Orde van dienst
voor de zondagen van Epifanie 2020

naam
Zondag
na Kerst
Epifanie

datum
29 december

voorganger
M.P. Baas

5 januari

T. Liefting

1e zondag
na Epifanie

12 januari

E.J. Veldman

2e zondag
na Epifanie

19 januari

3e zondag
na Epifanie

26 januari

Voorbereid
door: OVGPepergasthuis,
Nieuwe Kerk
Remonstrantse
gemeente
E.J. Veldman

4e zondag
na Epifanie

2 februari

T. Liefting

lezing
Jesaja 61, 10 – 62,3
Lucas 2, 33 – 40
Jesaja 60, 1 – 6
Matteüs 2, 1 - 12
Jesaja 42, 1 – 7(9)
Matteüs 3, 13 – 17
Schrift en Tafel
Oecumenische viering
Binnenstadskerken
Thema: ‘Zij waren
buitengewoon vriendelijk
voor ons’ (Hand. 28, 2)
Jesaja 49, 1 – 7
Matteüs 4, 12 - 22
Gezamenlijke viering
met De Fontein
Sefanja 2, 3; 3, 9 – 13
Matteüs 5, 1 – 12

TOELICHTING BIJ DE ZONDAGEN VAN EPIFANIE
Epifanie betekent Verschijning. De hemel gaat popelend open. Het feest van
Epifanie heeft oudere papieren dan het Kerstfeest. Het is van Oosterse komaf.
In de kerk van het Westen wordt het feest ervaren als een verdubbeling van het
Kerstfeest. Drie thema’s worden in dit feest gebundeld: 1. Gods verschijning in
lichtglans (de ster die de wijzen naar Betlehem leidde) 2. De doop van Jezus in
de Jordaan (‘Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde’) 3. De bruiloft in
Kana, waar het water in wijn veranderde (het alledaagse wordt opgetild). Op
één feestdag is dat alles niet te vatten. 6 januari: het feest van de Verschijning.
13 januari (octaaf van Epifanie): de doop van de Heer. En de zondag daarna: De
bruiloft in Kana. Het feest zet in met psalm 72 (de komst van de koning in
gerechtigheid)
Tot aan de 40dagentijd tellen we de zondagen vanaf Epifanie.

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en stilte
Ontsteken van de kaarsen
Lied van binnenkomst: Psalm 66: 1, 2 en 3

2

Komt, ziet nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan;
Hij stelde aan de waatren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

Gemeente gaat staan

3

Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wanklen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Bemoediging en drempelgebed:
o.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
o.: Licht uit de hoge
g.: omstraal en verwarm ons
o.: Liefde uit de eeuwigheid
g.: wek in ons de nieuwe mens
o.: Immanuël – God met ons
g.: Wees onze reisgenoot
o.: Amen
Kyrie en Gloria:

Na de handdruk - Gemeente gaat zitten

v.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming over deze wereld
en hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw
………………………………………………………………………………….
Na de woorden ‘tot U roepen wij’:

Glorialied: ‘Van ’t vroeglicht van de dageraad’ (Lied 516)

RONDOM HET WOORD
v.: De Eeuwige zal bij u zijn
g.: Ook u zal God bewaren
Gebed van de zondag
Verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied

Lezing: Jesaja 49, 1 – 7 (NBV)
491Eilanden, hoor mij aan,
verre volken, luister aandachtig.
Al in de schoot van mijn moeder
heeft de HEER mij geroepen,
nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam.
2
Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard,
hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand;
hij maakte me tot een puntige pijl,
hij stak me weg in zijn pijlkoker.
3
Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.
In jou, Israël, toon ik mijn luister.’
4
Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat,
ik heb al mijn krachten verbruikt,
het was voor niets, het heeft geen zin gehad.
Maar de HEER zal me recht doen,
mijn God zal me belonen.’
5
Toen sprak de HEER,
die mij al in de moederschoot
gevormd heeft tot zijn dienaar
om Jakob naar hem terug te brengen,
om Israël rond hem te verzamelen –
dat ik aanzien zou genieten bij de HEER
en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.
6
Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’
7
Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël,
tegen hem die smadelijk veracht wordt,
die door vreemde volken wordt verafschuwd,
die dienaar is van vreemde heersers:
Koningen zullen dit zien en opstaan,
vorsten buigen diep voorover,
omwille van de HEER, die betrouwbaar is,
de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.

Zingen: ‘In de schoot van mijn moeder geweven’ – Lb 780

2

Lang voor ik van je woorden kon weten
en de dag nog begon, / ging Jij op als de zon
die mijn licht en mijn leven wilt heten.

3

Voordat ik aan het licht ben gekomen
was Jij met mij vertrouwd, / heb Jij mij al gebouwd
en mijn naam op je lippen genomen.

4

In de mond, die nog amper kon spreken
is de toon al gezet, / is het lied al gelegd
dat voorgoed door de stilte kan breken.

5

Jij, die kleinen je grootheid doet zingen,
laat het lied om je naam / heel mijn leven bestaan
om de dreigende nacht te bedwingen

Lezing: Matteüs 4, 12 – 22 (NBV)
12

Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar
Galilea. 13Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer
van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo ging in vervulling wat
gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de
weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen,
luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die
woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17Vanaf
dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het
koninkrijk van de hemel is nabij!’
18
Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd
wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren
vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen

maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. 21Even verderop
zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer
Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de
netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter
en volgden hem.
Evangelie-acclamatie

Overweging
Stilte
Orgelspel
Zingen: ‘O Heer die onze Vader zijt’ – Lb 836: 1, 2 en 5

2

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

5

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.

Kinderen komen terug

GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen door diaken
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Voorbeden
Na de woorden ‘Tot u bidden wij’:

Stil Gebed
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.

TENSLOTTE
Zingen: ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ – Lb 848

2

Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

3

De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

4

Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

5

Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Zending en zegen
Orgelspel

Gemeente gaat staan

ZONDAGSBRIEF 26 JANUARI 2020
GEZAMENLIJKE DIENST DE FONTEIN – NIEUWE KERK

De 1e collecte is bestemd voor: Luisterlijn (voorheen Sensoor)
De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die
behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week
per chat en 24/7 per telefoon.
Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen
door deskundige beroepskrachten. Dankzij uw bijdrage kan dit belangrijke werk
blijvend gefinancierd worden.
De 2e collecte besteden we aan: Jeugdwerk Protestantse Kerk Nederland
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en
jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep opdrachten
uit en spelen tegen andere groepen in heel Nederland.
Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met
geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in
gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een programma voor twee
leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Van
harte aanbevolen!
U kunt na de dienst, collectebonnen kopen bij de tafel naast de koffietafel.
Volgende week zondag zijn er drie collectes ( Nieuwe kerk).
U wordt allen van harte uitgenodigd om na de dienst een praatje te maken onder
het genot van koffie of thee. Voor de kinderen staat limonade klaar. Ineke Jekel,
Dikkie van Dommelen en Willem Lammers verzorgen de koffietafel.
De kinderdienst wordt geleid door Karina voor de jongste en Marieke B voor
oudere kinderen. De kinderoppas wordt verzorgd door Klaas en Marjolein.

De bloemen uit de kerk gaan met een groet vanuit beide wijken naar de familie
Betten wonende aan de Siersteenlaan 522, naar de familie Bruggink, Pelsterstraat
51, kamer 209 en als groet en bemoediging naar de heer K. Groeneveld, Aweg 6a.
Bedankje voor bloemen uit de kerk.
Zondag 19 januari hebben wij een prachtig boeket bloemen gebracht naar
mevrouw Wijnia, zij woont in de Pelsterhof. Zij was heel erg verrast, vond het
geweldig! Zij bedankte ons hartelijk daarvoor. Jan en Trijnie van der Molen
Zondag 12 januari werd Albert Joosse bevestigd als ouderling, met de ‘bijzondere
opdracht’ communicatie. Willem Lammers en Jasper Dijkman deden belijdenis van
hun geloof. In een mooie dienst gaven zij met overtuiging hun jawoord!
Op 25 december 2019 overleed mevrouw Bosscher-Alberts, 95 jaar oud. Zij
woonde de laatste maanden in de Ebbingepoort. Bij haar uitvaart in het
crematorium op 31 december las ik op haar verzoek Prediker 3, 1 – 15.
Dat alles zijn tijd heeft vond zij een troostrijke gedachte. Zij stierf in de verwachting
van een hemelse toekomst in Gods nabijheid.
Zij leerde haar man kennen bij de VCJC en was na haar trouwen vele jaren zeer
actief bij de Vrijzinnig Hervormden. Toen die naar Haren verhuisden kwam ze
terug naar de Nieuwe Kerk, waar ze als kind ook de kinderkerk had bezocht bij de
legendarische dominee Coolsma. Zij voelde zich op haar plek in onze
wijkgemeente. Haar zoon Evert begeleidde haar vaak naar de diensten, tot haar
gezondheid dat niet meer toestond. Marijke Bootsma-de Langen
Cantatedienst in de Nieuwe Kerk te Groningen – Zondag 2 februari 2020
Het Cantate Consort, solisten en barokorkest o.l.v. Jelte Hulzebos voert dan “Es
wartet alles auf dich”
(BWV 187) uit van Johann Sebastian Bach.
De solisten zijn Esther Ebbinge - sopraan, David van Laar - altus en Joep van Geffen
– bas. Voorganger: ds.Evert Jan Veldman. Organist: Stef Tuinstra
Toegang gratis, collecte bij de uitgang. www.cantatediensten.nl
SIETZES HULPEXPRES begon als een klein initiatief. Een man die besloot de
armoede om zich heen niet langer stilzwijgend aan te zien: mensen klopten bij de
klusjesman met de uitstraling van Superman aan voor allerlei verzoeken.
Helpen met boodschappen, een nieuwe koelkast, het in elkaar zetten van een
meubel, kleine reparaties. Wat klein begon, werd snel groter.

Meer en meer verzoeken kwamen, meer en meer medehelpers kwamen. Op een
manier waarbij wie helpt en wie geholpen wordt, eigenlijk helemaal niet zo scherp
te scheiden is. Om dit initiatief duurzaam op grote schaal mogelijk te maken
roepen we op Sietzes Hulpexpres te steunen. De eerste 1000 euro is bijna binnen,
maar meer geld is nodig.
Ga naar de website voor meer info, volg de voortgang en doe een bijdrage
op https://www.stichtingdehulpexpress.nl/inzamelingsactie/
Uitnodiging De Bron
In februari is het alweer veertig jaar geleden dat de eerste eredienst is gehouden
van de toenmalige Samen op Weg-gemeente Beijum.
Sinds die tijd is er veel gebeurd en veranderd. Als protestantse wijkgemeente De
Bron zijn we blij dat we dit veertigjarig bestaan kunnen vieren en dat doen we
graag samen met u. Op 23 februari gedenken we dit heugelijke feit met een
feestelijke eredienst, ‘s middags om 15.00 uur in De Bron, waarvoor we u van harte
uitnodigen. Aansluitend heffen we graag samen het glas op de toekomst.
We stellen uw komst bijzonder op prijs. Wilt u ons even laten weten of u bij de
dienst aanwezig zult zijn en zo ja met hoeveel personen?
Dat kan door een mail te sturen naar secretariaat.de.bron@gmail.com.
Met vriendelijke groet, namens de wijkkerkenraad: Nynke van Ravels, Voorzitter.
Met korting naar midwinterconcert groot mannenkoor Noord-nederland
Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland geeft op zaterdag 8 februari 2020 om
20.00 uur een concert in de Martinikerk in Groningen. Het projectkoor voert een
aantal concerten uit in het project ‘Muzikale Winterreis’ en steunt op een vaste
kern van 100 zangers. De meeste arrangementen zijn door Martin Mans gemaakt.
Aan het orgel zit Mark Brandwijk, die naast zijn begeleiding, voor een wervelende
orgelimprovisatie zorgt. Locatie: Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen
Datum: zaterdag 8 februari 2020 Aanvang : 20.00 uur.
Toegang € 15,=. Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of t. 0625391903. Voorverkoopadres: VVV-Groningen, Grote Markt 29 Groningen.
Korting: Lezers van deze kerkbode krijgen op vertoon van dit artikel een korting
van € 4,= op de entree en betalen € 11,= in plaats van € 15,=. (max. 2 pers./art.).
Vrijdag 31 januari is de eerste klaverjasavond van dit nieuwe jaar. We beginnen
om 19.30 uur in het Nieuwe Kerk Centrum. Kom gerust langs en doe eens mee!
Het is heel gezellig! Dick v.d. Leij.

Vrienden van de Nieuwe Kerk organiseren dit vroege voorjaar 3 concerten op
zondagmiddagen in de Nieuwe Kerk. Steeds om 15.00 uur
zondag 9 februari
TRIO NIEUWE REGISTERS
Gonny van der Maten, orgel, Doris Hochscheid cello en Frans Ruth piano spelen
het laatste concert in hun huidige serie in de Nieuwe KERK. Ze hebben in het land
al veel waardering voor dit concert gekregen. De Vrienden van de Nieuwe Kerk zijn
verheugd ook u in Groningen hun bijzondere uitvoering te kunnen presenteren.
Uitgebreide informatie over de uitvoerenden en het programma en link naar de
ticketservice op www.vriendennieuwekerkgroningen.nl
Zondag 23 februari - DRIE JONGE ORGANISTEN
Lukas Jan Schoonbeek, Wietse Ouwejan en Liana Dolgopolovà
Ze zijn hard bezig hun programma definitief samen te stellen. Zodra het bekend is
komt het ook op de website. Dit zijn enthousiaste begaafde orgelstudenten van
het Prins Claus Conservatorium.
Zondag 8 maart
ALINA ROZEBOOM en ROELE KOK, zang met begeleiding op de vleugel
Wij zijn heel blij dat zij weer een keer voor ons inde Nieuwe Kerk willen optreden
in een concert. Ook hun programma binnenkort op de website.
Noteer deze data vast in uw agenda en kom genieten.
NIEUWS GRONINGEN-NOORD
40-dagentijdkalender 2020
Ook dit jaar is er door verschillende kerken in de stad Groningen weer een 40dagentijdkalender samengesteld. De 40-dagentijd loopt dit jaar van Aswoensdag
26 februari tot en met Paaszondag 12 april. Het thema van de 40-dagentijd is ‘STA
OP!’. In de kalender wordt op elke dag tijdens de 40-dagentijd een gedicht, een
kunstwerk, een recept, een kinderpagina, een activiteit, een bloem/plant met
Bijbelse betekenis of een overdenking rondom dit thema gepresenteerd.
Zo kunt u zich op een inspirerende manier voorbereiden op Pasen. De kalender
kost op A-5 formaat 6 euro en op A-4 formaat 8 euro. De opbrengst van de
kalender is dit jaar voor de ‘Stichting Ambulance Wens Nederland’ die laatste
wensen vervult van immobiele terminale patiënten in speciaal voor hen geschikte
ambulances. Op zondag 2 februari en zondag 9 februari staan we weer met
intekenlijsten in de hal (Fontein) zodat u zich voor de kalender kunt inschrijven.
Op zondag 16 februari (gezamenlijke dienst in De Nieuwe Kerk) en op zondag 23
februari (De Fontein) is de kalender na de dienst te verkrijgen.
Namens de Werkgroep Diaconaat, Sita van Putten

Jongerendienst in de Fontein op 02-02-2020!
Op 2 februari a.s. is er een jongerendienst in de Fontein, voorbereid door een
aantal jongeren samen met de leiding van de tienerdienst. Het thema is: 20(+)20
(=) een nieuw begin! Omdat de dienst op 02-02-2020 is, een heel bijzondere
datum als je naar de getallen kijkt, hebben we met een aantal jongeren nagedacht
over getallen in de Bijbel. Er zijn veel getallen die in de Bijbel vaak voorkomen. We
hebben twee verhalen uitgekozen waarin het getal 40 (20+20!) centraal staat. De
jongeren zijn hier enthousiast mee aan de slag gegaan. In de dienst zullen we deze
verhalen op een speciale manier laten zien!
Tijdens de dienst is er ook een bijzondere collecte: Thomas, één van de jongeren
uit de Fontein, gaat in februari met zijn school naar Zimbabwe. Ze zullen daar ook
lokale projecten bezoeken. Er zijn al meerdere sponsoracties geweest voor o.a.
schoon drinkwater en lesmateriaal voor een school. Deze collecte zal zijn voor
Waka Waka’s, dit is een combinatie van een zonnepaneeltje, een powerbank en
een zaklantaarn. Dit kunnen zowel docenten als leerlingen daar goed gebruiken.
De dienst begint om 9.30 uur, voorganger is Marleen Betten.
We hopen op veel jeugd in de kerk! Tot 2 februari!
Huub Oosterhuis en Antoine Oomen op 26 januari in de Martinikerk
Vanmiddag worden er in de Martini zeer recente composities van psalmen en
liederen op teksten van Huub Oosterhuis en op muziek van Antoine Oomen
gebracht door het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek. De titel
luidt: Hij is van ver en dichtbij. Aan het eind geeft Huub Oosterhuis een
presentatie van zijn gedichtenbundel ‘Groningen’, die opnieuw uitgegeven wordt
met daarin een vertaling van zijn gedichten in het Gronings door Marten van
Dijken. De opbrengst van die bundel is bestemd voor de gedupeerden van de
aardbevingen in Groningen.
Let op: de aanvangstijd is 16.30 uur. De kerkdeuren zijn open om 16.00 uur.
Zie op www.schoonheidmeteenziel.nl meer informatie, o.a. de Groningse tekst
van Lied 488A uit het Liedboek voor de kerken (1973), die gezongen wordt.
Dietrich Bonhoeffer – gedichten en gebeden in gevangenschap
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer
werd terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven,
gedichten en gebeden. De brieven schreef hij aan zijn familie, aan zijn verloofde
en vrienden; de gebeden voor zijn medegevangenen.
Een aantal van deze teksten is opnieuw vertaald en verzameld in het boekje
“Dietrich Bonhoeffer 1906-1945. Gedichten en gebeden in gevangenschap.” In

een viertal bijeenkomsten op de dinsdagmiddag lezen en bespreken we een keuze
hieruit. Deelnemers krijgen het boekje uitgereikt.
Data: 11 en 18 februari 2020, 10 en 24 maart 2020 - Tijd: 14.30-16.30 uur.
Plaats: De Fontein, Eikenlaan 255. Info en opgave: Marga Baas
(marga.baas@home.nl).
NIEUWS 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.
Mw. Iet Bolt (Wegalaan 56, 9742 ND) is na een val opgenomen in het
Martiniziekenhuis en revalideert nu in de Maartenshof.
Mw. Schuilenberg (Siersteenlaan 510, 9743 DT) is voor revalidatie opgenomen in
De Burcht, Hoogezand
Inloopmorgen en loket levensvragen
Op woensdagmorgen van 10.00 tot 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.
Buurtsoep
Woensdag 5 februari tussen 12.15 en 13.30 uur kunt u aanschuiven aan een van
de tafels achterin de kerk om te genieten van een heerlijke zelfgemaakte soep.
Welkom!
Bijeenkomst voor vrijwilligers
Hoe zou De Fontein als geloofsgemeenschap en buurtkerk kunnen bestaan zonder
de inzet van vele vrijwilligers? Er wordt heel wat werk verzet door een groot aantal
mensen. Dat is reden genoeg om de vrijwilligers te verwennen en een gezellige
avond te organiseren. Het vindt plaats op donderdag 13 februari vanaf 18.00 uur
in De Fontein. Onderlinge ontmoeting, samen een hapje eten en met elkaar de

hersens laten kraken – dat zijn zo ongeveer de ingrediënten. In de persoonlijke
uitnodiging die de vrijwilligers ontvangen, staat hoe zij zich voor deze avond
kunnen opgeven. Aanmelding voor 3 februari a.s.!
Film in De Fontein: Capharnaüm
De Protestantse wijkgemeente De Fontein is in ontwikkeling; van wijkgemeente
naar buurtkerk. In dat kader vertonen wij o.a. maandelijks een speelfilm met een
bijzonder thema. Voor aanvang zal deze kort ingeleid worden en nadien kan er,
onder het genot van een drankje, nagepraat worden.
In de maand februari staat de film ‘Capharnaüm’ (2018) centraal: een indringend
portret over ouderschap en overleven in de armste wijken van Libanon, verteld
door de ogen van een kind. - Een 12-jarige jongen staat voor de rechter. Rechter:
'Waarom klaag je je ouders aan?' Zain: 'Omdat ze me leven hebben gegeven.' Zain
(Zain Al Rafeea) slijt zijn dagen in de straten van de Libanese hoofdstad Beiroet.
Als oudste kind van het gezin is het zijn taak om te werken om te helpen het gezin
te onderhouden. Wanneer zijn zusje wordt uitgehuwelijkt aan een oudere lokale
groenteboer, besluit Zain weg te lopen van huis. Dit leidt tot een ongelooflijke
roadtrip, met nieuwe vriendschappen en alles beslissende keuzes.
Datum: dinsdag 18 februari (14:00 uur). Een halfuur van te voren gaan de deuren
open en staat koffie en thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

KOMENDE DIENSTEN:
ZONDAG 2 FEBRUARI 2020
MORGENDIENST NIEUWE KERK 9.30 uur
VOORGANGER DS. T. LIEFTING – ORGANIST JELTE HULZEBOS
ZONDAG 2 FEBRUARI 2020
LEKENDIENST DE FONTEIN 9.30 UUR

KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 30 januari 2020 daarna 13 februari 2020
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 17.00 UUR VIA
ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

