
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Gerda Klooster, 1e ouderling 

Hessel Boersma, 2e ouderling 

Lida Duzink, 1e diaken 

Carel Huijgen, 2e diaken 

Joanneke Smeenk, lector 

Stef Tuinstra, organist 

ds. Evert Jan Veldman, voorganger 

Beeld, Wieger Riemersma 

Geluid, Joop Duzink 

Koster, Andries Jekel 



OM TE BEGINNEN 

Orgelspel 

Woord van welkom 

Ontsteken van de kaarsen 

Moment van stilte 

      Allen gaan staan 

Openingslied: ‘Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans’ – NLB 223: 1 en 3 

 

 

 



3 Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan, 

en stem, muziek te zijn die wordt verstaan. 

Wees een teken van de tijd die komt, 

een zee van vrede, alle haat verstomt. 

Lang leve God, zijn boodschap lenen wij. 

Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij! 

Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop: 

ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood. 

Bemoediging en drempelgebed 

v.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 

a.: SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN 

v.: Eeuwige, onze God,  

      zie ons hier, 

      samengekomen in uw huis 

      om uw aanwezigheid te mogen ervaren 

      in de liederen die wij zingen 

      in de woorden die klinken 

      in de gebeden die opstijgen 

      in de stilte in deze ruimte en in ons hart. 

a.: WEES AANWEZIG,  

      VERBIND U OPNIEUW MET ONS 

      ALS BONDGENOTEN OP DE WEG VAN UW VREDE. 

      SPREEK ONS AAN  

      IN DE BEZIELENDE KRACHT VAN UW GEEST. 

      BRENG ONS IN BEWEGING 

      NAAR ONZE NAASTE OVER ALLE GRENZEN HEEN. 

      AMEN. 

 

      Allen gaan zitten 

Kyrie en Gloria 

v.: Laten we de Eeuwige om ontferming aanroepen  

     voor de nood van de wereld 

     en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid 

     is eindeloos      



 
2 Duurt de oorlog voort, / wordt de waarheid bruut gegijzeld, 

trekt de wolf het kleed / van de onschuld aan, 

wordt de vredesroep, / honend als verraad bestempeld, 

wie doorziet de waan? 

3 Duurt de oorlog voort, / ondermijnt terreur het leven, 

trekt een schare weg / voor de dreiging van een bom, 

raakt een volk ontheemd / om de nationale glorie, 

wie kijkt naar hen om? 

4 Duurt de oorlog voort, / worden rijken zichtbaar rijker 

prijst men wapentuig / dat de aarde beven doet, 

wordt een vruchtbaar land / morgen tot een woeste vlakte, 

wie keurt zoiets goed? 

5 Duurt de oorlog voort, / sluiten wij dan niet de hemel? 

Duurt de oorlog voort, / scheppen wij dan niet de hel? 

Duurt de oorlog voort, wordt het ons dan nog vergeven? 

Duurt de oorlog voort… en voort …en voort 

       Uit: Opstaan! (Iona), lied 5 



 

NLB 309, regel 1 – 4 

 

RONDOM HET WOORD 

v.: De Eeuwige zal bij jullie zijn! 

a.: EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN! 

Gebed van de zondag 

‘Zo bidden wij zingend’ 

 
      NLB 333 

Lezing: Romeinen 12, 1 – 2 . 9 - 21 (NBV21) 

121 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik 

u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te 

stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. 2 U moet uzelf 

niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid 

te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt 



en Hem welgevallig is. 
9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede 

toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters 

en acht de ander hoger dan uzelf.  
11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de 

Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees 

standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 

Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw 

vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 Wees blij met wie zich 

verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees 

niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw 

eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle 

mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles 

in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, 

geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat 

geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal 

vergelden.’ 20 En ergens anders staat: ‘Als uw vijand honger heeft, geef 

hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan 

stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.’ 21 Laat u niet overwinnen door 

het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Schriftlied: ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’ – NLB 974 

 



2 Wij zijn aaneengevoegd, / bedacht met uw genade. 

Op liefde hebt Gij ons / gebouwd, bedeeld met gaven. 

En wat wij zijn draagt bij / tot welzijn van elkaar. 

In onze eenheid wordt / uw liefde openbaar. 

3 Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven, 

verlies uw vreugde niet / en kom uw pijn te boven. 

Laat lichten uw gezicht / over de duisternis 

waarin de ander in / gemis gevangen is. 

4 Zeg toch het goede aan, / ook wie u kwaad toewensen. 

De zon gaat op in uw / nabijheid bij de mensen. 

Hun vreugde en verdriet / zullen u niet ontgaan; 

in uw omarming heeft / eenzaamheid afgedaan. 

5 God, laat geen mensenkind / uit uw ontferming valleen. 

Weer met uw ruime hart / het kwade van ons allen. 

Gij zijt te goeder trouw / geweest van het begin. 

Vasthoudend blijft Gij tot / uw liefde overwint. 

Lezing: Matteüs 5, 43 – 48 (NBV21) 

43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben 

en je vijand haten.” 44 Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid 

voor wie jullie vervolgen; 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van 

je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en 

slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en 

onrechtvaardigen. 46Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? 

Doen de tollenaars niet net zo? 47En als jullie alleen je broeders en 

zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen 

de heidenen niet net zo? 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader 

volmaakt is. 

Acclamatie bij de lezingen 

 
      NLB 339g 

Overweging 

Orgelspel 



Lied: ‘Kom, God, en schrijf uw eigen naam’ – NLB 792: 1, 3 en 4 

 

3 Verlaat niet, wat uw hand begon, 
o God, ontbreek ons niet! 
Straal in ons leven als de zon, 
Gij, van de liefde zelf de bron, 
de adem van ons lied! 

4 Laat zonneklaar te lezen zijn 
uw beeld in ons geprent! 
Gij komt en schenkt de beste wijn 
waar wij elkaar tot zegen zijn, 
tot liefde voorbestemd 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

Diaconale mededelingen en inzameling 

  1e Collecte: Kerk in Actie: Armoede in Egypte 

  2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

 

Voor uitleg zie de zondagsbrief. 

U kunt uw gift overmaken via de tikkie, 

hiernaast afgedrukt.  

Of op rekeningnummer van de 

wijkdiaconie NL61INGB 0007 39 7015 

Bij de uitgang staan schalen waarin u ook uw gaven kunt deponeren 



Dankgebed en voorbeden 

 

 

Stil gebed en 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 ZEGENING 



Slotlied: ‘Van de vrede blijf je dromen’  

 

2 Samen zullen wij weer leren 

van de vrede, hoe dat moet, 

hoe je onrecht om kunt keren 

tot iets heels en tot iets goeds. 

Zodat alles anders wordt, 2x 

dichterbij de droom van God 

3 Van raketten en van zwaarden 

maken wij gewoon een ploeg 

en wij zaaien op de aarde 

graan voor allen, brood genoeg. 

Liefde huis in elke straat, 2x 

niemand wordt er meer soldaat. 

4 Van de vrede blijf je dromen, 

jij zult zien, soms, hier en daar, 

hoe er steeds meer mensen komen 

die niet vechten met elkaar. 

Die de wegen gaan van God, 2x 

tot de aarde hemel wordt 

 

 

 

 



Woorden van zending en zegen 

a.: 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZONDAGSBRIEF 

NIEUWE KERK    -     DE FONTEIN 
14 AUGUSTUS 2022 

 

 

Eerste collecte: Kerk in Actie: Egypte: De kerk staat op tegen armoede 

in het dorp 

Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is 

enorm en inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de 

diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de 

leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische 

ontwikkeling te stimuleren. De armste inwoners krijgen hulp om water en 

elektriciteit te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet  

aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen 

kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de 

stad of buitenland om hun leven op te bouwen. Kerk in Actie steunt het 

diaconale werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk in Egypte, die mensen leert 

om in hun eigen dorp de armoede te lijf te gaan. Geef in de collecte en steun  

dit belangrijke werk voor arme dorpelingen in Egypte. 

 

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 de kosten van de landelijke 

organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige 

bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte 

is als aanvulling daarop meer dan welkom 

 

 

 



BLOEMENGROET 

Vanuit de Fontein gaan bloemen naar Mevrouw Arkema, Aquamarijnstraat 

De Nieuwe kerk verzorgt bloemen voor mevrouw W. van der Ploeg-

Stavinga,  Prinsesseweg, als bemoediging en met een groet van ons allen. 

En er gaan bloemen als groet en felicitatie naar de heer G. van der Veen, 

Rubensstraat. Mijnheer wordt 15 augustus 92 jaar. 

 

ADRESSEN BLOEMENGROET  

Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen,  

dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail 

lidaduzink9@gmail.com of telefoon 06 46696542. Ook kunt u via de 

website, na inloggen ‘Lief en Leed’, gegevens en adressen vinden. Het 

wachtwoord kunt u opvragen bij Tim Smid t.smid@nieuwekerk.org.  

Of bij Lida Duzink lidaduzink9@gmail.com  

 

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 

 

LIEDBOEK WEER IN GEBRUIK 

U wordt gevraagd uw liedboek weer mee te nemen. In de liturgie worden 

de titels van de liederen aangegeven, die u kunt opzoeken in uw liedboek. 

Mocht u er geen hebben dan kunt u uiteraard bij de ingang een boekje 

vragen, of u krijgt het al aangeboden door de ouderling en diaken van 

dienst. 

 

STILTEPORTAAL Het Stilteportaal, is dagelijks geopend van 10.00 uur-18.00 

uur om even rust te zoeken of een kaarsje aan te steken. Ingang hoofddeur 

van de kerk. 

 

 

 

mailto:t.smid@nieuwekerk.org
mailto:lidaduzink9@gmail.com
mailto:ellyjagersma@gmail.com
http://nieuwekerkgroningen.nl/stilteportaal/


VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 

EEN MOOI BOEK VOOR DE VAKANTIE? 

Kom winkelen in onze tweedehands boeken in de kosterswoning. 

Voor een paar euro de mooiste boeken. Thrillers, platenboeken, romans,, 

kinderboeken, strips….. 

Op zaterdagen tijdens de toeristische openstelling van 11-17 uur ( als de 

kerk niet verhuurd is). Tijdens de donderdag-openstellingen 10-16 uur kan 

je ook doorlopen en snuffelen. Extra mogelijkheid voor of na de thema-

avond op 27 juni. Maar ook na de kerkdienst kan het. 

De prijs staat achterin ieder boek, dus zelfs al je niet meteen ziet aan wie je 

kan betalen, kan je het geld gewoon achterlaten in het bakje in de 

kosterwoning in de kamer beneden. De opbrengst komt ten goede aan de 

Nieuwe Kerk.  

 

KAMERNOOD INTERNATIONALE STUDENTEN 

Opnieuw dreigt er in Groningen een groot tekort aan kamers voor m.n. 

internationale studenten. Vorig jaar hebben Alexandra en ik ons actief 

ingezet om deze studenten te helpen. Dankzij verschillende mensen en 

gezinnen die hun deuren opende (o.a. uit de Nieuwe Kerk en de Fontein) 

konden we hen een (tijdelijk) onderkomen bieden, waardoor ze rustig 

konden landen in Groningen. 

Hoewel we nog niet weten of we hier dit jaar opnieuw actief mee bezig 

gaan, krijg ik via het kerkelijke netwerk inmiddels al de eerste wanhopige 

mailtjes en berichtjes binnen van studenten en/of hun ouders.  

Heeft u de ruimte en gelegenheid om een student (tijdelijk) in huis te 

nemen, verhuurt u kamers of heeft u een andere tip, laat het me 

weten!  t.liefting@nieuwekerk.org 

TULA – HERDENKING EN VIERING VAN DE SLAVENOPSTAND OP CURAÇAO 

Als onderdeel van de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed wordt op 17 

augustus 2022 (15:30 uur, Nieuwe Kerk) de slavenopstand op Curaçao 

herdacht en gevierd. Dit gebeurt met onder meer muziek, spoken word en 

Caribisch eten. Toegang is gratis, iedereen is van harte welkom. 

mailto:t.liefting@nieuwekerk.org


ZOMERBIJEENKOMST ‘KERK EN VREDE IN COLOMBIA’ 

Naast de zomerdiensten zijn er deze zomer ook een aantal bijeenkomsten 

op dinsdag morgen rond het thema ‘Oorlog en Vrede’. Deze 

bijeenkomsten worden georganiseerd door de Binnenstadskerken van de 

Raad van Kerken. 

 

   

 

 

 

 

 



BOMMEN BEREND CONCERT TE GRONINGEN - MARTINIKERK 

28 AUGUSTUS 2022, 14.00 UUR 

EEUWE ZIJLSTRA, ORGEL EN JAN VERMANING, TROMPET. 

GRATIS TOEGANG, COLLECTE BIJ DE UITGANG 

  

PROGRAMMA 

 1. Jeremiah clarke (1674 - 1707) 

The prince of denmark's march 

  

2. Robert schumann (1810 - 1856) 

Träumerei opus 15 nr. 7 

  

3. Georg friedrich händel (1685 - 1759) 

Allegro uit orgelconcert nr. 10 hwv 309 

  

4. René berthelot (1903 - 1999) 

Trois pas de dance: Menuet vif, Gymnopedie, Circus polka 

  

5. Felix mendelssohn bartholdy (1809 - 1847) 

Allegro maestoso e vivace (sonate opus 65 nr. 3) 

  

6. John stanley (1713 - 1786) 

Trumpet voluntary 

  

7. George gershwin (1898 - 1937) 

Summertime (uit porgy and bess) 

  

8. Louis james alfred léfébure-wély (1817 - 1869) 

Boléro de concert, opus 166 

  

9. Georg friedrich händel (1685 - 1759) 

Suite in d hwv 341 

(overture - gigue - menuetto - bourrée - march) 



UIT DE FONTEIN 

 

Bij de vieringen 

Op zondag 14 augustus is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst 

in de Nieuwe Kerk, de vijfde in een serie van zes over Oorlog en 

Vrede. Het thema is deze keer: ‘Geweldloze weerbaarheid’.  

Pacifisten worden in het heetst van de strijd vaak beticht van naïviteit. 

Maar is dat wel terecht? De vereniging Kerk en Vrede kreeg stevige 

kritiek te verwerken na haar pleidooi om af te stappen van de Westerse 

strategie om Oekraïne van steeds meer zware wapens te voorzien en 

alles in het werk te stellen om de partijen aan de onderhandelingstafel 

te krijgen. Alsof dit pleidooi niet gestoeld is op een grondige analyse 

van het conflict. Over die analyse kun je van mening verschillen. Maar 

daarmee ben je niet af van een belangrijk spoor in het evangelie, dat 

nooit went en altijd schuurt: ‘Heb je vijanden lief’.  

We lezen Romeinen 12, 1 – 2 . 9 – 21 en Matteüs 5, 43 – 48. Het orgel 

wordt bespeeld door Mannes Hofsink. Voorganger is ds. Evert Jan 

Veldman 

LET OP: DE VIERINGEN IN DE NIEUWE KERK BEGINNEN 

OM 10.00 UUR 

 

Pastorale zorg 

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt 

wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met: 

• 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 (op vakantie t/m zo 4 sept., 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 hebt niet het 

volledige adres, neem dan contact op met één van de ouderlingen van 

De Fontein. In verband met de privacywet zetten we de adressen niet 

op de website. 

 

Bedankje 

Blij verrast was ik toen Annie Borgerink mij zondag 25 juli een 

prachtig bos bloemen namens De Fontein bracht. We hebben een fijn 

gesprek gehad wat mij goed heeft gedaan.  

Ook wil ik nog graag iedereen bedanken voor de lieve kaarten die ik 

in het ziekenhuis heb gekregen.  

Femmy  Dolfing 

 

Meeleven 

Op 8 augustus zijn de heer en mevrouw Engelsman 60 jaar getrouwd. 

Van harte gefeliciteerd met dit heugelijke feit. Op dit moment zit de 

heer Engelsman voor revalidatie in de Twaalfhoven, Meeden 1, 9951 

HZ, Winsum, revalidatie afdeling Wierdezoom 3, kamer 12 en 

mevrouw Engelsman-Mulder is in het Dignis Heymanscentrum 

woonzorgcentrum, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen. Een 

kaart wordt door beiden zeer gewaardeerd.   

 

Vakantie van uw buurtpastor 

In de zomer ben ik vanwege vakantie gedurende vier weken afwezig: 

van maandag 8 augustus t/m zondag 4 september. Berichten voor in 

bijv. de zondagsbrief kunt u gedurende deze periode naar Hessel 

Boersma mailen: hessel.boersma@gmail.com.  

Voor dringende zaken is ds. Anita Akkerman het eerste 

aanspreekpunt: acakkerman1@gmail.com. Waar nodig kan zij 

doorverwijzen aan ds. Evert Jan Veldman en/of Alberte van Ess. Wat 

mailto:hessel.boersma@gmail.com


onze inloopochtenden betreft wisselen zij elkaar af en kunnen deze dus 

gewoon doorgang vinden.  

Ruth Pruis 

 

Open kerk op woensdag en donderdag 

Naast de diverse activiteiten die wij doordeweeks organiseren is De 

Fontein twee ochtenden per week open: 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. 

 

Zomerterras 

Zolang het weer het toestaat zal iedere woensdag van 10:00 tot 12:00 

uur ons terras voor jullie klaarstaan. Met koffie, thee en tijd voor een 

praatje. Iedereen is welkom om aan te schuiven! 

 

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. 

 

Mailadres scriba van De Fontein 

Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: 

scriba@defontein.info te sturen. We zijn nog steeds op zoek naar een 

scriba, reacties kunnen naar het mailadres van de scriba worden 

gestuurd. 

 

 

 


