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Zondag 1 augustus 2021 
Nieuwe Kerk, Groningen 



Afbeelding voorkant:  

Refugees: La Sagrada Familia, Kelly Latimore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

 
Joke Riemersma en Hans Vissers, ouderling van dienst 

Frank Bandringa en Hilbert Annen, diaken van dienst 

Adrie Huttenga, lector 

Pieter Pilon, organist 

ds. Tirtsa Liefting, voorganger 

Wieger Riemersma, geluid 

Jehudi Esenkbrink, beeld 

Alexander Brands, koster 

 



VOORBEREIDING 

 

Preludium: Prelude   Camille Saint-Caëns 

 

Welkom 

 

Ontsteken van de tafelkaarsen 

 

Zingen: ‘Op een stem van ver gehoord (reislied)’ (ZZZ 1) 

 



Bemoediging en drempelgebed 

 

o.:  Onze hulp is in de naam van de Ene, 

a.:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

o.:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.:  en niet los laat het werk van zijn handen.  

 

o.:  Wij bidden dat ons hart mag opengaan 

 voor U en onze medemens. 

 Laat ons schuilen in uw liefde 

 en laat ons groeien in uw licht. 

a.:  Amen. 

 

 

 

Kyrie en Gloria 
 

o.: God, wij roepen tot u,  

om uw in ontferming over deze wereld,  

En wij prijzen uw naam,   

vanwege uw eindeloze barmhartigheid. 
 

Om hen die op de vlucht zijn, 

en hun thuis verlieten. 

Om hen die hun eind bestemming niet bereikte, 

die gevangen zitten aan de grenzen van europa, 

of hier in situaties van onzekerheid, 

roepen wij: 

 

o.: Heer, ontferm u. 

a.: Christus, ontferm u. 

o.: Heer, ontferm u. 

 

 

 

 

 

 



Gloria         LB 305 

 

 
 

2 Alle eer en alle glorie 

 geldt de Zoon, de erfgenaam! 

 Als genade die ons toekomt 

 is Hij onze nieuwe naam, 

 Licht uit licht, / vergezicht, 

 steek ons met uw stralen aan! 

 

3 Alle eer en alle glorie 

 geldt de Geest die leven doet, 

 die de eenheid in ons ademt, 

 vlam, die ons vertrouwen voedt! 

 Levenszon, / liefdesbron, 

 maak de tongen los voorgoed! 
 

 

 



RONDOM HET WOORD 

 

Lezing – Exodus 22: 20-26 

 
20Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie 
zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. 21Weduwen en wezen mag 
je evenmin uitbuiten. 22Doe je dat toch en smeken zij mij om hulp, dan 
zal ik zeker naar hen luisteren: 23ik zal in woede ontsteken en ieder 
van jullie doden, en dan zullen jullie eigen vrouwen weduwe worden 
en jullie kinderen wees. 

24Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede lijdt, gedraag 
je dan niet als een geldschieter en vraag geen rente van hem. 25Als je 
iemands mantel als onderpand neemt, moet je die voor zonsondergang 
aan hem teruggeven, 26want hij heeft niets anders om zich mee toe te 
dekken. Waarmee moet hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat 
slapen? Als hij mij om hulp smeekt, zal ik naar hem luisteren, want ik 
ben een genadige God. 

 

Zingen ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ (LB 973) 

 
 

 

 

 



2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

 te helpen wie geen helper had ontmoet: 

 wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

 halleluja, 

 

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

 om op te komen voor wie is verstomd, 

 voor wie gevangen zit of is gewond, 

 halleluja, 

 

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

 gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

 uw liefde, hoop, geloof uw zonneschijn. 

 Halleluja! 
 

 

 

Evangelielezing – Mattheüs 2: 13-15 

 
13Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er 

aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en 

vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je 

weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het 

ombrengen.’14Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind 

en zijn moeder uit naar Egypte.15Daar bleef hij tot de dood van 

Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de 

Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen: ‘– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land’ (LB 

997) 
 

 
 

2 Ons mensenhart vol wrevel, drift; 

 de harde hand die slaat, 

 een straat in redeloze strijd, 

 de macht lijkt aan het kwaad; 

 genade Heer, hoor ons gebed, 

 zie deze wereld aan! 

 

4 O God, uw groot begrijpend hart 

 kent onze angst en pijn; 

 genees de zieke wereld weer, 

 zodat zij goed zal zijn. 

 Genade Heer, hoor ons gebed, 

 zie deze wereld in. 

 



Overweging  

 

Orgelspel  " Der Tag ist hin, mein Jesu bey mir bleibe" J.C. Oley 

 

Zingen: ‘Wij zagen hoe het spoor van God’ (LB 1000: 1, 2 en 4) 

 
 

2 Wij zagen mensen teer en fier, 

 bloeien in steenwoestijnen. 

 Wij zagen hoe de schepping nieuw 

 gloort in vrede zonder einde. 

 Refrein. 

 



4 Wij zagen rijken diep ontdaan, 

 konden zichzelf niet geven. 

 Wij zagen armen binnengaan 

 in een huis vol licht en leven. 

 Refrein.
 

GAVEN EN GEBEDEN  
 

Gaven  
- 1e Collecte: Diaconaal Project NK ‘Het overweeghuis’ 

- 2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
- 3e collecte: Eigen Wijkwerk 
 

 
 
 
 
 
 

Voor uitleg zie zondagsbrief  
 
[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]  
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder 
bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden.  
 

 
Dankgebed  
 
Voorbeden   

Tot u bidden wij:  
allen: 'Adem van God, vernieuw ons bestaan'  

 
Stil gebed 

Gevolgd door ‘Het Onze Vader’ 

 

 

 

 

 

 

 



Onze Vader 
a.: 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 is. 

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. 

 

 

SLOT 

 

Zegen 

 

Zingen: ‘Wees gezegend’ (LB 814)  

 
 

Postludium:  

2 variaties over het Valeriuslied " Merck toch hoe Sterck" - Jacob 

Bijster 



1 augustus 2021 
 

 

COLLECTES 
 
Er zijn vanmorgen drie collectes: 
De 1e is bestemd voor het project van de Nieuwe Kerk: Het Overweeghuis 
Het Overweeghuis is een klein opvanghuis voor vrouwen die vastlopen in de 
prostitutie. Het Overweeghuis heeft bestaansrecht omdat er voor deze 
vrouwen geen opvang is als ze nog niet besloten hebben om uit de prostitutie 
te stappen en/of om af te kicken van een (drugs)verslaving. Daardoor hebben 
ze weinig kans om in een rustige liefdevolle omgeving af te wegen hoe ze hun 
leven verder vorm willen geven en wat hun mogelijkheden zijn om dat ook te 
bereiken. Het Overweeghuis is een opvanghuis met zo weinig mogelijk regels. 
Dit om de laagdrempeligheid te waarborgen! 
 
Met de 2e 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 de landelijke organisatie van de 
Protestantse Kerk. 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. 
 
De 3e collecte is voor het Eigen Wijkwerk 
Hieruit worden o.a. de jeugd en kinderdiensten bekostigd. Ook is het bestemd 
voor projecten in en om de kerk. Eveneens kosten betreffende de kinderoppas 
en kosten voor de liturgiën worden hieruit betaald. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen vanuit de Fontein gaan naar mevrouw Pekema-Baron, 
Avondsterlaan. Vanuit de Nieuwe Kerk worden bloemen bezorgd bij de familie 
Berens-Boerma, Wilhelminakade. Op 30 juli zijn zij 50 jaar getrouwd. 
En naar mevrouw E.M. Roem-Leemhuis, Platinalaan. Mevrouw wordt op 31 juli 
89 jaar. 



BEDANKT 
Meneer Harrie Meijer (Beukenlaan) bedankt voor de liturgie bezorging in 
coronatijd. 
Voor hem en zijn vrouw was het erg prettig om op die manier bij het kerkelijk 
wel en wee betrokken te zijn. Het is bijzonder gewaardeerd net als de 
bezoekjes van Harma van Gerwen! 
 
BEDANKT 
Bedankt voor het kleurrijke boeket, dat ik kreeg van de gemeente van de 
Nieuwe Kerk. Na een kort verblijf in het Martini Ziekenhuis en de zorg in de 
Opstap. Het gaat de goede kant op. (wel nog veel oefenen). 
Met een vriendelijke groet, Pieter Niemeijer 
 

ZOMERPAUZE KINDERDIENST - ZONDAG 11 JULI 
Van 11 juli tot en met 15 augustus is er geen Kinderdienst. Geniet van de 
vakantie en tot ziens in het nieuwe seizoen! 

ADRESSEN BLOEMENGROET 
Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid, dan kunt u mailen of 
bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of telefoon 050 
5415029/0646696542. Of via de website > Lief en Leed > gegevens. 
 
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 
 
OPENSTELLING KERK 
De kerk is op donderdag weer opengesteld. Met de nodige maatregelen kunt 
u de kerk weer bezoeken van 10.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte 
welkom! 
 
VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 
De zaterdagopenstelling is in ere hersteld. Steeds van 12.00 uur tot 16.00 uur. 
25 september is dan de laatste dag. Zaterdag 11 september is ‘Open 
Monumentendag’ dan zijn we de hele dag open tot 17.00 uur. 
 
 
 
 

mailto:lidaduzink9@gmail.com
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OECUMENISCH ZOMERPROGRAMMA 2021 – ‘REIZEN’  
Misschien kriebelt het alweer… die kans om er weer even tussenuit te gaan, op 
reis! Of je nu al plannen hebt of niet, deze zomer denken we als 
Binnenstadskerken samen na over het thema ‘Reizen’. Reizen in al haar 
soorten en maten wel te verstaan, van pelgrimage tot vlucht en van hemelreis 
tot innerlijk reis.  
Vanaf 11 juli staan de gezamenlijke diensten met de Fontein in het teken van 
dit thema, daarnaast is er wekelijks op dinsdag een zomerbijeenkomst in één 
van de Binnenstadskerken, aangesloten bij de Raad van Kerken. Voor meer 
informatie zie website van de kerk. 
 
CORONA-UPDATE  
We zijn naar het maximum aantal mensen gegaan. Met 1,5m in de Nieuwe 
Kerk past: honderd beneden en vijftig op de balkons. Aanmelden blijft 
voorlopig nodig, zie daarvoor  de website van de Nieuwe kerk. 
Na het voorzichtige begin afgelopen weken kunnen we nu de gemeentezang 
weer steeds meer laten klinken. Hebt u het ook zo gemist? Kom ook! 
Zoals elders in de maatschappij vervalt het advies een mondkapje te dragen (u 
mag dat uiteraard blijven doen). 
De oppaszolder is open als er aanmeldingen van oppaskinderen zijn. 
En als het deze zondag mooi weer is, dan drinken we samen buiten koffie! 
Vragen? Mail ons via coronateam@nieuwekerk.org. 
 
 
 
 

ZOMERVIERING – ZENDINGSREIS 
zondag 8 augustus 09:30 - 10:30 

Deze zomer staan de gezamenlijke vieringen van de Fontein en de Nieuwe 
Kerk in het teken van het thema ‘Reizen’. Iedere week staat er een nieuw type 

reis centraal. 
De zomerviering op 8 augustus staat in het teken van het thema 

‘Zendingsreis’. 
 Voorganger is ds. Evert Jan Veldman, in de Nieuwe Kerk.  

 
 
 
 
 

mailto:coronateam@nieuwekerk.org


NIEUWS UIT DE FONTEIN 
 
Aanmelding voor de zomerdiensten op 1, 8 en 15 augustus in de Nieuwe Kerk 
Voor de diensten in de Nieuwe Kerk dient u zich tevoren op de website aan te 
melden. Op de website van De Fontein komt een verwijzing te staan naar het 
aanmeldformulier van de Nieuwe Kerk van maandag 12 uur tot zaterdag 15.00 
uur. 
 
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: 
Marga Baas (T:050-5798508/ 06-20977769 of E: marga.baas@home.nl) 
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  
N.B. In de komende zomermaanden is vanwege de vakantie niet ieder van 
hen gelijktijdig aanwezig! 
 
Gelegenheid tot een pastoraal gesprek in de kerk  
De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur.  
Voor een persoonlijk gesprek zijn Ruth Pruis of Marga Baas aanwezig 
 
Zomerterras 
Op de woensdagmorgen is er van 10.00 tot 12.00 uur weer gezamenlijk 
koffiedrinken mogelijk in De Fontein. Bij goed weer kan dat ook buiten. 
Wanneer u liever binnen plaatsneemt, dan vragen we u om zoveel mogelijk 
verspreid in de beschikbare ruimtes plaats te nemen – de hal, zaal 3, en, indien 
beschikbaar, zaal 1. 
Voor zowel binnen als buiten blijft de regel gelden van 1,5 meter afstand! 
 
Meeleven 
Ids Wissman (Siersteenlaan) is met gezondheidsklachten en koorts in het 
Martiniziekenhuis opgenomen voor onderzoek. 
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Film in De Fontein – ‘Stellet licht’ (2007) 
Op  dinsdagmiddag 10 augustus om 14:00 uur vertonen wij ‘Stellet licht’: Met 
een zes minuten durend openingsshot van een zonsopgang laat Reygadas er 
geen gras over groeien: ongeduldige kijkers kunnen meteen afhaken. Wie blijft 
zitten wordt getrakteerd op een poëtische meditatie over liefde en opoffering. 
Het verhaal over een buitenechtelijke verhouding in een streng protestantse 
gemeenschap in Mexico wordt gespeeld door echte mennonieten, wat een 
intrigerende mengeling van fictie en werkelijkheid oplevert. 
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar. 
Kosten:  vrijwillige bijdrage. 
 

Zomerse avondwandelingen 
In de maanden juli en augustus maken we eens in de veertien dagen een 

avondwandeling van ca. een uur. We vertrekken samen, maar we lopen twee 
aan twee. Iedere deelnemer ontvangt bij vertrek een gedicht of korte tekst 

als aanloopje tot het onderlinge gesprek. 
Start- en eindpunt: De Fontein, Eikenlaan 255. Tijd:  19.30 – 20.30 uur. 

Resterende data: 
woensdag 11 augustus en 25 augustus 

U kunt zich voor een of meer keren opgeven bij Marga Baas 
(E:marga.baas@home.nl of T: 050-5798508)  

of Ruth Pruis 
(E: r.pruis@defontein.info of T: 06-17984737). 

 
Website van De Fontein 
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten verwijzen we 
u naar onze website: www.defontein.info. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


