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Medewerkers aan deze dienst 

Voorganger: Evert Jan Veldman 
Eerste ouderling: Joke Riemersma 
Eerste diaken: Erwin Landman 
Lector: Els Koning 
Organist: Mannes Hofsink 
Beeld:Ruben Bloemhof 
Geluid: Annie van Zanten 
Koster: Ronald Bas 
 
Voorbereidingsgroep 
 
Els Kenter, Frans Winkel, Birgit van Dongen, Thom van Dijk, 
Willem de Boer  
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OM TE BEGINNEN 

5 minuten voorafgaand aan de dienst: oefenen van liederen. 

Welkom - Aansteken van de kaarsen 

Openingslied Reislied – Zangen van zoeken en zien 1 
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Bemoediging 

    o Onze hulp is de naam van de Heer 
    a die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed, kyrie, gloria Wij zoeken hier uw Aangezicht 
LB 281: 1, 4, 5, 10 

 

 
4   Gij roept ons met een nieuwe naam 
     uit dit genadeloos bstaan 
     Kyrie eleison! 
 
5   Dat ieder die zich tot U wendt 
     De gloed van uw genade kent. 
     Kyrie eleison! 
 
6   De  zon straalt van uw aangezicht  
     en zet ons leven in uw licht. 
     Amen. Halleluja! 
 

RONDOM HET WOORD 

    v De Eeuwige zal bij je zijn! 
    a De Eeuwige zal je bewaren! 
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Tekstfragment  

Uit de rede die de theoloog en voormalig zendingswerker Arend Th. Van 
Leeuwen (1918 – 1993) hield tijdens de vergadering van Europese kerken in 
oktober 1960 in het Deense Nyborg over secularisatie.  

‘Is het een ramp voor de kerk, dat zij niet meer in het centrum 
staat, dat zij steeds meer in een hoek wordt gedrukt, dat haar 
bestaan nog nauwelijks relevant schijnt te zijn? Zou het niet 
kunnen zijn dat juist in deze tijd van ontkerstening God ons 
weer terugbrengt op die plaats, waar wij de werkelijke mens in 
zijn nood kunnen dienen, dat God ons weer tot Samaritaan wil 
maken, bastaard, halve verschoppeling, veracht door de 
officiële samenleving, nauwelijks opgemerkt, niet 
geabsorbeerd in de officiële instituten van de moderne tempel, 
en juist daardoor mobiel, juist daardoor present, juist daardoor 
vrij om ingezet te worden op het ogenblik en de plaats waar de 
werkelijke mens in nood is?.... Het gaat erom dat de kerk als 
instituut bereid moet zijn te sterven, indien haar dienst aan 
deze wereld dit van haar vraagt. Al ons denken, spreken en 
handelen is in onze tijd zouteloos zout, indien we niet bereid 
zijn onze ganse kerkelijke existentie in het teken te stellen van 
de dienst welke de Heer aan de wereld van vandaag wil 
verrichten. Wij zijn als Christenen niet geroepen de kerk te 
dienen, doch de kerk is geroepen de wereld te dienen.’ 
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2 Laat Gods Woord ook in mij wonen 

en mij leiden door de tijd. 
Niets is er om op te bouwen 
dat ons zo bevrijdt 

3 Laat Gods vrede in mijn leven 
altijd heer en meester zijn, 
dat ik haar ook dor kan geven 
an wie leeft in pijn. 

4 Laat mij drinken van de liefde 
uit de bron die Jezus is, 
die door klein te willen worden 
nu de grootste is. 

5 Laat mij zo de wedren lopen, 
dapper in het strijdperk staan 
en met Christus steds voor ogen 
moedig verder gaan. 
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Lezing  Handelingen 18, 1 – 11 . 18 – 23  

181Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar 
Korinte. 2Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, 
die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was 
gekomen omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome 
moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek, 3en omdat 
ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij – ze waren 
leerbewerker van beroep – trok hij bij hen in en ging bij hen 
werken. 

4Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij 
Joden en Grieken te overtuigen. 5Nadat Silas en Timoteüs uit 
Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op 
de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden dat 
Jezus de messias is. 6Maar omdat ze zich verzetten en 
lasterlijke taal spraken, schudde hij het stof van zijn kleren en 
zei: ‘U roept zelf het onheil over u af! Mij treft geen blaam. 
Voortaan zal ik me tot de heidenen richten.’ 7Hij verruilde de 
synagoge voor het huis van Titius Justus, iemand die God 
vereerde en wiens huis naast de synagoge stond. 8Crispus, 
een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al 
zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel Korintiërs 
die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten 
zich dopen. 9’s Nachts zei de Heer in een visioen tegen 
Paulus: ‘Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet! 10Ik 
sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je 
kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren mij 
toe.’ 11Paulus bleef anderhalf jaar in Korinte en onderrichtte de 
inwoners over Gods boodschap. 

18Nadat Paulus nog geruime tijd bij de leerlingen had 
doorgebracht, nam hij afscheid en vertrok per schip naar Syrië, 
samen met Priscilla en Aquila. Voor zijn vertrek had hij in 
Kenchreeën zijn hoofd laten kaalscheren, omdat hij aan een 
gelofte gebonden was. 19Ze kwamen aan in Efeze, waar hij 
hen achterliet; zelf ging hij nog naar de synagoge om met de 
Joden te spreken. 20Op hun verzoek om langere tijd te blijven, 
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ging hij niet in, 21maar hij nam afscheid met de woorden: ‘Ik zal 
later bij jullie terugkomen, als God het wil.’ Zo vertrok hij uit 
Efeze. 22Nadat hij in Caesarea aan land was gegaan, reisde hij 
via Jeruzalem, waar hij een bezoek bracht aan de gemeente, 
naar Antiochië. 23Toen Paulus enige tijd in Antiochië had 
doorgebracht, vertrok hij voor een rondreis door Galatië en 
Frygië, waar hij alle leerlingen moed insprak. 

Schriftacclamatie (3x) 

 

Overweging 

Orgelspel 

Lied Roept uit aan alle stranden – Johannes de Heer 960 

Een oud zendingslied naar een gedicht van Nicolaas Beets (1814 – 1903). . 
Om toch nog eens uit volle borst te zingen. Maar dan alsof het naar óns 
geroepen wordt: als deel van ‘de volkren die moeten leeren wat hun tot 
vrede dient.’ (vers 2); wij, ‘de onkundigen’ (vers 4)   
 

1  Roept uit aan alle stranden, 
Verbreidt van oord tot oord, 
Verkondigt allen landen 
Het Evangeliewoord! 

2  Roept uit den Heer der Heeren, 
Als aller volkren vriend! 
De volkren moeten leeren 
Wat tot hun vrede dient.  

4  De dooven moeten hooren. 
De onkundigen verstaan, 
Den blinden 't heillicht gloren, 
De kreuplen leeren gaan; 
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5  De treurenden vergeten 
Hun leed en droefenis, 
En al wat arm is weten 
Dat daar een Heiland is! 

6  Roept uit aan alle stranden 
Verbreidt van oord tot oord, 
Verkondigt allen landen 
Het Evangeliewoord!  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Diaconale mededelingen en inzameling 

Gaven  

- 1e Collecte:  ZWO Moldavië 

- 2e Collecte:  Stedelijk Kerkenwerk 

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 en stil gebed  

‘En wij vragen u:’   

  

        ZZZ 278 
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Stil gebed 

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 was.  

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. 

      (NBV 2021) 

ZENDING EN ZEGEN 

Lied In Christus is noch west noch oost LB 969 
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2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord, 
dat allen samen bindt. 

3 Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wwie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 
 
Woorden van zending en zegen (3X) 
 
Lied Ga LB 810 

 
 
 
Orgelspel 
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ZONDAGSBRIEF 8 AUGUSTUS 2021 

GEZAMENLIJKE DIENST 
DE FONTEIN EN DE NIEUWE KERK 

 
 
1e collecte: Moldavië: ZWO: Kerken geven kinderen een toekomst. 

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. 

Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben 

troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en 

liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen 

risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth 

for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse 

opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop 

aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed 

opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en 

spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat 

het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een 

ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via 

Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze 

collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie,  

zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen! 

De tweede collecte is bestemd voor het Stedelijk Kerkenwerk. 

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. 
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BLOEMENGROET 

De bloemen vanuit de Fontein worden gebracht naar mevrouw 

Bockhoudt-Woldendorp, Diamantlaan. 

Vanuit de Nieuwe Kerk worden bloemen bezorgd met een  groet en 

ter bemoediging naar mevrouw G. Mooibroek-Duit, Siersteenlaan en 

naar mevrouw Vegter-Noordveld, Nassaulaaan. 

BEDANKT 

Tijdens herstel van een hartoperatie, mocht ik van de Nieuwe Kerk 

een prachtig bos bloemen ontvangen.Hartelijk dank hiervoor, moed 

geloof, hoop en liefde voor iedereen!  

Leo en Elly Bosdijk 

 

KINDEROPPAS 

Anke Geertsema verzorgt de kinderoppas deze zondagmorgen. Voor 

de coronaregels zie de website van de Nieuwe Kerk. 

 

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 

 

mailto:lidaduzink9@gmail.com
mailto:ellyjagersma@gmail.com
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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: 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. 

 

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! 
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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. 

 

NIEUWS UIT DE FONTEIN 

 

Aanmelding voor de zomerdiensten op 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 12.00 uur tot zaterdag 15.00 uur. 

 

Zondag 22 augustus in De Fontein 

Op zondag 22 augustus vieren we in De Fontein een dienst van Schrift 

en Tafel, waarin Ruth Pruis belijdenis zal doen van haar geloof. 

Voorganger is ds. Marga Baas. Dick Dijkstra bespeelt het orgel. 

Aanmelding voor de dienst kan via onze website of door contact op 

te nemen met Hessel Boersma 

(T: 050-5718753/06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com) 

voor zaterdag 21 augustus 12.00 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) 

mailto:coronateam@nieuwekerk.org
mailto:hessel.boersma@gmail.com
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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! 

 

Gelukwensen 

Op 12 augustus zal mw. Dinie Reinders (Venuslaan) de leeftijd van 100 

jaar bereiken.  In het begin van 2021 moest zij afscheid nemen van 

Anna Hekert, de vriendin met wie zij ruim 60 jaar lang haar leven 

heeft gedeeld. Ze hadden beiden zo gehoopt de mijlpaal van deze 

honderdste verjaardag samen te kunnen beleven. Op 12 augustus zal 

vast met verdriet en in dankbaarheid de herinnering aan deze 

vriendschap worden opgehaald.  

 

 

mailto:hessel.boersma@gmail.com
mailto:lamkedijkstra@home.nl
mailto:r.pruis@defontein.info
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Meeleven 

Ids Wissman (Siersteenlaan) is met ernstige gezondheidsklachten en 

koorts in het Martiniziekenhuis (afdeling 2c kamer 15) opgenomen 

voor onderzoek. Zijn situatie is uiterst zorgelijk. 

 

Wij gedenken 

Op 31 juli is, volledig onverwachts,  Roelf Tjemmes (Wegalaan 40) 

overleden. Hij is 86 jaar geworden. Roelf was sinds 1985 de 

weduwnaar van Roelfiena Panneman ; hij was de partner van Thea 

Immenga, die sinds het voorjaar in De Es verblijft. Vrijdag 6 augustus 

vindt de crematieplechtigheid plaats om 16.00 uur in aula 1 van het 

crematorium. 

 

Film in De Fontein – zomerprogramma 

Nu we eindelijk weer films kunnen vertonen, hebben we een 

afwisselend zomerprogramma samengesteld:  

 

• dinsdag 10 augustus om 14:00 uur – Stellet licht (2007) 

• donderdag 26 augustus om 19:30 uur – If Beale street 

could talk (2018) 

• dinsdag 7 september om 14:00 uur – Lion (2016) 

• donderdag 23 september om 19:30 uur – Girl (2018) 

 

Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie/ thee 

klaar. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want VOL = 

VOL), neem dan contact met ons op:  

Ruth Pruis evaruthpruis@gmail.com – 06-17984737.  

Kosten: vrijwillige bijdrage 
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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).  

Om misverstanden over het wel of niet doorgaan van de wandeling 

te voorkomen: graag aanmelden uiterlijk op de dinsdag 

voorafgaand aan de betreffende woensdag! 

 

Website van De Fontein 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marga.baas@home.nl
mailto:r.pruis@defontein.info
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ZOMERVIERING – THUISREIS 

zondag 15 augustus 09:30 - 10:30 uur 

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 laatste zomerviering van 2021 is een gezamenlijke dienst 

met de Bron en de Fontein. Vanuit het verhaal van de verloren 

zoon (Lucas 15: 11-32) denken we na over het thema 

‘Thuisreis’. 

De dienst vindt plaats in de Nieuwe Kerk,  

voorganger is ds. Tirtsa Liefting. 
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