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Beeld:  De opwekking van Lazarus, Jacques Vonk,  

glas-in-lood, De Beerendonck Venlo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
 
Joke Riemersma, 1e ouderling 
Paulien van de Belt, 1e diaken 
Mirjam van Velzen, lector 
Linda Rijks, voorzang 
Mannes Hofsink, orgel 
ds. Ruth Peetoom, voorganger 
Joop Duzink, geluid 
Jehudi Esenkbrink, beeld 
Andries Jekel, koster 
 



VOORBEREIDING 

 
Orgelspel: Epitaphe (grafschrift) - L.Vierne 

Woord van welkom 

Stilte 

Ontsteken van de tafelkaarsen   De gemeente gaat staan 

 

Openingslied Psalm 103: 1, 6 en 7 

 
 

6 De mens is aan het sterven prijs gegeven, 
gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 
en als een bloem die naar de zon zich keert, 
maar die ten prooi valt aan de barre winden, 
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. 
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 

 
7 Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen 

in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn  barmhartigheid het lichtend spoor. 

 



Groet en bemoediging 

o. Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

o. Zijn trouw duurt eeuwig 

g. HIJ LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOS 

o. Omdat U het bent, God, 

oneindig goed en groter dan ons hart 

is geen dal te diep voor u, 

geen duister te donker, 

geen steen onwrikbaar, 

en geen horizon te ver. 

Neem ons mee, 

breng ons aan het licht 

omgeef ons met uw tekenen 

van leven en liefde 

door Jezus Christus onze Heer. 

g. AMEN 

 

      De gemeente gaat zitten 

Kyrie en Gloria 

o.: Laten we roepen tot God om zijn ontferming  

     over alle nood van de wereld  

     En laten wij zijn naam prijzen 

     Want zijn goedheid is te groot voor ons geluk alleen 

 



2 Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 

3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
    Lied 1008 

 

 
Gloria uit Taizé, Dienstboek deel 1 

 

 

DIENST ROND HET WOORD 
 

l. : Uw woord is een lamp voor mijn voet 
a.: een licht op mijn pad  

Lezing: Jesaja 12 (NBV21) 

121Op die dag zul je zeggen: 

‘Ik zal U loven, HEER. 

U bent woedend op mij geweest, 

maar uw toorn is geweken, U troost mij. 
2God, Hij is mijn redder. 



Ik heb een vast vertrouwen, ik ben niet bang, 

want de HEER is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, 

Hij heeft mij redding gebracht.’ 
3Vol vreugde zullen jullie water putten 

uit de bron van de redding. 
4Op die dag zullen jullie zeggen: 

‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. 

Maak alle volken zijn daden bekend, 

verkondig zijn verheven naam. 
5Zing een lied voor de HEER, 

machtig zijn zijn daden. 

Laat heel de aarde dit weten. 
6Jubel en juich, inwoners van Sion, 

want groot is de Heilige van Israël, 

die in jullie midden woont.’ 

 

Lied: ‘Vol vreugde put je water’ – Lied 153 

 

 



 
 

Lezing: Johannes 11 vers 28-44 (NBV21) 

28Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria apart en zei: ‘De 

meester is er, en Hij vraagt naar je.’ 29Zodra Maria dit hoorde ging ze 

naar Jezus toe, 30die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar 

Marta Hem tegemoet was gekomen. 31Toen de Joden die bij haar in huis 

waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze 

achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te 

weeklagen. 
32Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan 

zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer 

niet gestorven zijn!’ 33Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren 

weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen 34vroeg Hij: ‘Waar 

hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, 

Heer.’ 35Jezus begon te huilen, 36en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel 

van hem gehouden!’ 37Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van 

een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen 

voorkomen?’ 38Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een 

spelonk met een steen voor de opening. 39Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ 

Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier 

dagen!’ 40Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods 

grootheid zult zien als je gelooft?’ 41Toen haalden ze de steen weg. 

Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt 



verhoord. 42U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille 

van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden 

hebt.’ 43Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44De dode kwam 

tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht 

bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken 

los, en laat hem gaan.’ 

 

Evangelie-acclamatie 

 
 

Overweging 

 

Orgelspel 

 

Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons?’ – Lied 992

 

2 Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

3 Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken en delen 

als ons is voorgedaan? 

4 Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen en omzien 

naar alles wat er leeft. 



GEBEDEN EN GAVEN 

Mededelingen door diaken 

Gaven  

  1e Collecte: Pioniersplek Overstag 

  2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

 

[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 

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.      (NBV21) 



ZENDING EN ZEGEN 
    De gemeente gaat staan  
Slotied:  ‘Ga met ons mee op onze wegen’ – ZZZ 32     

  
  
2 Schenk ons een woord als wij U roepen. 

Wees ons een licht op onze weg. 
Wil ons nu eindeloos beproeven. 
Toon dat het waar is wat Gij zegt. 

3 Ga voor ons uit in nacht en duister. 
Wek in ons hoop voor elke dag. 
Maak U niet waar in macht en luister 
maar in een mens die op ons wacht 

4 Schenk ons het brood om van te leven. 
Toon ons de Mens die op U bouwt. 
en onze kracht wordt tot vergeven: 
Naam die ons duurzaam gaande houdt 

Tekst: Henk Jongerius, muziek: Chris van Bruggen 

 
ZEGEN door allen beantwoord met: 

 
 
Orgelspel: Praeludium in C - J.S.Bach 
 



 

DE FONTEIN -  DE BRON - DE NIEUWE KERK 
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COLLECTES 
Eerste collecte: Groningen: Pioniersplek Overstag 
Overstag is een interkerkelijke pioniersplek vanuit de PKN in de wijk 
Lewenborg met als zendende gemeente de PG Damsterboord. In 2018 
vonden de eerste voorbereidingen plaats en sinds 2020 worden er 
verschillende activiteiten georganiseerd. Onze visie is om een nieuwe  
gemeenschap te vormen in Lewenborg waarin we bijdragen aan de bloei 
van de wijk en delen in de hoop van het Evangelie, de liefde van God. Dit 
doen we door middel van sportactiviteiten, wandelingen, 
kliederkerkactiviteiten en dergelijke. Met uw bijdrage kunnen deze 
activiteiten blijven plaatsvinden en bouwt u mee aan een gemeenschap 
waarin mensen kunnen ontdekken wie God voor hen is/wil zijn. 
 
Tweede collecte: 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 het onderhoud van de 
kerkgebouwen. Uw gift in deze collecte is zeer welkom! 
 

BLOEMENGROET 
De bloemen vanuit de Fontein gaan naar mevrouw Schouwenaar, 
Avondsterlaan. 
Vanuit de Nieuwe kerk gaan bloemen met felicitaties naar mevrouw Diny 

Vink, wonende in de Pelster, Pelsterstraat. Mevrouw is 17 februari 95 jaar 

geworden. En naar mevrouw J. Kroezen-Buist, Akerkstraat, mevrouw is 20 

februari 95 jaar geworden. 

De Bron verzorgd bloemen voor Harm van den Berg, als blijk van 

medeleven. 

 



ADRESSEN BLOEMENGROET  
Mocht u een kaartje willen sturen naar genoemde mensen via de 
Bloemengroet, 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 en 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 
 
INLOOP KERK 
Elke donderdag van 10 – 16 uur is de kerk open voor bezoek.  
Uiteraard houden we ons aan de Coronamaatregelen. 
Dit is  bedoeld voor iedereen die zin heeft in een kop koffie, een praatje of 
om gewoon even stil te zijn in de kerk.  Als ingang wordt een van de 
zijdeuren gebruikt. Ieder die het leuk vindt om even langs te komen is 
welkom, waar je ook vandaan komt: de buurt, de stad, de Nieuwe kerk, 
welkom! 
 
STILTEPORTAAL 
Het Stilteportaal, in de hoofdingang van de Nieuwe Kerk, is dagelijks 
geopend van 10 uur -18 uur om even rust te zoeken of een kaarsje aan te 
steken. Voor wie maar wil…. 

ACTUEEL ROND CORONA  
De Nieuwe Kerk opent weer de deuren. Je kunt je weer aanmelden voor 
diensten. Die zullen een maximum hebben van 120 kerkgangers. We 
houden u op de hoogte van eventuele aanpassingen. 

Bescherming in de kerk 
Wie naar de kerk komt vragen we het volgende te doen: 
*Houd afstand en overweeg een zelftest voor je komt. 
*Draag een mondneuskapje van medische kwaliteit, in ieder geval bij   
verplaatsingen. 
*Neem om de andere bank plaats. Elke tweede bank wordt met linten 
afgesloten. 
*Houd ook bij het koffiedrinken afstand.  
*Bij de ingang van de kerk staat een steward die u meer uitleg zal geven. 

mailto:ellyjagersma@gmail.com
https://nieuwekerkgroningen.nl/nieuws/inloop-en-gesprekken-op-de-donderdag/
http://nieuwekerkgroningen.nl/stilteportaal/


DOELLOOS EN LANGZAAM WANDELEN IN DE HOOGTE  
De afgelopen maanden begaf Caroline Penris zich als een van de vijf 
diaconaal verkenners in de wijk De Hoogte.  
Een ervaring waarbij haar aanwezigheid, anderen aantrok, en waarbij ook 
haar eigen perspectief steeds veranderde.   
Ze schrijft zelf over die ervaringen: “Ik observeer, denk er het mijne van en 
dan blijkt het toch weer anders te zijn.  
De trage wandelingen maakten duidelijk dat de vele facetten van mensen 
alleen zichtbaar worden doordat het licht telkens anders weerkaatst.  
Zo kon in een viertal ontmoetingen de oudere vrouw, die in eerste instantie 
stug en ontevreden op mij overkwam, mijn hart stelen met haar 
levensverhaal.  
Nu zie ik in haar iemand die haar eenzaamheid probeert te overleven door 
zich in te zetten voor een schonere buurt. Voor haar is af en toe zomaar-
een-praatje-op-straat van levensbelang.”  
Het moment is nu gekomen om dit avontuur ook aan anderen door te 
geven.  
Als wijkdiaconie zijn we aangestoken geraakt van Carolines open blik en 
gang in de gesprekken die we met haar hebben gehad.  
We hopen nu met een aantal Nieuwe Kerkers met Caroline te leren hoe het 
is om zo in de stad aanwezig te zijn.  
Caroline neemt ons daarin mee. Ze schrijft: “Ik neem je graag mee in een 
onvergetelijk avontuur waarbij we doelloos en langzaam wandelen, op 
bankjes zitten, vooroordelen onder de loep nemen en praatjes aanknopen 
met wijkbewoners. Mooie ontmoetingen gegarandeerd, maar soms zullen 
stilte en saaiheid zich ook aan je opdringen. Ervaar wat vertraagde 
waarneming met jezelf en anderen doet.”  
Doe je mee of ben je nieuwsgierig geworden? 
Mail diaconie@nieuwekerk.org of spreek/bel ons aan, als de gelegenheid 
zich voor doet.  Erwin Landman. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:diaconie@nieuwekerk.org


CHORAL EVENSONG - NIEUWE KERK 20-02-2022  (vanmiddag)  
17.00 UUR TOT 18.00 UUR 
Wat mooi om deze traditie weer te kunnen hernemen! De Evensong leeft 
van ritme. Zij is van elke dag. Eeuw na eeuw. En in de Nieuwe Kerk van 
maand tot maand. Nooit eerder geweest? Laat het maar gebeuren. Dit 
gezongen avondgebed is in het Engels. Het koor Choral Voices staat onder 
leiding van Daniël Rouwkema. Het orgel van de Nieuwe Kerk wordt 
bespeeld door cantor-organist Mannes Hofsink. Voorganger is ds. Evert Jan 
Veldman. 
 
OVERZICHT CONCERTEN VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 2022 
 
DATUM EN TIJD             UITVOERENDEN 
13 maart 15.00  Jos Maters, orgel en Marlon Valk, saxofoon 
27 april 15.00  Koningsdagconcert door Mannes Hofsink 
22 mei 15.00  Noordelijk Barok Ensemble olv Jelte Hulzebos 
3 juli 15.00                       Pieter Pilon, Dupré concert 
28 aug. 15.00  Bommen Berend concert ,  

Eeuwe Zijlstra, orgel, Jan Vermaning trompet 
24 sept. 20.00  CD-presentatie Timpe-orgel, 
   Mannes Hofsink, Jelte Hulzebos, Stef Tuinstra 
23 okt. 15.00  Conforto olv Gerhardt Drijvwers  
                                           met gedichten   van Rutger Kopland 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VOOR 26 FEBRUARI 2022 

VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
 

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF  
INLEVEREN ELKE DONDERDAG VÓÓR 10.00 UUR VIA 

ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
 

mailto:KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
mailto:ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG


MEDEDELINGEN VANUIT DE FONTEIN 

 

Bij de vieringen 

Vandaag, zondag 20 februari is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in 

de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Ruth Peetoom. Mannes Hofsink is 

organist. De lezingen zijn uit Jesaja 12 en Johannes 11: 28-44. Let op: voor 

de diensten in de Nieuwe Kerk dient u zich nog steeds aan te melden. Dat 

kan via: https://nieuwekerkgroningen.nl/aanmelden/. 

Op zondag 27 februari zal ds. Marga Baas voorgaan in een viering met 

slechthorenden en doven. Dick Dijkstra bespeelt het orgel. 

 

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) 

We zijn beschikbaar. Bel of mail gerust, ook als er niets ernstigs aan de hand 

is en u gewoon even de stem van een ander wilt horen. 

 

Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u heeft niet het volledige 

adres, neem dan contact op met één van de ouderlingen van De Fontein. In 

verband met de privacy wet kunnen we de adressen niet tonen op de 

website. 

 

Open kerk op woensdag en donderdag 

De Fontein blijft ook in de komende tijd twee ochtenden per week open: op 

woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor een persoonlijk 

gesprek is Ruth Pruis aanwezig. U kunt ook even in de kerkzaal zitten, een 

kaarsje aansteken en de nieuwe tentoonstelling bekijken. 

 

https://nieuwekerkgroningen.nl/aanmelden/
mailto:hessel.boersma@gmail.com
mailto:lamkedijkstra@home.nl
mailto:r.pruis@defontein.info


Meeleven 

Mevrouw Ria Smits-Groeneveld is afgelopen vrijdag weer thuis gekomen uit 

het ziekenhuis. 

 

Wij gedenken 

Op 9 februari 2022 overleed Leo Omlo in de leeftijd van 76 jaar. 

Leo was lid van de voormalige Johannesparochie en werkte vaak mee aan 

de oecumenische vieringen, die in De Wingerd werden gehouden. Hij 

woonde met zijn vrouw in Paddepoel. Deze week is in besloten kring 

afscheid van hem genomen. 

 

In memoriam 

Maandag 7 februari is Hiep Ngugen overleden. Hij is slechts 52 jaar 

geworden. De crematie was in besloten kring. Precies 30 jaar geleden 

kregen twee Vietnamese echtparen kerkasiel in de Regenboog kerk. Een 

aantal uit onze gemeente zullen zich dat nog goed herinneren. Het was een 

spannende tijd. Beide echtparen wonen in Groningen en we hebben veel 

contact met ze gehouden. Elke najaarsmarkt in De Fontein leverden ze een 

hoeveelheid loempia’s voor het goede doel. Voor een diaconaal project in 

Vietnam hebben ze een maaltijd voor onze gemeenteleden gemaakt. Hun 

betrokkenheid is altijd gebleven. Er is een goede vriend heengegaan. We 

zullen hem missen en wensen zijn vrouw en 2 dochters veel sterkte. 

Elly en Ebel Top 

 

Bedankt 

Vrijdag kreeg ik een prachtig boeket van De Fontein, gebracht door Annie 

Borgerink. Mijn hartelijke dank daarvoor! Riek de Haan-Heis 

 

Heel hartelijk dank 

Aan iedereen die mij tijdens mijn verblijf in Zuidhorn heeft verrast met 

bloemen of een kaart. Ik ben inmiddels verhuisd naar de Leyhoeve in 

Groningen en dit is mijn nieuwe woonplek. 

Bep van Deel. 



Film in De Fontein: A beautiful day in the neighborhood (2019) 

Op donderdagavond 24 februari (19.30 uur) draait ‘A beautiful day in the 

Neighborhood’. In de VS is Fred Rogers (1928-2003) een instituut, vanwege 

zijn tv-programma Mister Rogers’ Neighborhood, waarin hij ruim dertig jaar 

uiterst kalm en vriendelijk met kinderen over sociaal-maatschappelijke 

thema’s sprak. Dit filmportret, gebaseerd op een artikel in Esquire, volgt 

een journalist (Rhys) die aanvankelijk sceptisch is over Rogers’ 

onberispelijke imago maar steeds meer van hem onder de indruk raakt. 

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 

 

Herstart brei- en haakclub 

Ook onze brei- en haakclub gaat voorzichtig weer van start. Om de week 

komen wij op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur samen in De Fontein 

om te breien en te haken voor diverse goede doelen. Voor dit project 

zoeken wij nog versterking, dus kan je breien, ben je tweewekelijks 

beschikbaar op de dinsdagmiddag én heb je wel wat tijd bij te dragen, laat 

dan vooral van je horen! Dat kan via de mail (margje.tolsma@gmail.com) of 

telefonisch (06-15634868). 

Hiernaast staan wij nog altijd om wol (en knopen) te springen. Bij deze dan 

ook een oproep aan mensen die nog resten wol over hebben en het zouden 

willen schenken aan de brei- en haakclub van De Fontein. U mag het komen 

brengen (op woensdag- of donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur) en 

eventueel kunnen we het bij u thuis ophalen. 

Data: 1 maart, 15 maart, 29 maart enz. 

Informatie en aanmelding: Margje Tolsma – margje.tolsma@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:margje.tolsma@gmail.com
mailto:margje.tolsma@gmail.com


Website van De Fontein 

Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten verwijzen 

we u naar onze website: www.defontein.info. Heeft u een foto, 

bijvoorbeeld van de verbouwing, welke op de website geplaatst kan worden 

stuur deze aan webmaster@defontein.info. 

 

 

 

 

Verbouwing van De Fontein 15-2-2022 
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