
 

Vierde zondag van Advent, 19 december 2021 

 

Gezamenlijke dienst de Bron, de Fontein  

en de Nieuwe Kerk 



                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Joke Riemersma, 1e ouderling 
Johan Pruis, 2e ouderling 
Marianne Binsbergen, 3e ouderling 
Paulien van der Belt, 1e diaken 
Trudi Sikkema, 2e diaken 
Hilbert Annen, 3e diaken 
Marleen Betten, lector 
Mannes Hofsink, cantor-organist 
ds. Tirtsa Liefting, voorganger 
Joop Duzink, geluid 
Frank Bandringa, beeld 
Herman Pieter Ubbens, koster 
 



VOORBEREIDING 

- Orgelspel: Wie soll ich dich empfangen - E.Pepping 

- Welkom 

- Stilte 

- De tafelkaarsen worden ontstoken 

- Zingen: Psalm 19: 1 en 2  

 



2 God heeft de tent gemaakt, 

 waarin de zon ontwaakt 

 fier als een bruidegom, 

 die blinkend van gewaad 

 het bruidsvertrek verlaat 

 en licht verspreidt alom. 

 Zo, vrolijk als een held 

 die tot de zege snelt, 

 roept hij de nieuwe morgen; 

 hij trekt zijn glanzend spoor 

 de ganse hemel door: 

 zijn gloed laat niets verborgen.   

 

 

- Bemoediging  

o.:  Onze hulp is in de naam van de HEER  

g.:  die was, die is, die komt  

o.:  Wij wachten op u, God,    

op uw komst, op u zelf,     

op uw licht dat verheldering brengt,    

op uw woord dat alles verandert.  

g.:  maak ons gevoelig en opmerkzaam,    

wakker ons verlangen aan,    

zet ons in vuur en vlam  

o.:  Dat wij weerspreken  

  alles wat het licht van uw liefde dooft   

en doodzwijgt.  

g.:  amen  

  

 

- Kyrie  

o.: Roepen wij tot God dat Hij zich zal ontfermen  

      over wie vervallen aan het duister. 



 

Christe eleison, 

nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 

 

Kyrie eleison 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 

 

 

RONDOM HET WOORD 

 

- Een kind steekt de adventskaars aan. 

 

4e advent: 

 

v.: Een vuur is warm, een vuur geeft licht 

     en kijk: het wordt steeds meer. 

     Zo krijgt de vrede een gezicht, 

     wij wachten op de Heer. 

 

k.: Vier kaarsen schijnen in de nacht, 

     het wonder is dichtbij. 

     Het kind dat zo lang werd verwacht 

     maakt alle mensen blij.  

 

- met Mirjam en Micha 



- Zingen: ‘Wij bidden om verhalen’ 

Wij bidden om verhalen 

vol hoop en goede moed. 

God laat zijn licht hier stralen, 

Hij komt ons tegemoet. 

Een boek met mooie woorden 

met plaatjes en een lied: 

zo laat God van zich horen, 

want Hij vergeet ons niet. 

Tekst: Erik Idema 

Melodie: ‘Nu daagt het in het oosten’, Liedboek 444 

 

- Groet 

v: De Eeuwige zal bij u zijn 

g: Ook u zal God bewaren 

 

- Gebed van de zondag 

v:………………………………………… 

   door Jezus Christus onze Heer 

g: Amen 

 

 

- Lezing uit het Oude Testament: Micha 4: 1-4 (NBV21) 

1  Eens zal de dag komen 

dat de berg met de tempel van de HEER 

rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, 

hoger dan alle bergen. 

Volken zullen daar samenstromen, 
2 machtige naties zullen zeggen: 

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 

naar de tempel van Jakobs God. 

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 

en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
3  Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 

over grote en verre naties een oordeel vellen. 

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 



en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 

geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 
4  Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 

en onder zijn vijgenboom, 

door niemand opgeschrikt, 

want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 

 

 

- Zingen ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’ (LB 447) 

 
 

2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 

 en beschamen der bergen en heuvelen trots, 

 zal van Sion uit blijde weerklinken 

 het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 

 Tot bescherming van alle die leven 

 staat de wet van Gods heil er geschreven. 

 

3 En een smidse van ’t huis onzes Heren 

 maakt het zwaard tot een ploegschaar, de 

 speer tot een zicht. 



 Niemand zal meer een wapen hanteren; 

 maar zij groeten elkaar in het heldere licht 

 van de waarheid die eindelijk zal dagen 

 over mensen van zijn welbehagen. 

 

 

- Evangelielezing: Lucas 1, 57-80  (NBV21) 

57Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een 

zoon ter wereld. 58Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de 

Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 59Op 

de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias 

noemen, naar zijn vader. 60Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij 

heten!’ 61Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ 
62Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 
63Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ 

Iedereen was verbaasd. 64En meteen werd zijn tong losgemaakt en zijn 

mond geopend, en hij begon te spreken en God te loven. 65Alle 

omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van 

Judea werden deze gebeurtenissen besproken. 66Ieder die het hoorde bleef 

erover nadenken en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? 

Want de hand van de Heer steunde hem. 

 
67Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze 

profetie: 
68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 

   Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. 
69 Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt 

   uit het huis van David, zijn dienaar, 
70 zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: 
71 bevrijding uit de hand van onze vijanden, 

   uit de greep van allen die ons haten. 
72 Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders 

   en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: 
73 de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, 

74 dat wij, bevrijd van onze vijanden 

   en vrij van angst, Hem dienen zouden, 
75 oprecht en toegewijd, ons leven lang. 
76 En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, 

   want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te       

   maken, 



77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding 

   door de vergeving van hun zonden. 
78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God 

   zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen 
79 en schijnen over allen die in duisternis verkeren, 

   in de schaduw van de dood, 

   zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ 

 
80Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in 

de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het 

volk van Israël. 

 

 

- Acclamatie bij de lezingen: 

 
       Lied 157 c refrein 

 

- Overweging 

- Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Zingen ‘Kwam van Godswege’ (LB 456b: 1, 2 en 5-8) 

 

2 Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht, 

 geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht. 

 Zo staat geschreven: maak alle paden recht. 

 

5 Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt? 

 ‘In hoop en vrees doet boete, geloof in zijn verbond. 

 Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?’ 

 

6 ‘Deel met elkander het brood van alledag, 

 opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag. 

 Deel met elkander het brood van deze dag.’ 

 

7 Volk uitentreuren gezeten in de nacht, 

 Gods woord zal u gebeuren zolang gij Hem verwacht. 

 Sta te gebeuren, kom, woord, in onze nacht. 

 

8 Volk uitverkoren om in het licht te staan, 

 een kind wordt u geboren, Messias is zijn naam. 

 Kind ons geboren, jouw licht zal met ons gaan. 

 

- De kinderen keren terug 



GEBEDEN EN GAVEN  

 

- Diaconale en andere mededelingen  
 
- Gaven  
 
1e Collecte: ZWO: India, opvang en nieuwe start kwetsbare kinderen 
 
2e Collecte: JOP - jongeren doorleven het verhaal van kerst 

 
Voor uitleg collectes: 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 

 (na de woorden: ‘tot u bidden wij’) 

 
 

- Stil gebed 

 

- Onze Vader 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZENDING EN ZEGEN 
 
- Zingen ‘God zal je hoeden’ (LB 426, 3 keer) 

 
 
 
- Zegen 

  
 
- Orgelspel: Ach bleib mit deiner Gnade (mel. lb 444) - M.Reger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

19 december 2021 

DE BRON - DE FONTEIN - NIEUWE KERK 

 

COLLECTES  
1e collecte: Kerk in Actie: India: Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen 
Jong trouwen en voor je man zorgen, dat is de bestemming van veel meisjes 
in India. Als hun man dan werkloos wordt en er armoede heerst in het gezin, 
komen er problemen. Veel mannen reageren af met geweld of raken 
verslaafd. En veel vrouwen ontvluchten de problemen door de stap te 
zetten naar prostitutie of drugs. Gelukkig zetten de kerken in India ook een 
stap naar deze vrouwen. Dat doen ze samen met het Priscilla Centrum. Dit 
centrum ‘leent’ een jaar lang een kerkgebouw om er vakopleidingen te 
organiseren. De vrouwen krijgen ook bijbellessen en pastorale zorg. Ze 
leren een vak, maar ook dat ze waardevolle mensen zijn, geliefd door God. 
Dat verandert hun leven totaal! Na een jaar kan de kerk het project meestal 
zelfstandig runnen en verhuist het Priscilla Centrum naar een ander 
kerkgebouw. Zo breidt het werk zich als een olievlek uit over Noordoost-
India. Wilt u ook bijdragen en geeft u in de collecte? 
 
2e collecte: Jong Protestant: Jongeren doorleven het kerstverhaal 
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur 
stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? 
En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden?  
Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerk-
organisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren in de huid van de 
personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het 
kerstverhaal op een nieuw manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, 
lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst 
zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee. 
 



KINDERDIENST/KINDEROPPAS 
De kinderoppas wordt verzorgd door Nienke Verheij en Barbara Bakker 
De kinderdienst wordt geleid door Karina voor de jongste en Geartsje voor 
oudere kinderen. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen vanuit De Bron zijn bestemd voor Gerard en Betsy AB. 
Vanuit de Fontein gaan bloemen naar mevrouw Zuidema, Castorstraat. 
De Nieuwe Kerk verzorgt bloemen voor mevrouw Brink-Lommert, Pop 
Dijkemaweg met een groet en ter bemoediging. Ook  mevrouw G. Landman, 
Selwerderstraat krijgt ter bemoediging een bos bloemen. 

BEDANKT 
Afgelopen weekend werd ik blij verrast door Tjitsche Douma, zij bracht mij 
een bezoekje met daarbij de bloemen uit de kerk. Hartelijk dank daarvoor! 
Met vriendelijke groet, M. Kiemel. 
 
ADRESSEN BLOEMENGROET  
Mocht u naar aanleiding van de bloemengroet een kaartje willen sturen, 
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 van de 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  
 
CORONABEPERKINGEN  
Er gelden opnieuw beperkingen in de Nieuwe Kerk. Ook wie gevaccineerd 
is kan het virus doorgeven, blijkt. En 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.  
 
KERSTWALKTHRU: EEN GEZEGENDE KERST 
vrijdag 24 december 13:00 - 17:00 uur 

Corona of niet, een gezegende Kerst!  
Op 24 december is de Nieuwe Kerk een dak boven de straat voor iedere 
Stadjer die de nabijheid van het Kind van Bethlehem wil ervaren.  
De Nieuwe Kerk en het Pand werken hierin samen.  
Je wandelt door de kerk langs de stal met het ezeltje, terwijl je kerstliederen 
hoort vanaf de koorgalerij. En dan gezegend worden, vóór je weer verder 
trekt.  
Herders wijzen de weg. En wijzen zwaaien je uit met een herinnering aan 
een onvergetelijke ervaring.  
Aanmelden is nodig!  En denk je: ‘dit is te mooi om geen vrijwilliger te willen 
zijn!’, laat ook dat dan weten (e.j.veldman@nieuwekerk.org).  
 
 
 

 
DIENSTEN EN TIJDEN OP EERSTE KERSTDAG  

Op Eerste Kerstdag houden we twee diensten met dezelfde liturgie.  
Zo kunnen we meer mensen verwelkomen.  

De aanvangstijden zijn iets veranderd: de eerste dienst begint om 10 uur, 
de tweede om 12 uur.  

Kinderdienst en oppas zullen er alleen om 10 uur zijn.  
U kunt zich vanaf zondag 12 december aanmelden via de website.  

Ga daarvoor naar nieuwekerkgroningen.nl/aanmelden.  
Zie ook het overzicht van alle Kerstactiviteiten via 

nieuwekerkgroningen.nl/kerst. 
 

 
 

 
 
 

mailto:e.j.veldman@nieuwekerk.org


Kerstfeest: ‘Ben ik hier goed?’ 
zaterdag 25 december 10:00 - 11:00 uur 
Voorganger Ds. Tirtsa Liefting 
Nieuwe Kerk 

In deze dienst vieren we de geboorte van Jezus in Bethlehem. We voegen 
ons in de kring van de herders rond het kind in de kribbe. Het thema is: 'Ben 
ik hier goed?'. Daarin klinkt van alles mee: Ben ik hier aan het juiste adres? 
Wat zoek ik hier eigenlijk? Mag ik er bij? Ben ik goed genoeg? Onder leiding 
van onze cantor-organist zingen we bekende kerstliederen en luisteren we 
naar kerstcomposities.… 

Kerstfeest: ‘Ben ik hier goed?’ 
zaterdag 25 december 12:00 - 13:00 uur 
Voorganger Ds. Evert Jan Veldman 
Nieuwe Kerk 
 
In deze dienst vieren we de geboorte van Jezus in Bethlehem. We voegen 
ons in de kring van de herders rond het kind in de kribbe. Het thema is: 'Ben 
ik hier goed?'. Daarin klinkt van alles mee: Ben ik hier aan het juiste adres? 
Wat zoek ik hier eigenlijk? Mag ik er bij? Ben ik goed genoeg? Onder leiding 
van onze cantor-organist zingen we bekende kerstliederen en luisteren we 
naar kerstcomposities.… 

Gedenkdag van Stefanus 
zondag 26 december 10:00 - 11:00 uur 
Nieuwe Kerk 

Lang voor 26 december de 2e Kerstdag werd, stond de datum al op de 
kerkelijke kalender als de gedenkdag van Stefanus. Hij was een van de zeven 
diakenen die door de apostelen werden bevestigd. Van hen is Stefanus het 
meest bekend geworden. We kennen hem uit het boek Handelingen van de 
Apostelen. Hij was de eerste martelaar van de jonge kerk. Wij lezen 
Handelingen 6,8 – 7,2a . 52 – 60 en Matteüs 23, 34 – 39. De liederen die we 
zingen verbinden het kerstfeest en het verhaal van Stefanus met elkaar. 
In deze dienst die we samen vieren met De Fontein wordt het orgel 
bespeeld door Mannes Hofsink. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman 
 

 

https://nieuwekerkgroningen.nl/agenda/kerstfeest-ben-ik-hier-goed/
https://nieuwekerkgroningen.nl/agenda/kerstfeest-ben-ik-hier-goed-2/
https://nieuwekerkgroningen.nl/agenda/gedenkdag-van-stefanus/


Vesper op de Oudejaarsdag: Anno Domini 2022 
vrijdag 31 december 16:00 - 17:00 uur 

 

 
 
 

We laten het jaar 2021 los. Een nieuw jaar dient zich aan. Staan we er open 
voor? Misschien helpt het om elk jaar te tellen als Anno Domini - het jaar 
van onze Heer. Wij bidden deze Vesper samen met de gemeente van De 
Fontein. Het orgel wordt bespeeld door cantor-organist Mannes Hofsink. 
Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. 

VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 
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 
 
 

https://nieuwekerkgroningen.nl/agenda/oudejaarsavond-vesper-anno-domini-2021/
mailto:ambootsm@kpnmail.nl
https://nieuwekerkgroningen.nl/agenda/oudejaarsavond-vesper-anno-domini-2021/


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!  
Dat het boekje er ligt, is al een feest. En dan moet je nog beginnen te lezen.  
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.  
 
En wie voor de feestdagen nog wat extra wijn van onze actie wil  
aanschaffen kan ook terecht in het winkeltje of na de dienst. Bij  
grotere hoeveelheden- minimaal één doos- kan er ook bezorgd worden.  
Mail dan poolmenno@gmail.com of bel hem 's avonds 06 48 9372 60. 
 

MEDEDELINGEN UIT DE BRON: 
 
Aanbod voor de komende week: 
Op vrijdagmiddag 24 december tussen 15:00 en 17:00 uur is De Bron open. 
Iedereen is welkom om een wens in de kerstboom te hangen. Er is een 
Lichtjestocht voor en door de wijk, georganiseerd door de BijHem 
community. Voor meer informatie www.bijhem.net/lichtjestocht. 
  
De kerstavondviering verschuift van de avond voor kerst naar de vroege 
ochtend van de kerstmorgen. Er zijn daardoor op 25 december twee 
momenten om in De Bron kerst te vieren. 

mailto:poolmenno@gmail.com


Om 7.30 uur een kerst-dageraadsviering: een belevenis om van het donker 
naar het licht te gaan. Met muziek van Peter Rippen. En om 10.00 uur een 
viering met medewerking van ouders en kinderen. Met muziek van Folkert 
Rienstra en Ines Heijkoop. In beide diensten is ds. Alberte van Ess onze 
voorganger. 
Op zondag 26 december is er in De Bron geen dienst. 
 
MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 
 
Bij de vieringen (onder voorbehoud van de coronamaatregelen) 
Vandaag, zondag 19 december, houden we een gezamenlijke dienst in de 
Nieuwe Kerk. Deze vangt om 10.00 uur aan. Op deze vierde zondag van 
advent lezen we uit Micha 4: 1-4 en Lukas 1: 57-80. Organist is Mannes 
Hofsink en voorganger is ds. Tirtsa Liefting. 
 
Kerstnachtdienst 
Op 24 december om 22.00 uur vieren we de geboorte van het kind van 
Bethlehem. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen doen wij dit 
samen thuis (digitaal) of in De Fontein. We lezen het kerstverhaal uit Lucas 
2. Voorganger in deze dienst is ds. Simon Bijl. Organist is Dick Dijkstra. 
 
Kerstmorgen 
Op 25 december vieren we Kerst in een feestelijke dienst die om 9.30 uur 
begint. Centraal staat het begin van het Johannes evangelie, er is muziek 
van het blazersensemble en er worden kerstwensen uitgedeeld. 
Voorgangers zijn ds. Marga Baas en Ruth Pruis. Organist is Carel van Aurich. 
Let op: voor deze dienst dient u zich van tevoren aan te melden. Dat kan 
vanaf donderdag 16 december 12.00 uur t/m vrijdag 24 december 18.00 
uur via de website van De Fontein. U kunt ook per telefoon of mail even 
contact opnemen met Hessel Boersma (T: 050-5718753 / 06 20222123 of 
E: hessel.boersma@gmail.com). 
 
Op Tweede Kerstdag, zondag 26 december is er om 10.00 uur een 
gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. De lezing in deze dienst is Matteüs 
23, 34 – 39. Met ds. Evert Jan Veldman als voorganger en Mannes Hofsink 
als organist. 
 

mailto:hessel.boersma@gmail.com


Oudejaarsdag is er om 16.00 uur een gezamenlijke dienst in de Nieuwe 
Kerk. 
Op zondag 2 januari is er een viering onder leiding van gemeenteleden. 
Voorgangers zijn Tineke Veenstra en Johan Pruis. 
Op zondag 9 januari is mw. Saskia Treu onze gastvoorganger. 
 
Let op: voor alle diensten in de Nieuwe Kerk dient u zich van tevoren aan te 
melden. Het aanmeldformulier vind je op de site van de Nieuwe Kerk. 
 
Corona-update 
De afgelopen weken waren onrustig. Er leefden en leven veel vragen; wat 
kan wel en/of niet doorgaan, maar ook, wat is verstandig? Naar aanleiding 
van de persconferentie van 26 november is voorlopig het volgende 
besloten: na 17.00 uur vinden er geen activiteiten meer plaats en is de kerk 
dicht. Activiteiten tot 17.00 uur, zoals het koffie drinken op de 
woensdagochtend, kunnen voorlopig doorgang vinden, mits iedereen: 

1. de anderhalve meter hanteert 
2. een mondkapje draagt als hij/zij zich verplaatst  
3. en thuis blijft bij klachten 

Hiernaast zal er, niet alleen tijdens de diensten op zondag, geventileerd 
worden in de kerk, dus houd vooral uw jas bij u. 
 
Na de dienst schenken en drinken we geen koffie meer in de hal. Hiervoor 
maken we gebruik van de diverse zalen in De Fontein. Dit willen we graag 
blijven doen, maar kan alleen als iedereen zich aan bovenstaande regels 
houdt. 
 
Tot slot zouden wij u op de Together-middagen willen attenderen. Deze 
middagen waarop kinderen uit de buurt taalondersteuning krijgen zouden 
wij, zolang dat mogelijk is, ook door willen laten gaan. Ze vinden op 
maandag en woensdag van 13.30 tot 17.00 uur plaats. Wellicht dat u voor 
eventuele afspraken en/of klussen op een ander moment langs kan komen? 
 
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 
Mevrouw Engelsman-Mulder is afgelopen week naar het Heymanshuis 
gegaan voor revalidatie. 
 
Wij gedenken 
Op 10 december is Ank Jonkheer-van der Mark overleden Ze is 82 jaar 
geworden en  woonde met haar man Cor Jonkheer de laatste jaren in 
Paterswolde. De uitvaart heeft op donderdag 16 december in besloten kring 
plaatsgevonden. We wensen Cor, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe 
om dit verlies te verwerken. 
 

Op vrijdag 10 december 2021 is Annet Oostenbrink-van der Wal 
overleden in de leeftijd van 74 jaar. Al langere tijd werd ze intensief 
verzorgd door haar man Bert. Samen woonden ze aan de Dudoklaan  
in Groningen. Op donderdag 16 december hebben we in de kring van 
familie en vrienden afscheid van haar genomen in De Fontein. 
Aansluitend volgde de crematie in kleine kring.  
 
Doe een kerstwens bij de kerstwensboom 
Helaas moeten we ook dit jaar een stapje terug doen in de 
decembermaand. Als buurtkerk is De Fontein dan ook op zoek gegaan naar 
een alternatief om alsnog samen met de buurt stil te staan bij de betekenis 
van kerst. 
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Vanaf maandag 13 december zal er in De Fontein een kerstwensboom staan. 
Hierin kan iedereen, gemeenteleden én buurtbewoners, zijn of haar 
kerstwens (voor een ander of de wereld) ophangen. Pen, papier en 
doorzichtige kerstballen liggen iedere woensdag en donderdag van 10:00 
tot 17:00 uur voor u en jullie klaar in de hal van de kerk. U zou dan tevens 
een kaarsje aan kunnen steken voor iemand. Op zaterdag 25 december, 
kerstochtend, hopen we dat de boom zo vol met inspirerende en 
bemoedigende wensen hangt, dat we iedere bezoeker van de viering die 
dag één mee kunnen geven. 
 
Midwinter Meetings in Selwerd 
In samenwerking met Wijkrestaurant De Duindoorn en het Wijkbedrijf 
willen we de buurt en haar bewoners, in deze koude, onzekere tijden, een 
paar warme momenten bezorgen. U bent van harte welkom om uw 
wijkgenoten te ontmoeten en samen onze handen en harten te 
verwarmen bij gezelligheid en warme lekkernijen: 

• 22 december (14.00 – 16.00 uur) – op het pleintje voor buurtkerk 
De Fontein (Eikenlaan 255): warme dranken, lekkere hapjes en 
samen hangen we onze kerstwensen in de grote kerstboom 

• 28 december (12.00 – 16.00 uur) – bij Wijkrestaurant De 
Duindoorn (Duindoornstraat 91): samen snert (ook vegetarisch) 
eten, oliebollen proeven en bestellen voor oud & nieuw! 

• 29 december (14.00 – 16.00 uur) – op het plein van het 
Wijkbedrijf (Bottelroosstraat 3): warme dranken, lekkere hapjes 
rond de vuurkorf en samen hangen we onze nieuwjaarswensen in 
de grote kerstboom op het plein 

Iedereen is welkom bij deze Midwinter Meetings in Selwerd, u heeft zich 
niet aan te melden. Wel hanteren we de 1,5 meter afstand en moeten alle 
gasten een mondkapje dragen. 
 
Website van De Fontein 
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten verwijzen 
we u naar onze website: www.defontein.info. 
 
 
 
 

http://www.defontein.info/


 

 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VOOR 9 JANUARI 2022 

VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
 

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE DONDERDAG 
VÓÓR 10.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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