
De Bron -De Fontein – Nieuwe Kerk 

 

 

 

2e Paaszondag 

 

 

 

Thomas 

 

 

 

Nieuwe Kerk, 24 april 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Albert Joosse, 1e ouderling 

Hilbert Annen, 1e diaken 

Jan-Ger Knot, lector 

ds. Evert Jan Veldman, voorganger 

Mirjam Laetitia Haag, organist 

Marco Klinkenberg, geluid 

Gert-Jan Verheij, beeld 

Alexander Brands, koster 



VOORBEREIDING 
 
- Orgelspel:  
  Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium in C-Dur, BWV 545 

- Woord van welkom 

- Stilte 

- Ontsteken van de tafelkaarsen  De gemeente gaat staan 

   
       (Lb 271) 

 
- Groet en bemoediging 

o. Vrede u allen 
 die gekomen bent om geloof te vernieuwen 
 hoop te verkondigen en liefde te ervaren, 
want Christus is opgestaan! 

a. JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
o. Wijd is de horizon 
a. RUIM ONZE BLIK 
o. Wij staan op nieuwe grond 
a. ADEMEN GODS TOEKOMST 
o. We zijn vrij! 
a. GELOOFD ZIJ GOD! 
 
 
- Psalm van de zondag: psalm 81 vers 1 – 4  

 



2 Laat de harpen slaan, 

klinken de trompetten. 

Viert bij volle maan  

met muziek en mond 

een hernieuwd verbond 

volgens oude wetten. 

 

3 Dit is ingezet 

als een eeuwig teken 

Jozef tot een wet, 

toen des Heren hand 

aan Egypteland 

machtig is gebleken. 

 

4 God heeft ons gezegd 

nooit gehoorde dingen. 

Heilig is 't en recht 

nu en t'allen tijd 

Hem die ons bevrijdt 

vrolijk toe te zingen. 

 

 

- Kyrie en Gloria 
 
v.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de 
wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde:  
……………………………………………………………………………………… 

(Lb 301k) 



 
          
2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
 dor hout bloeit op in uw open hof: 

één en al bloesem, wekenlang feest - 
wij plukken geloof en oogsten lof 

 
3 Zing halleluja, nodig de volken: drink, 

eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat lngs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 

 
   Tekst André Troost Melodie Willem Vogel (Lb 648) 

 

 

RONDOM HET WOORD 
 
- Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn  
a: OOK U ZAL GOD BEWAREN 
 
- Gebed van de Zondag 
 
- verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 

 
 
 



 
 
- Lezing: Exodus 15, 1 – 11 (NBV21) 

151Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van 
de HEER: 
‘Ik wil zingen voor de HEER, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp Hij in zee. 
2De HEER is mijn sterkte, mijn beschermer, 
Hij heeft mij redding gebracht. 
Hij is mijn God, Hem wil ik eren, 
de God van mijn vader, Hem loof en prijs ik. 
3Zijn naam is HEER, Hij is een krijgsheld. 
4De wagens van de farao slingerde Hij in zee. 
Daar, in de Rietzee, verdronk het leger, 
zijn beste officieren kwamen om. 
5Wild kolkend water overspoelde hen, 
als een steen zonken ze naar de diepte. 
6Uw hand, HEER, ontzagwekkend in kracht, 
uw hand, HEER, verplettert de vijand. 
7U toont uw majesteit en breekt uw tegenstanders, 
uw toorn ontbrandt en verteert hen als stro. 
8De adem van uw neus stuwde het water omhoog, 
de wilde watermassa’s stonden als een wal, 
het kolkende water stolde in het diepst van de zee. 
9De vijand dacht: Ik achtervolg hen, haal hen in, verdeel de buit. 



Weldra wordt mijn wraaklust bevredigd, 
ik trek mijn zwaard, mijn hand vernietigt hen. 
10Maar U blies, uw adem waaide en de zee bedekte hen, 
zij kwamen om in het ontzagwekkende water, 
ze zonken weg als lood. 
11Wie onder de goden is uw gelijke, HEER? 
Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig, 
wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden, 
wie anders verricht zulke wonderen? 
 
Schriftlied: ‘De koning van Egypteland’ – Lied 169 vers 1, 3 en 5 

 

3  De aarde dreunde van geweld, 

de lucht zag zwart van stof. 

Maar met ons was de sterkste held. 

Zing, Israël, zijn lof. 

Refrein 

5  Voor altijd worden man en paard 

verzwegen in de vloed. 

Maar rondom is de naam vermaard 

van Hem die wonderen doet. 

Refrein 



- Lezing: Johannes 20, 19 – 31 (NBV21) 

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij 

elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. 

Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20Na deze 

woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij 

omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals 

de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22Na deze woorden 

blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie 

iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, 

dan zijn ze niet vergeven.’ 
24Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij 

toen Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij 

hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers 

in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in 

zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een week later waren de 

leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren 

op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei 

Hij, 27en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk 

naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, 

maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei 

tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die 

niet zien en toch geloven.’ 
30Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen 

verricht, die niet in dit boek staan, 31maar deze zijn opgeschreven opdat 

u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te 

geloven leven ontvangt door zijn naam. 

 

- Acclamatie bij de lezingen 

 
 

- Overweging 



- Orgelspel: 

   Robert Schumann (1810-1856) 

   Studien in kanonischer Form, op.56, Nr. 4 in As-Dur 

 

- Credo       Allen gaan staan 

 
 

2 En in de Geest, die ons geleidt, 

geloven wij: dat er altijd 

een Trooster is, zacht als de wind, 

een sterke moeder bij haar kind 

3 Lof zij de Vader, die ons schiep 

en licht uit nacht tevoorschijn riep. 

Lof zij de Zoon, die onze nood, 

ons kruis verdroeg en onze dood. 

4 Die onderging en overwon 

en als de zon ten hemel klom, 

die aan de dag treedt op zijn tijd 

en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

5 Lof zij de Geest die wereldwijd 

ons kerk maakt: Christus toegewijd 

tot wij, van alle kwaad bevrijd, 

God zien in alle eeuwigheid. 

 

- De kinderen komen terug 



GEBEDEN EN GAVEN. 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  

1e Collecte: Stedelijke Diaconie  

Groningen                  

2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

U kunt uw gift overmaken via de tikkie, hierboven afgedrukt. 
Of via het rekeningnummer van de wijkdiaconie: NL61INGB 0007 39 7015.  
Ook staan achter in de kerk schalen, waarin u uw gift kunt deponeren. 

 
- Voorbeden met als acclamatie: 

  
         
       (Lb 368f) 

- 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 is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 
 
 



 
ZENDING EN ZEGEN 

- Slotlied: ‘Voor mensen die naamloos’ – Lied 647 

 
 
2 Voor mensen die roepend, 

tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan 

3 Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 

4 Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam, 

 
 
 



 
- Zegen 

  
 
- Orgelspel: 
   Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
   Fuge in C-Dur, BWV 545 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DE FONTEIN – DE BRON – DE NIEUWE KERK 
 

ZONDAGSBRIEF     24 APRIL 2022 

 
 
COLLECTES 

De 1e collecte is voor de Diaconie Protestantse Gemeente Groningen 

Hiermee worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en 

wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel 

lokaal als internationaal. 

 

De 2e collecte is voor het Stedelijk Kerkenwerk 

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.  

Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers 

in onze wijkgemeenten. Uw gift in deze collecte is meer dan welkom. 

 

COLLECTEBONNEN 

U kunt vanmorgen collectebonnen kopen, bij de tafel naast de koffietafel. 

 

Er is kinderdienst en ook de kinderoppas is aanwezig. 

 

BLOEMENGROET  

De bloemen uit de Fontein gaan naar: Mevrouw Gosliga, Elzenlaan, ze 

verblijft momenteel in de Brink. 

Vanuit de Nieuwe Kerk gaan bloemen naar  Andries en Ineke Jekel, 

Paterswoldseweg. Ze hebben onlangs hun 40 jarig huwelijk mogen vieren.  

En als groet en felicitatie naar ds. Evert Jan Veldman, Antillenstraat. Hij 

hoopt op  27 april a.s. 65 jaar te worden. 

Vanuit De Bron gaan bloemen naar Dhr. en mevrouw Oenema - Mostert, 

aan de Wilkemaheerd. Zij zijn op 23 april 40 jaar getrouwd. 

Het tweede boeket gaat naar: Antje en Reindert Graaff, zij zijn ook 40 jaar 
getrouwd op 23 april. Zij wonen aan de Fultsemaheerd. 



BEDANKT 

Nou dat was een verrassing! Heel onverwachts stonden Elly en Pieter voor 

onze deur met een prachtig boeket bloemen als groet vanuit de Nieuwe Kerk. 

Hartelijk dank ook voor alle kaarten vanuit de gemeente. 

Jan en Trijnie van der Molen-Folkerts. 

 
De familie Dijkstra van de Peizerweg wil de gemeente hartelijk bedanken  

voor de mooie bos bloemen die ze hebben gekregen. 

 
GEZAMENLIJK CADEAU NIEUWE KERK TIRTSA EN MARTEN, 

Bij dezen nodig ik een ieder die dat wil uit, om deel te nemen aan een 

gezamenlijk cadeau vanuit de gemeente van de Nieuwe Kerk voor het 

huwelijk van ds. Tirtsa Liefting en Marten van den Toren op vrijdag 29 april 

2022. U kunt uw bijdrage tot en met zondag 24 april 2022 overmaken naar  

NL62 INGB 0749 6969 66 (KHB van der Lingen en MJ ten Kate)  

onder vermelding van “Huwelijk Tirtsa en Marten”. 

Het cadeau zal met alle aanwezige gemeenteleden op de receptie op 

vrijdag 29 april aangeboden worden.  

Klaas van der Lingen - Voorzitter Wijkkerkenraad Nieuwe Kerk. 

 

GEMEENTEBERAAD 24 APRIL 
Na   de   ochtenddienst   op   24   april   zullen   we   als   gemeente   met   
elkaar   praten   over   het beleidsplan  voor de komende jaren (–2026). Hoe 
geven we onze educatieve  missie vorm? Hoe   bedden   we   de   Nieuwe   
Kerk   in   Stad   in?   Wat   hebben   we   nodig   om   te   zorgen   voor 
continuïteit  in de gemeente  en de activiteiten  van de Nieuwe Kerk? De 
Grote Kerkenraad heeft tweemaal over dit plan vergaderd en het 
aangenomen. Lees het beleidsplan op  www.nieuwekerkgroningen.nl 
of gebruik de QR-code  

 

http://www.nieuwekerkgroningen.nl/


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 

 

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.  

 

STILTEPORTAAL 

Het Stilteportaal, (hoofdingang van Nieuwe Kerk) is dagelijks geopend van 

10 - 18 uur om even rust te zoeken of een kaarsje aan te steken. 

Rondom-30 kring 

Ben je in de 20 of begin 30? Lijkt het je leuk om wat andere leeftijdsgenoten 

uit de Nieuwe Kerk te ontmoeten en samen door te praten over een thema? 

Voel je dan van harte welkom om een keertje aan te sluiten bij de  

Rondom-30 kring. Donderdag 21 april hebben we een kringavond gehad in 

de Kosterswoning van de Nieuwe Kerk. De eerstvolgende wordt vermeld in 

de komende zondagsbrief en op de website. Voor meer informatie kun je 

ook altijd mailen naar: t.liefting@nieuwekerk.org 

 

TEAMWERK NIEUWE KERK 

De kerkenraad zoekt versterking in drie rollen. Ook als u zichzelf niet in deze 

rollen ziet willen we toch vragen om mee te denken: wie zou dit goed op 

kunnen pakken?  

Want meer zien meer dan de kerkenraad alleen.  

We zijn op zoek naar een ouderling die speciaal met de jeugd werkt.  

We zijn ook op zoek naar iemand die voor de website zorgt.  

En we zoeken ondersteuning bij het behandelen van emails voor de scriba.  

Voor meer informatie hierover schiet u een lid van de kerkenraad aan of 

schrijft u naar scriba@nieuwekerk.org. 

mailto:ellyjagersma@gmail.com
http://nieuwekerkgroningen.nl/stilteportaal/
mailto:t.liefting@nieuwekerk.org


VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 

KONINGSDAGCONCERT, 27 april 15.00 uur, in de Nieuwe Kerk 

door Mannes Hofsink . 

Hij speelt een feestelijk, koninklijk programma. 

Kaarten ‘aan de zaal’ - 10 euro, kinderen t/m 16 jaar gratis. 

Studenten en Stadjerspas 5 euro 

 

Programma Koningsdagconcert  
'Thema met variaties' 

 
G.F.Handel (1685-1759)- Arrival of the Queen of Sheba 
 
J.Zwart (1877-1937)- Fantasie alla Marcia over Het Wilhelmus 
 
J.Chr.H.Rinck (1770-1846) - Variationen: 
Heil dir im Siegeskranz / God save the Queen 
 
C.Kee (1900-1997)- Merck toch hoe sterck con variationi 
 
Ch.M.Widor (1844-1937)- Uit Symphonie V.: Allegro vivace 
 
P.Heidrich (1935) arr. M.Veldman (1980)- Happy Birthday 
 
Thema und 7 Variationen für Streichquartett 
 
Queen- Bohemian Rhapsody 

 
THEMA-AVONDEN 
Op vier thema-avonden krijgt binnenkort steeds een gemeentelid ruimte 

om iets van zichzelf (werk, hobby, geloofsleven) te laten zien aan andere 

gemeenteleden. Er is steeds ruimschoots gelegenheid om met elkaar te 

praten. De eerste avond is op 3 mei. Nelleke Boonstra vertelt dan over haar 

belangstelling voor Etty Hillesum.  

Aanvang 20 uur met inloop vanaf half acht. Noteer ook alvast de datum 

daarna: 23 mei. 



START KAARTAVONDEN 

Op zaterdagavond 30 april beginnen we met de klaverjasavond. We starten 

in Het Nieuwe Kerkcentrum aan de Nieuwe Boteringestraat om 19.30 uur. 

Wilt u/jij niet klaverjassen dan is er ook gelegenheid voor andere spellen 

zoals sjoelen e.d.     

Gonda Holen en Dick v.d. Leij. 

 
CANTATEDIENST 1 MEI 2022 

De Cantorij van de Nieuwe Kerk voert op 1 mei het Requiem van John 

Rutter (1945) uit. De Cantorij wordt ondersteund door een ensemble en 

geleid door Mannes Hofsink. Soliste is Alina Rozeboom (sopraan). 

Voorganger is ds. Dick Mak. Peter van der Zwaag bespeelt het orgel. 

Aanvang 17:00 uur. Je hoeft niet te betalen maar bijdragen zijn heel 

welkom in de collecte achteraf. 

 

CONCERT OP 4 MEI 
In een concert waar literatuur en muziek elkaar raken richt het Koor van het 
4 mei-project de aandacht   op   ‘Verzet’.   Robert   Ramaker   heeft   de   
leiding.   Aanvang   21   uur.   Info   en   kaarten onder 4meiprojekt.nl 
 

AVONDWANDELINGEN 

Wie gaat er weer mee een avondwandeling maken? We hebben 3 data 

geprikt. Start 19.30 tot ongeveer 20.30 uur.  

Donderdag 28 april. Donderdag 19 mei. Donderdag 2 juni.  

De wandeling op 28 april start in Zuidwolde, bij cafe Moeke Vaatstra.  

Een mooi stukje natuur, zo dicht bij de stad. Vanaf het centrum stad 

ongeveer 20 minuten fietsen naar Zuidwolde.  

De wandelingen op 19 mei en 2 juni starten om 19.30 bij de hoofdingang 

van de Nieuwe kerk, laat je verrassen!  

Iedereen is welkom en neem gerust je buur mee of wie je verder tegen 

komt! Jan van der Molen Tel: 3189284 - Harma van Gerwen Tel: 3014721. 

 

 



UITNODIGING VOOR NIEUWKOMERS! 

Bent u de afgelopen periode lid geworden van de protestantse 

wijkgemeente van de  Nieuwe kerk, of bent u op een andere manier 

geïnteresseerd geraakt in onze wijkgemeente, dan nodigen wij u graag uit 

voor een nadere kennismaking. Misschien bent u al eens in de kerk geweest 

of kent u het monumentale gebouw alleen van de buitenkant. 

Op zondagmorgen 8 mei, rond 11.00 uur, direct na de ochtenddienst van  

krijgt u de gelegenheid om de kerk van binnen nog eens goed te bekijken. 

Om kennis te maken met andere nieuwkomers en mensen die al langer 

betrokken zijn bij de Nieuwe kerk. Ook is er de mogelijkheid om 

geïnformeerd te worden over de activiteiten in (en rond) de Nieuwe kerk. 

Wij nodigen u graag uit voor deze kennismaking. 

Het programma is globaal als volgt: We verzamelen bij de paaskaars. 

11.00 uur   Ontvangst met een kopje koffie in een bovenzaal van de kerk. 

Kennismaken met elkaar, waarbij u tegelijkertijd informatie krijgt over 

activiteiten in en rond de Nieuwe kerk. 

12.00 uur   Voor de liefhebbers een rondleiding door de kerk en de plekken 

waar u anders nooit komt, zoals de ruimte van de cantorij ,de oppas zolder, 

kinderdienst ruimte en het orgel. We hopen u te mogen begroeten op 

zondag 8 mei. Namens de kerkenraad van de Nieuwe Kerk. 

 

OPROEP VRIJWILLIGERS INLOOP OP DONDERDAG IN DE NIEUWE KERK 

Elke donderdag proberen we de Nieuwe Kerk open te stellen voor  

bezoekers. De openingstijden zijn van 10 – 16 uur. Om dit te realiseren  

is er een groepje vrijwilligers gevormd. Zij spreken onderling af wie op  

welk tijdstip aanwezig is. We verdelen de dag in 2 à 3 blokken en zijn  

altijd met 2 personen aanwezig. 

Door omstandigheden wordt het vrijwilligers groepje wat aan de kleine  

kant. Daarom hierbij een oproep aan mensen die het leuk vinden om aan  

deze activiteit mee te doen zich te melden. Dit kan bij Tjitske Rutgers,  

0629331769, of tjrutgersboer@gmail.com. Ook voor informatie kun je bij  

haar terecht. Je kunt natuurlijk ook gewoon op een donderdag langs komen  

om te zien hoe het er aan toe gaat. 

mailto:tjrutgersboer@gmail.com


Doe-Dienst 15 mei – ‘Hopelijk… komt het goed’ 

Wanneer je naar het nieuws kijkt, kun je soms moedeloos en somber raken. 

Komt het allemaal nog wel goed? Allemaal hebben we wel iets waarop we 

hopen. Een betere wereld, een nieuwe baan, goede schoolresultaten of dat 

we gezond blijven… Maar hoe blijven we hoopvol in een wereld die soms 

donker lijkt? Daar gaan we samen mee aan de slag én over in gesprek tijdens 

de volgende Doe-Dienst. Dit is een plek van ontmoeting en een interactief 

viermoment voor iedereen. Of je nu oud bent of jong en of je nu alleen komt 

of als gezin. Zien we jou op 15 mei om half 12 in de Nieuwe Kerk?   

Predikant Protestantse Wijkgemeente Nieuwe Kerk Groningen 

www.nieuwekerkgroningen.nl    tel.06-1345030 

 

VOL VAN BARMHARTIGHEID 

zondag 1 mei 10:00 - 11:00 uur 

Deze derde zondag van Pasen is ‘vol van barmhartigheid’, naar de antifoon 

bij psalm 66. Daarvan is genoeg voor iedereen. Ze toont zich in de volle 

netten van de apostelen, na een nacht niets te hebben gevangen. Het 

evangelie van deze zondag is Johannes 21, 1 – 14. Het is een mysterieus 

verhaal, waar rust van uitgaat en gemeenschap gevierd wordt midden in 

de onrust en de nood van de wereld. 

In deze dienst mogen we ons gemeentelid, Mariëlle Splint, bevestigen als 

predikant. Zij is al werkzaam als geestelijk verzorger in Dennenoord 

(Lentis) en dat blijft ze ook doen. Maar nu met de steun in de rug van de 

gemeente van de Nieuwe Kerk. 

Voorgangers in deze dienst zijn ds. Evert Jan Veldman en ds. Mariëlle 

Splint. Het orgel wordt bespeeld door Jelte Hulzebos. Mensen uit de 

gemeenschap van Dennenoord zijn te gast en hartelijk welkom. Na deze 

feestelijke dienst is er ook nog een ontmoetingsmoment voor nieuwe 

leden van de Nieuwe Kerk. 

Er is deze zondag géén kinderdienst (in verband met de meivakantie). 

http://www.nieuwekerkgroningen.nl/


BERICHTEN UIT DE FONTEIN 

 

Bij de vieringen 

Op zondag 24 april is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de Nieuwe 

Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. 

Zondag 1 mei is er een viering o.l.v. gemeenteleden. Voorgangers zijn Thom 

van Dijk en Tineke Veenstra 

 

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 050-5718753/06-20222123 /  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 

Naast de diverse activiteiten die wij doordeweeks organiseren is De Fontein 

twee ochtenden per week geopend: op woensdag en donderdag van 10.00 

tot 12.00 uur. Voor een persoonlijk gesprek zijn buurtpastor Ruth Pruis 

en/of ds. Alberte van Ess aanwezig. U kunt ook even in de kerkzaal zitten, 

een kaarsje aansteken en de nieuwe tentoonstelling bekijken. 

 

Wij gedenken 

Op tweede paasdag, maandag 18 april, is Elvira Pruis – Hopster op 61-jarige 

leeftijd overleden. Zij was de vrouw van Johan Pruis, moeder van Toussaint, 

Maurien, Ruth & Jesse. Aanstaande maandag 25 april om 14.00 uur zal er 

vanuit De Fontein afscheid van haar worden genomen. 



Wandelen met aandacht – UNESCO Werelderfgoed in Veenhuizen 

Op 26 juli 2021 heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco de Koloniën van 

Weldadigheid op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Nederland diende de 

nominatie in samen met België. Het gaat in Nederland om de drie koloniën 

Veenhuizen, Frederiksoord en Wilhelminaoord. 

Vanaf 1818 stichtte de Maatschappij van Weldadigheid kolonies in 

onontgonnen gebieden in het toenmalige Nederlandse Koninkrijk. Ze 

werden ook wel pauperkolonies genoemd. Het doel was om de armen in de 

steden betere vooruitzichten te geven door ze werk op het platteland aan 

te bieden en zelfvoorzienend te maken. 

Onder begeleiding van Zwanet van Dijken wandelen we langs diverse 

locaties en gebouwen met moraliserende opschriften als ‘Vrede en Recht’, 

‘Werk en Bid’ en ‘Hou en Trouw’. 

Datum: vrijdag 22 april 

Tijd: van 10:30 tot 16:30 uur 

Vertrek- en eindpunt: buurtkerk De Fontein 

Afstand: ongeveer 10 km. 

Kosten: € 3,-, eigen lunch/versnaperingen mee 

Opgave: vóór dinsdag 19 april via r.pruis@defontein.info – Mocht je over 

een auto beschikken en tevens chauffeur willen zijn, dan horen we dat 

graag! 

 

Film in De Fontein: Dorsvloer vol confetti (2014) 

Op donderdagavond 28 april (19.30 uur) draait ‘Dorsvloer vol confetti’: De 

jonge Katelijne groeit op in een streng protestants boerengezin. Als enige 

meisje tussen zes broers wordt ze nauwelijks betrokken bij het werk op de 

boerderij en buitengesloten in de dagelijkse gesprekken. Hierdoor laat ze 

haar verbeelding de vrije loop door zich over te geven aan Bijbelse verhalen, 

roddels en zelfs sprookjes, hoewel ze die eigenlijk niet mag lezen. Tijdens 

de bruiloft van haar broer overdondert ze echter haar familie met 

literatuur, waarmee ze afscheid neemt van haar jeugd. 

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

Kosten: vrijwillige bijdrage 



Meditatiecursus 

Onthaasten is typisch zo’n woord van deze tijd. Mensen hebben soms 

dagen nodig op vakantie om zich te onthaasten. In onze tijd van stress, hoge 

werkdruk, snelheid en lawaai zoeken steeds meer mensen naar momenten 

van stilte en bezinning. Ze willen weer dichter bij de bronnen van hun 

bestaan komen en bij de Bron van het leven. Meditatie is een manier 

daartoe. 

In deze cursus leren we de meditatiehouding aan om zo tot verstilling en 

een houding van overgave te kunnen komen. Dat is voor ons, drukke en 

altijd maar denkende mensen niet eenvoudig. Daarom zijn er 

meditatietechnieken ontwikkeld om ons daarbij te helpen. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van (religieuze) teksten, een bepaald object, 

muziekfragmenten en afbeeldingen. Ervaring met meditatie is niet nodig. 

Data: woensdagavond 11 mei, 25 mei en 8 juni van 20.00 tot 21.00 uur 

Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom 

Locatie: buurtkerk De Fontein - Eikenlaan 255 – Groningen 

Opgave: vóór maandag 9 mei, via: buurtkerkdefontein@gmail.com 

 

Let op: per 1 mei 2022 betaald parkeren in Selwerd 

Dat betekent dat bewoners moeten beschikken over een 

bewonersvergunning om te kunnen parkeren in hun wijk. Bezoekers 

kunnen betalen bij de parkeerautomaat. Bij de Vensterschool en zwembad 

De Parrel is een zgn. blauwe zone ingericht. Daarmee kunnen ook onze 

bezoekers twee uur gratis parkeren met een parkeerschijf. 

Kosten daarbuiten: € 2,50 per uur, maandag t/m vrijdag 08:00 - 22:00 uur 

en zaterdag 08:00 - 18:00 uur. Gratis op zon- en feestdagen. 

 

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. 

 

mailto:buurtkerkdefontein@gmail.com
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Nieuw mailadres scriba van De Fontein 

Onze scriba Jaap Medema stopt in april als scriba bij onze gemeente. We 

willen u vragen om met ingang van heden, mail bestemd voor de scriba, 

naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VOOR 1 MEI 2022 

VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
 

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