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Gezamenlijke dienst  

De Fontein en Nieuwe Kerk 

21 november 2021 



Afbeelding voorkant: 

‘Der Weinberg des Herrn’ door Lucas Cranach jr. 

Jesaja 5:1-7 als karikatuur: 

Luther wiedt het roomse onkruid uit de wijngaard,  

Melanchton put water uit de ware bron (‘ad fontes’),  

Johannes Forster giet het water uit, inclusief roomse stenen,  

Johannes Burgenhagen werkt met de hak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Hans Vissers, 1e ouderling 
Joke Riemersma 2e ouderling 
Hilbert Annen, 1e diaken 
Tjitsche Douma 2e diaken 
Els Koning, lector 
Mannes Hofsink, cantor-organist 
Hannah Westerink, predikant in opleiding 
Wieger Riemersma, geluid 
Jehudi Esenkbrink, beeld 
Andries Jekel, koster 
 
 
 



VOORBEREIDING 

 

Preludium: ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ - J.S.Bach 

 

Welkom en inleiding op de dienst 

 

Ontsteken van de tafelkaarsen 

 

Openingslied: ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ – Liedboek 

217 vers 1,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 



Bemoediging en drempelgebed 

 

o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige                 
a.: Schepper en behoeder van alle leven               
o.: Nu wij hier samen zijn 
      Bij U en bij elkaar 
      Moeten wij erkennen 
      Dat wij soms ver weg zijn 
      Van U en van elkaar. 

      Neem ons bij de hand 
      En help ons 
      Dat we samen verder gaan  
      Op Uw weg.  
a.:  Amen 

 

Kyrie en Gloria: 

‘Kyreleis, heb medelijden’  

 

4.  Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping roept, de aarde smeekt – 

dit is toch niet het eind der tijden, 
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt? 

5.  Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping bidt, de aarde hoopt 
op U, op ons – een jaargetijde 

dat al ons vuil in schoonheid doopt. 

tekst: André F. Troost 

 Melodie: Lied 140 



Gloria 3x 

 

 
 
RONDOM HET WOORD 

Verhaal van Mirjam en Micha, gevolgd door het lied 

 

 

 



Lezing: Jesaja 5 1 – 7 (NBV) 

Het lied van de wijngaard 

1   Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn 

wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, op een vruchtbare helling 

gelegen. 2 Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een 

edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een 

perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht 

slechts wrange druiven voort. 3 ‘Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, 

spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. 4 Wat kon ik meer aan mijn 

wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van 

mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? 5  

Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen: Ik ruk 

de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij vertrapt en geplunderd 

kan worden. 6  Ik zal hem laten verwilderen, er wordt niet meer 

gesnoeid, niet meer gewied, dorens en distels schieten er op. De wolken 

zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen.’ 7 Israël is de 

wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de gekoesterde planten 

zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, 

Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. 

 

Lied: ‘Halleluja’ – Liedboek 338b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelielezing: Johannes 10: 31-42 (NBV) 

31  Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze Hem wilden stenigen, 

32 zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; om welke 

goede daad wilt u Me stenigen?’ 33  ‘Voor een goede daad zullen we U 

niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: U bent een 

mens, maar U beweert dat U God bent!’ 34  Jezus zei: ‘Staat er in uw wet 



niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’”? 35 De Schrift blijft 

altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd 

worden, 36 hoe kunt u Mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld 

gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer Ik zeg dat Ik Gods 

Zoon ben? 37   Als wat Ik doe niet van mijn Vader komt, geloof Me dan 

niet, 38  maar als dat wel het geval is en toch gelooft u Mij niet, geloof 

dan tenminste wat Ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in Mij is en 

dat Ik in de Vader ben.’ 39  En weer wilden ze Hem grijpen, maar Hij 

ontsnapte. 40  Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de 

plaats waar Johannes eerder gedoopt had. Daar bleef Hij. 41 Veel mensen 

kwamen naar Hem toe; ze zeiden: ‘Johannes heeft weliswaar geen 

tekenen verricht, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is 

waar.’ 42  En velen kwamen daar tot geloof in Hem. 

 

Lied: ‘Wij reizen rusteloos’ (Sytze de Vries / Willem Vogel)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De volle breedte van de aarde is het land 
waar Hij zijn goedheid zaait met koninklijke hand, 
Hij koestert ons zorgvuldig en rondom rijpt geduldig 
de vrucht van vrede nu aan alle kant. 
 
We mogen wonen in de weldaad van zijn woord. 
Dan bloeit het leven zonnewaarts en ongestoord. 
Zijn woord straat ongebroken, het duister blijft weersproken 
en God staat ons met heel zijn hart te woord. 
 
 



Wij mogen rusten in de goedheid van de Heer. 
Er is een einde aan de moeiten van weleer. 
Niet langer onverzadigd herleven wij weldadig, 
genieten zijn genade meer en meer. 

 

Overweging: Een ‘liefdeslied’ 

 

Orgelspel 

 

Lied: ‘Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien’ - Lied 772 vers 1,2 en 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dan zingen de bergen en heuvels het uit, 
de volkeren leven in vrede.  
De aarde is vol van de kennis van God,  
zo vol als met water de zee, de zee,  
zo vol als met water de zee.  
 
God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt,  
maak een einde aan onrecht en pijn.  
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht,  
waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn,  
uw volk gelukkig kan zijn. 

 

De kinderen keren terug 



GAVEN EN GEBEDEN 

 

Gaven  

- 1e Collecte: Voedselbank Groningen 

- 2e  Collecte: Pastoraat PKN 
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: ‘Goede God, hoor ons bidden’ 

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) 

 

 

 



SLOT 

Slotlied: ‘U kennen, uit en tot U leven’ – Lied 653 vers 1, 5 en 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 

het leven, ons in U gegeven, 

draagt goede vruchten op zijn tijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

Doorstroom ons met uw hartenbloed. 

 

O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is.  

 

Gebed om zegen 

a.: Amen 

 

Postludium: Scherzoso - J.Rheinberger 
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COLLECTES  
Eerste collecte: Voedselbank Groningen 
De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze 
gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun 
levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de Voedselbank Stad 
Groningen is om voedsel te verstrekken aan ruim 750 gezinnen, in de stad 
Groningen. Verder geeft dit voldoening voor ruim 190 vrijwilligers, 
waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de 
voedselbank lopen. Het leert hen op een betere manier om te gaan met 
voedsel en opent hen de ogen voor armoede. 
 
Tweede collecte: Protestantse Kerk in Nederland: Pastoraat 
In het pastoraat draait het om nabijheid. En juist dat was lastig in coronatijd. 
Nieuwe vormen van aandacht werden bedacht. Het pastorale werk deed er 
meer dan ooit toe. In Nederland werken er zo’n 500 geestelijk verzorgers 
vanuit de Protestantse Kerk in het pastoraat, in onder meer de zorg, de 
scheepvaart, krijgsmacht en luchthaven. Veel gemeenteleden hebben 
daarin als vrijwilliger een rol. Om hen toe te rusten in hun pastorale taken 
ontwikkelt de Protestantse Kerk trainingen en materialen, zoals 'De kleine 
gids voor onderling pastoraat’. Ook voor kerkenraden en predikanten 
verschijnt er materiaal, zoals de handreiking ‘Mens tot het einde’, over de 
begeleiding van mensen met dementie, hun naasten en hun zorgverleners. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen voor de komende week gaan als groet en bemoediging naar 
de heer en mevrouw van der Ploeg-Stavinga, Prinsesseweg. 
Vanuit De Fontein worden bloemen bezorgd bij mevrouw van Wijk, 
Beukenhorst 104. 



BEDANKT 
Wij genieten van het prachtige  boeket rode rozen, dat we van de Nieuwe-
kerk gemeente kregen en tegelijk een bezoekje van Trudie Sikkema . 
Heel fijn mede- en samen-leven te ervaren. 
N.en G.v.d.Veen . 
  
KINDERDIENST/KINDEROPPAS 
Er is vanmorgen geen kinderdienst! 
De kinderoppas wordt verzorgd door Coos/Mathilde Engelsma en Karlijn 
Brands. 
 
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. Ook kunt u  via de website, na inloggen  > Lief en Leed > , gegevens 
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  
 
OPNIEUW CORONABEPERKINGEN  
Vanaf deze zondag gelden opnieuw beperkingen in de Nieuwe Kerk. Ook 
wie gevaccineerd is kan het virus doorgeven, blijkt. Daarom vragen we u:  
1.Houd anderhalve meter afstand van elkaar.  
2. Meld u weer aan via de site. Er passen immers weer minder mensen in 
de kerk (120). Op de computer is de knop Aanmelden rechts, op de 
telefoon waarschijnlijk onderaan te vinden. U komt er ook via het bericht 
van elke zondag.  
3. Draag mondneuskapjes en desinfecteer uw handen. Mondneuskapjes 
dragen immers bij aan het stoppen van virusdeeltjes. Draag ze daarom, 
zeker wanneer je je verplaatst.  
4. Zorg bij de koffie voor doorstroming. Dan kunnen we na de dienst koffie 
blijven drinken.  
In de Nieuwe Kerk letten we op ventilatie van de ruimte. We boffen met 
een zo grote historische kerk, waarin de luchtkwaliteit lang hoog blijft.   
 



WIJ ZOEKEN: OUDERLINGEN VOOR HET PASTORAAT. 
Wij zijn bij de Nieuwe Kerk op zoek naar twee ouderlingen voor het 
pastoraat. Als wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Groningen 
kiezen we er voor om de taken in de gemeente klein te houden, zodat het 
voor veel kerkleden mogelijk is om zelf een steentje bij te dragen.  
Wat doe je als ouderling voor het pastoraat?  
Voor het pastoraat zijn we op zoek naar nieuwe ouderlingen die het team 
komen versterken (m/v). De ouderlingen geven samen met 
bezoekmedewerkers en twee pastoraal medewerkers vorm aan het 
wijkwerk en de pastorale zorg in de gemeente. 
De ouderlingen worden hierbij ondersteund door een van onze dominees. 
Als ouderling voor pastoraat weet je wat er speelt in de gemeente.  
Je rapporteert bijzonderheden en komt tweemaal per jaar bijeen met jouw 
bezoekersgroep.  
Je initieert wijkavonden. Je let op het belang van verschillende groepen 
gemeenteleden (jong en/of oud).  
Als ouderlingen in het pastoraat verdelen we taken. Je richt je op de groep 
waar je het meest affiniteit mee hebt.  
We zoeken daarom twee ouderlingen: een die zich wil richten op de jeugd 
en jongere gemeenteleden en een ouderling die zich wil richten op oudere 
leden dan wel senioren.  
Als ouderling voor het pastoraat bezoek je 1x per kwartaal de 
kerkenraadvergaderingen. Daarnaast hebben de pastoraal ouderlingen en 
pastoraal medewerkers acht maal per jaar een gezamenlijke bespreking, 
waarbij ook een dominee aanschuift.  
Wij zoeken mensen die:  
- vrijwilligerswerk willen doen samen met betrokken gemeenteleden - een 
kleine taak willen oppakken die veel voldoening geeft 
 - enthousiast zijn voor het pastorale werk  
- in staat zijn om (bezoekers)groepen te leiden en te ondersteunen -   
bezoekwerk namens de kerk willen doen - wijkavonden kunnen organiseren 
- jeugd kunnen enthousiasmeren  
- activiteiten kunnen organiseren, leiden of uit laten voeren ten behoeve 
van jeugd Je hoeft niet aan al het bovenstaande te voldoen.  
Wat jij niet hebt, heeft een ander in het team wellicht, zodat je elkaar kunt 
aanvullen. Wij helpen je met:  
- een inwerkperiode op maat - goede informatie over de stand van zaken 



 - een betrokken pastoraal team. 
Meer weten of aanmelden? Neem dan voor 10 december contact op met 
Gerda Klooster via 06-57419797 (gerda.klooster.nk@gmail.com) of stuur 
een berichtje naar scriba@nieuwekerk.org  
 

CHORAL EVENSONG: ‘CHRIST THE KING’ 
ZONDAG 21 NOVEMBER 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag) 

Engelstalige diensten zijn populair onder Nederlandse gelovigen, blijkt uit 
onderzoek van taalwetenschapper Elise Alberts. Dat geldt zeker ook voor 
de Evensong. Een bezoeker vatte haar gevoel bij de heldere liturgie met 

zijn oude wortels samen in één woord: ‘Uplifting!’ En daarbij is het 
genieten van de prachtige koorzang van Choral Voices o.l.v. Daniël 

Rouwkema en de hymnes die we samen zingen. 
 

GEMEENTEBERAAD 28 NOVEMBER  
Wat vinden jullie van de combinatie van fysieke en beelddiensten? Op 28 
november is een volgend gemeenteberaad. Dit vindt direct na de 
ochtenddienst plaats.  
Hoofdthema is het samengaan van fysieke diensten en beelddiensten die 
we nu al enige tijd hebben. De afgelopen anderhalf jaar waren er maanden 
dat de diensten uitsluitend digidiensten waren: te volgen via beeld en/of 
geluid. Al enige tijd kunnen we gelukkig weer met veel mensen fysiek 
kerkdienst vieren.  
Maar ook de beelduitzendingen vinden nog duidelijk aftrek, op zondag en 
in de week. We zijn dan ook dankbaar voor het werk van onze beeld- en 
geluidsvrijwilligers! 
De kerkenraad wil hierover graag met jullie allen in gesprek. Wat vinden we 
van het aanbieden van beelddiensten naast de fysieke diensten? In de 
invulling van de diensten maakt het ook uit waar je je primair op richt: wat 
fysiek werkt, werkt op beeld soms minder goed en vice versa. 
Tijdens dit gemeenteberaad geeft de kerkenraad eerst wat input. Daarna 
bespreken we in groepjes. Die overwegingen verzamelen we vervolgens en 
de kerkenraad zal ze kort samenvatten. 
Na het hoofdthema is er ook ruimte om andere punten naar voren te 
brengen. De kerkenraad neemt vragen en opmerkingen vanuit de 
gemeente graag mee. 
 



AANVANGSTIJD KERKDIENSTEN NIEUWE KERK WEER NAAR 10 UUR 
Acht jaar lang zijn de ochtenddiensten in de Nieuwe Kerk om half tien 
begonnen. De predikanten gingen ook in de Martinidiensten voor, later op 
de ochtend. Uit de stemming op en na het gemeenteberaad van 26 
september blijkt ook dat er brede steun is om de diensten weer naar tien 
uur te verplaatsen. De kerkenraad heeft dan ook besloten om de diensten 
weer om 10 uur te laten beginnen. Na precies acht jaar half tien: met ingang 
van de Eerste Advent op 28 november 10 uur! 
 
HANDEN GEVRAAGD: HELP KERKGANGERS AFSTAND HOUDEN  
Er zijn nieuwe beperkingen en daarom zoeken we nieuwe stewards. Wat 
houdt dat in? Als u voor een zondag staat ingeroosterd geleidt u mensen 
naar hun plaats en helpt u mensen ook bij het koffiedrinken afstand te 
houden. Wilt u dit wel doen? Mail scriba@nieuwekerk.org of schiet een 
kerkenraadslid aan. 
 
NIEUWS VAN DE CANTORIJ VAN DE NIEUWE KERK 
Na de zomervakantie is de cantorij weer begonnen met repeteren. Met veel 
plezier hebben we weer kunnen bijdragen aan een aantal diensten in de 
Nieuwe Kerk.  
Nu kijken we vooruit naar de uitvoering van de Christmas Carols. Die zal dit 
jaar op 19 december plaatsvinden om 15 uur in de Nieuwe Kerk (NB dit jaar 
dus om 15 uur in plaats van om 17 uur). Daarvoor willen we graag kinderen 
en projectzangers uitnodigen om mee te doen. Zij kunnen zich melden bij 
onze cantor Mannes Hofsink, manneshofsink@gmail.com 
We zouden het namelijk heel leuk vinden wanneer kinderen dit jaar een lied 
zingen. Daarvoor moet wel een keer geoefend worden op een zondag na de 
dienst.  
Projectzangers kunnen vanaf 3 november van 20-21 uur mee repeteren. 
Ten slotte is het zo dat de Cantorij op 16 februari 2021 75 jaar bestond. U 
raadt het al: de viering moesten we een jaar uitstellen.  
Op zaterdag 12 februari 2022 willen we de lustrumviering starten. Leden, 
oud-leden, Nieuwe Kerkleden: noteer deze datum vast in uw agenda.  
U hoort later meer van de feestelijke invulling van die dag.  
Rita Berghuis-Ensing, secretaris van de Cantorij van de Nieuwe Kerk 
PS. Wilt u meer informatie over de Cantorij, mail gerust: 
ritaberghuisensing@gmail.com 

mailto:scriba@nieuwekerk.org
mailto:manneshofsink@gmail.com
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VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 
ivm corona gaat het concert 28 november niet door! 
In november en december hebben wij weer de cadeauwinkel in de 
kosterswoning van de Nieuwe Kerk open. De tweedehandsboeken en cd’s 
die wij kunnen aanbieden dankzij donaties van mensen die hun 
boekenvoorraad (moeten) beperken zijn van uitstekende kwaliteit.  
U kunt hier voor enkele euro’s per boek mooie cadeau’s voor Sinterklaas en 
Kerst aanschaffen. Ook zijn er advents- en andere kaarsen,  kaarten, wijn 
van de actie voor de Nieuwe Kerk en deel II van Mirjam en Micha te koop.                                                                                                                                                  
Openingstijden 14.00 uur -17.00 uur op 17, 19, 20, 25 en 27 november 
en 1 en 8 december. Wij ontvangen u graag op een van die dagen.                                                                                                                                 
Wilt u zelf boeken inbrengen neemt u dan contact op met Marijke Bootsma, 
per telefoon 050- 3 12 50 60/ 06 22 54 59 57, of mail 
ambootsm@kpnmail.nl 
 
FEEST! NIEUWE VERHALENBUNDEL VAN MIRJAM EN MICHA 
In november verschijnt het nieuwe boekje met bijbelverhalen over Mirjam 
en Micha. Titel van het boekje is Feest!  
Het boekje met prachtige op H.N. Werkman geïnspireerde illustraties is 
vanaf 21 november te koop in de Nieuwe Kerk en op mirjamenmicha.nl. 
Voor jezelf, je kinderen, of om cadeau te doen tijdens de feestdagen.  
Om nog meer kinderen de kans te geven om samen met Mirjam en Micha 
op te groeien. In 2017 verscheen het eerste boekje, De tien mooiste van 
Mirjam & Micha. Een gouden greep uit de verhalen die aan kinderen zijn 
verteld. Vóór in de kerk. Elke zondag. Jaar in, jaar uit. In Enschede. In 
Groningen Stad en Ommeland. 
In dit tweede boekje staan verhalen verteld bij de feesten die de kerk viert. 
Van Advent en Kerst tot Pasen en Pinksteren. En alle hoogtijdagen 
daaromheen.  
Twaalf verhalen in totaal. Dit boekje kan helpen om de feesten niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan. Het leven kan een feest op zijn tijd goed 
gebruiken. 
Schrijvers van de verhalen zijn onze predikant Evert Jan Veldman en 
Margreet van der Vliet uit Enschede. De prachtige illustraties zijn van 
Jantine Landman-Zuur, lid van onze gemeente.  
 
 

mailto:ambootsm@kpnmail.nl


HAPPIETARIA GRONINGEN HAALT GELD OP TEGEN SEKSUEEL GEWELD 
Van 18 november tot en met 16 december zijn u en jullie van harte 
welkom in ons restaurant aan de Henri Dunantlaan 2 te Groningen om 
gezellig een hapje te komen eten voor het goede doel. 
Dit jaar halen wij geld op voor Inspired Individuals. Dit project van 
Stichting Tearfund ondersteunt verschillende individuen in Afrika die elk in 
hun eigen land een organisatie hebben opgezet die strijdt tegen het 
heersende onrecht in dat land.  
Zo mogen wij van Happietaria Groningen in het bijzonder inzamelen voor 
de Rose en Leeneh, beide afkomstig uit Liberia. Deze vrouwen werden zelf 
ooit slachtoffer van seksueel geweld en verkrachting. 
Nu hebben ze beiden een succesvolle organisatie waarmee ze jonge 
vrouwen en kinderen helpen die ook getroffen zijn door die onrecht. 
Met het geld dat wij ophalen kunnen deze slachtoffers geholpen worden 
met traumaverwerking, krijgen ze toegang tot educatie, een dak boven 
hun hoofd en kunnen ze opnieuw hun leven op gaan bouwen. 
En u kunt ons hierbij helpen! Kom langs om te dineren, te helpen als 
vrijwilliger of doe een donatie. Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.happietaria.nl/happietaria-groningen. 
Wij zien u graag binnenkort in ons restaurant! Schuift u ook aan voor een 
beter bestaan? 
 

DOOR GOD GESTOORD WORDEN  
Dienst zondag 28 november 10:00 - 11:00 uur 

Door God gestoord worden terwijl je met God doende bent. Dat overkomt 
de priester Zacharias op de eerte zondag van Advent. Het heeft iets 

tragikomisch. Misschien is dat wel waar wij vandaag op zitten te wachten, 
dat wij net als Zacharias gestoord worden in hoe wij met overgave, of 

enigzins mismoedig en uitgeblust, werk maken van geloven. Maar dan wel 
gestoord worden door God zelf! Gedurende de zondagen van Advent 

lezen we Lucas 1. Elke zondag gaan we verder waar we gebleven waren. 
Te beginnen met Lucas 1, 5 – 25. Let op: het is de eerste zondag waarop 
we weer om 10 uur beginnen. Het orgel wordt bespeeld door Mannes 

Hofsink.  Voorganger is ds. Evert Jan Veldman 

 

 



MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 
 
Bij de vieringen 
Zondag 21 november, de derde zondag van de maand, houden we een 
gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Deze vangt, voor de laatste keer, 
om 9.30 uur aan. Vanaf zondag 28 november 2021 beginnen de 
erediensten in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur. Voorganger is Hannah 
Westerink, predikant in opleiding en stagiaire in de gemeente van de 
Nieuwe Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Mannes Hofsink. 
Op zondag 28 november zal ds. Feike Volbeda voorgaan. Aansluitend 
houden we, na een kop koffie/thee, gemeenteberaad. 
 
Gemeenteberaad – zondag 28 november 
Zondag 28 november, na afloop van de dienst, houden we een 
gemeenteberaad. Na een korte inleiding van onze voorzitter Jaap 
Stellingwerff zal Hans Vissers ons eerst bijpraten over de stand van zaken 
m.b.t. het kerkgebouw. Hierop volgt een presentatie van Ruth Pruis en het 
team van predikanten dat ons de komende tijd zal ondersteunen; hoe zien 
wij de toekomst en wat kunnen wij hierin van hen verwachten? Na afloop 
is er tijd en ruimte voor vragen en/of opmerkingen. 
 
Lunch in de Fontein 
Zondag 28 nov a.s. is het  de eerste zondag van advent, de start van een 
nieuw kerkelijk jaar.  
We hadden gehoopt om dit nieuwe jaar te kunnen starten met een 
gezamenlijke lunch maar  helaas hebben we moeten besluiten dit niet 
door te laten gaan. 
De eetgroep 
 
Corona maatregelingen 
Naar aanleiding van de persconferentie scherpen we de basisregels die er 
voor Covid19 zijn, ook in De Fontein weer aan. Dat betekent dat we de 1 ½ 
meter weer gaan hanteren en wanneer we ons verplaatsen een 
mondkapje dragen. Ook zal er worden geventileerd in de kerk, dus houdt 
u uw jas bij u. En uiteraard blijft u bij klachten thuis. Ook bij de 
doordeweekse activiteiten welke we in De Fontein (gaan) houden worden 
deze regels gehanteerd. 



 
Het koffie drinken na de dienst willen we graag blijven doen, we 
verzoeken u dan ook zich ook aan deze regels te houden. We drinken geen 
koffie meer in de hal maar in de verschillende lokalen van De Fontein. 
 
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) 
 
Open kerk op woensdag en donderdag 
De Fontein is twee ochtenden per week open van 10.00-12.00 uur. De 
woensdagochtend is gebleven, maar de maandagmorgen is verruild voor 
de donderdagmorgen. Voor een persoonlijk gesprek is Ruth Pruis 
aanwezig.  Op woensdagmorgen is in de hal en in zaal 3 gelegenheid tot 
ontmoeting en gezamenlijk koffiedrinken. U kunt ook een kijkje nemen bij 
de weggeefkast, naar orgelmuziek luisteren of een kaarsje aansteken in de 
kerkzaal. 
 
Meeleven 

Afgelopen maandag vierde Titia Doornbos haar 93e verjaardag in De Es. Ze 
woont sinds enkele weken op kamer 402 en daar begint ze aardig te 
wennen. 
 
Tine Post-de Vries (Platinalaan) verblijft op de Covid-afdeling in 
Maartenshof. Ze is erg zwak maar gelukkig mag de naaste familie wel op 
bezoek komen in beschermende kleding. Gelukkig is de koorts gezakt en 
hoeft ze ook niet aan de zuurstof. 
 
Film in De Fontein: Ida (2013) 
Op donderdagavond 25 november (19.30 uur) draait ‘Ida’. Ida is een 
oogverblindende, prachtig geschoten zwart-witfilm over Poolse novice 
Anna die plots een tante en een ijzingwekkende geschiedenis blijkt te 
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hebben. Ze reist naar haar tante Wanda, een zwaar drinkende rechter en 
voormalig officier van justitie tijdens het stalinistisch regime. 

Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee 
klaar. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want VOL = VOL), 
neem dan even contact met ons op: Ruth Pruis – r.pruis@defontein.info – 
06-17984737. 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Reisexpositie naar aanleiding van de zeven Werken van Barmhartigheid 
T/m 28 november wordt in buurtkerk De Fontein een tentoonstelling 
gehouden naar aanleiding van de zeven Werken van Barmhartigheid. Jeltje 
Hoogenkamp maakte zeven schilderijen en Corrie Kopmels zeven 
gedichten bij de thema’s de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de 
naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken en de 
gevangenen bezoeken en de doden begraven. Er liggen werkboekjes ter 
inspiratie en verdieping voor u klaar om tijdens het bekijken van de 
panelen te gebruiken. 
 
Van harte nodigen we u uit om deze expositie te komen bekijken. Elke 
woensdag- en donderdagmorgen staan tussen 10.00 en 12.00 uur de 
deuren van De Fontein voor iedereen open. De toegang is gratis. 
 
Buurtsoep 
Op woensdag 1 december kunt u in De Fontein tussen 12.15 en 13.30 uur 
weer aanschuiven bij de buurtsoep. Kosten: een vrijwillige bijdrage 
 
Spreek smakelijk – versterking gezocht! 
‘Spreek smakelijk’ is een diner waarbij in kleine kring (maximaal 4 
deelnemers per tafel), op een ontspannen en inspirerende wijze een 
gesprek wordt gevoerd over van te voren afgesproken onderwerpen. 
Hiervoor werken wij met placemats. 
Op donderdagavond 14 oktober vond een zeer geslaagde tweede editie 
plaats. Begin 2022 (3 februari) zouden wij daar graag een iets groter 
vervolg aan willen geven. Hiervoor zoeken wij nog vrijwilligers: kok(s) en 
eventuele gespreksleiders. Wie heeft er tijd en zin om mee te helpen? 
Informatie en aanmelding: Ruth Pruis - r.pruis@defontein.info 
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Kerststukje voor Bianca Couture, ons diaconaal project. 
De gezellige kerstmarkt in de Fontein gaat ook dit jaar niet door. Helaas. 
Vorig jaar hadden we een prachtig alternatief: de verkoop van 
kerststukjes. Dit was een groot succes. 
De bloemengroep van de Fontein wil ook nu weer hun medewerking 
verlenen en daar zijn we hen zeer dankbaar voor. En velen van u weten 
dat zij kwaliteit leveren. 
Geheel belangeloos maken zij in week 50 (13 t/m 18 december) 
kerststukjes ad. €10 en €15.  
U kunt  ons gezamenlijk project (met de Bron en de Nieuwe Kerk) steunen 
door weer een kerststukje te kopen. De kerststukjes worden bij u thuis 
bezorgd. Dit gebeurt op 14,15 en 16 december en u moet hiervoor wel in 
de stad wonen. 
U kunt u tot  9 december aanmelden bij:  Lotty van Ginkel 050 – 571 33 89 
of  mailen naar acginkel@home.nl of bellen naar Margje Tolsma  06 - 15 
63 48 68 mailadres margje.tolsma@gmail.com  
Betalen kan op twee manieren: u meldt u allereerst aan bij een van de 
twee dames. Daarna maakt u het geld over op rekening NL45 INGB 0003 
2086 49 t.n.v. diaconaat de Fontein  o.v.v. kerststukje Bianca Couture. Dit 
heeft onze voorkeur. 
U mag echter ook bij ontvangst contant betalen. 
Met deze actie steunt u het mooie werk van Bianca Couture. Van de 
opbrengst worden naaimachines gekocht voor de vrouwen die de 
driejarige opleiding tot naaister hebben afgerond. Hiermee kunnen zij aan 
een betere toekomst in Burkina Faso werken. 

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

 
KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VOOR 28 NOVEMBER 2021 

Nummer voor 6 weken 
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE DONDERDAG 
VÓÓR 12.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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