buurtkerk De Fontein
Samen eten verbindt. Een buurtkerk kan dan ook niet zonder goeie
buurtkeuken! Om die reden gaan we verbouwen en organiseren we
een benefietdiner. Ons doel? Een keuken die mensen samenbrengt,
van waaruit wij elkaar de komende jaren kunnen blijven ontmoeten
aan tafel!
Het diner vindt plaats op donderdagavond 2 juni, inloop vanaf 17.00
uur. We serveren een zomers driegangenmenu (vlees of vegetarisch)
met diverse drankjes & entertainment. Gemeenteleden,
buurtbewoners, vrienden en familie; iedereen is welkom! Een avondje
genieten terwijl u daar ook nog eens een heel mooi plan mee steunt…
wie wil dat nou niet?
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Waar: buurtkerk De Fontein – Eikenlaan 255
Wanneer: donderdagavond 2 juni, inloop vanaf 17.00 uur
Kosten: vrijwillig, naar draagkracht
Opgave: vóór maandag 30 mei via margje.tolsma@gmail.com,
0615634868 of op de lijst in de hal van De Fontein
Kun je er niet bij zijn, maar wil je ons alsnog steunen? Dat kan
uiteraard ook: Stichting Wijk-fonds de Fontein – NL 18 INGB 00081 18
887 o.v.v. ‘buurtkeuken’.
Jeu de Boules middagen
Buurtkerk De Fontein organiseert in samenwerking met WijsSamen,
interactieve jeu de boules middagen op donderdag 9 en 23 juni
aanstaande. Jeu de boules is een sociaal spel dat doorgaans gespeeld
wordt met twee teams die uit één of twee personen bestaan. Het doel
van het spel is om de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein
balletje te werpen waar punten mee verdiend kunnen worden. Het
team dat het eerste 13 punten heeft behaald is de winnaar van het
spel! Tijdens deze middagen kunnen jong en oud samenkomen voor
een pot jeu de boules. Ze vinden in de buitenlucht plaats, op het terras
van de Fonteinkerk. Mocht u hier interesse hebben, dan bent u welkom
om langs te lopen op de desbetreffende data.
Data: donderdag 9 en 23 juni, van 14:00 tot 16:00 uur
Kosten: gratis
Waar: buurtkerk de Fontein - Eikenlaan 255
Bloemen uit de kerk
Weet u iemand die we op woensdag als buurtkerk een bos bloemen
mogen bezorgen? Dit mag een wijkbewoner of instellingen zijn in één
van onze wijken van De Fontein die wat extra aandacht kan gebruiken.
Geef dit dan door aan Hessel Boersma, ouderling pastoraat.
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Verspreiding:zondagsbrieven
De afgelopen maanden tijdens de corona crisis heeft een team van 9
mensen iedere week 85 zondagsbrieven en orden van dienst verspreid.
Nu de crisis voorbij is zien we het aantal gemeenteleden dat de
kerkdiensten bezoekt gelukkig weer toenemen. Onze vraag is of het nu
nog nodig is iedere week 85 exemplaren te verspreiden.
Ons voorstel is, als u de zondagsbrief thuisbezorgd krijgt en u ook naar
de kerk gaat, op de thuisbezorgde zondagsbrief uw naam en adres te
noteren en als u naar de kerk komt deze zondagsbrief met naam en
adres bij de balie af te geven. Ons team werkt dan de
verspreidingslijsten bij en zo voorkomen we de verspilling van papier
en maken we het werk van ons team wat eenvoudiger. Alvast heel erg
bedankt voor uw medewerking.
Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten
verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info. Heeft u een
foto, bijvoorbeeld van de verbouwing, welke op de website geplaatst
kan worden stuur deze aan webmaster@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.
Aanmelding nieuw diaconaal project 2022-2024, de Bron, Nieuwe
Kerk en De Fontein.
Het huidige project Bianca couture hebben we met allerlei acties
twee jaren gesteund. Door de coronacrisis hebben we helaas niet
alles door kunnen laten gaan. Met prachtige, creatieve acties hebben
we toch nog veel geld binnen weten te halen. Denk hierbij aan de
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‘Houd moed’ tasjes met allerlei Groninger producten en de verkoop
van zelfgemaakte kerststukjes door de Fontein en een soep- en
wijnactie en kerstpakketjes met zelfgemaakte kaarsen en kaarten
door de Bron en collectes in de Nieuwe kerk. Deze acties werden
door velen, verspreid over de hele stad, gesteund. Hartelijk dank
hiervoor. Nu willen we voor de zomervakantie een nieuw diaconaal
project voor de komende twee jaren kiezen.
Hierbij dan ook een uitnodiging aan alle stadjers. Bent u, of kent u
iemand, betrokken bij een kleine stichting die financiële
ondersteuning goed kan gebruiken, laat het ons dan weten.
Bij het beoordelen van de aangeboden goede doelen hebben we een
aantal richtlijnen: heeft de stichting een ANBI status, hoe komt het
geld ter plekke en wordt het voor 100% aan het project besteed,
heeft de stichting ook een Nederlands bestuur, is er een website,
kunnen we een gastspreker uitnodigen en kunnen we voor een
concreet doel actie voeren. Naast deze richtlijnen kan ook een
emotionele verbondenheid met het project/doel een rol spelen.
Wilt u een stichting voordragen doe het dan voor 31 mei. Hebt u al
eerder een project aangedragen maar het is toen niet gekozen, dan
mag u het gerust weer aanbieden.
Voor meer informatie mag u bellen naar Bram van Huis (0505773562). Uw mail mag u sturen naar bvanhuis@home.nl namens
ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) van
bovenstaande drie kerken.
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De vakantietas actie. Helpt u mee.
Alweer een aantal jaren is het voor de kinderen in de noordelijke
wijken een feest om aan het begin van de zomervakantie een
vakantietas met speelgoed te krijgen. Deze kinderen gaan niet op
vakantie en daarom is het fijn dat er mensen zijn die hen met zo’n
tasje blij maken. De organisatie van deze actie ligt bij zwo de Fontein.
Wij hopen echter dat heel Groningen een bijdrage wil leveren door
een tasje te sponsoren. De verspreiding van de tasjes gebeurt door
Wij Selwerd en Wij Vinkhuizen. Via hen vernemen wij dan ook dat de
kinderen het heel erg waarderen.
Omdat er in deze tijd veel aandacht is voor Oekraïne en er veel geld
die kant opgaat, is het goed te weten dat er in de noordelijke wijken
Oekraïense kinderen worden opgevangen en dus ook voor een tasje
in aanmerking komen.
Wilt u deze jaarlijkse actie steunen?
De inhoud van een tasje heeft een waarde van €10. Wij zijn uiteraard
blij met elke gift. Vorig jaar hebben we 150 tasjes kunnen weggeven
en we hopen dit weer te evenaren.
Wilt u dan uiterlijk 31 mei uw bijdrage storten op
bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 ten name van
werkgroep diaconie de Fontein onder vermelding van vakantietasje.
Hartelijk dank.
Bram van Huis, namens ZWO De Fontein.
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