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Rond het boek Job en de voorstelling ‘The Gift’ 

In samenwerking met Alexandra Broeder,  

Tijd van de wolf 



Gezamenlijke dienst Nieuwe Kerk en de Fontein, in verbinding 

met het Jonge Harten festival.  

Donderdag 24 en vrijdag 25 november aanstaande is in het kader 
van het Jonge Harten Festival de voorstelling The Gift te zien, 
van theatermaker Alexandra Broeder. In The Gift neemt de 22-
jarige Anouk van Kampen ons mee in haar gedachtewereld over 
leven en dood. Want wat als je sterk voelt dat het leven niet 
voor jou bedoeld is, dat je het niet kunt dragen? Anouk beschikt 
over een allesoverheersende gave die zo zwaar weegt dat ze 
niet meer wil en kan leven. Recent meldde ze zich aan bij 
Expertisecentrum Euthanasie.  
 
Het centrale thema van Jonge Harten is ontwapening. Het 
proces met Anouk was een constante beoefening in zelf-
ontwapening voor Alexandra Broeder. Een oefening in liefde en 
in aanwezig zijn, zonder iets te willen veranderen. In het 
verhaal van Job uit de Bijbel smeekt hij zijn vrienden om hem te 
horen en te erkennen in zijn lijden. Want hoe moeilijk is het om 
iemand echt te horen, echt te zien? Om elkaar te ontmoeten in 
het ongemak. Deze viering is een uitnodiging. 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Frieda Jager, ouderling van dienst 

Erwin Landman, diaken van dienst 

Alexandra Broeder, theatermaker Tijd van de wolf  

ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 

Gerry Knobbe, Lector 

Mannes Hofsink, cantor-organist 

Herman Pieter Ubbens, koster 

Wieger Riemersma, geluid 

Andries Jekel, beeld 



VOORBEREIDING 

 

- Orgelspel: Gnossienne 1 - E.Satie 

 

- Welkom 

 

- Stilte 

 

- De ouderling van dienst ontsteekt de tafelkaarsen 

o: wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid  

            (allen gaan staan) 

- Beginlied: ‘In de veelheid van geluiden’ – LB 283 

 
 

2 En van overal gekomen, 

 drinkend uit de ene bron, 

 bidden wij om nieuwe dromen, 

 richten wij ons naar de zon.  

 

3 Want wij mensen op de aarde  

 raken van het duister moe. 

 Als uw hart ons niet bewaarde 

 sliepen wij ten dode toe. 

 

4 Laat uw dauw van vrede dalen 

 in de voren van de tijd. 



 Vat ons samen in de stralen 

 van uw goedertierenheid.  

 

5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 

 al uw liefde ons besteedt, 

 zingend zullen wij U roemen 

 en dit huis zingt met ons mee! 

 

 

Bemoediging en drempelgebed 

o: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

g: Schepper en behoeder van alle leven 

o: ………………………………………………………… 

    door Jezus Christus onze Heer 

g: Amen 
     (allen gaan zitten) 

 

Kyrie en Gloria 

 

v: Laten we de Heer om ontferming aanroepen 

    voor de nood van de wereld 

    en zijn Naam prijzen want zijn barmhartigheid 

    heeft geen einde 

 

 
 

 



 

 



 
 

 

DIENST ROND HET WOORD 

 

- 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 

 

- verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 



 
 

- Lezing: Job 6 

 
1Hierop antwoordde Job: 

 
2‘Weeg mijn verdriet en mijn boosheid, 
leg mijn lijden erbij in de weegschaal: 
3zwaarder is het dan het zand bij de zee. 
Daarom waren mijn woorden zo roekeloos. 
4De pijlen van de Ontzagwekkende steken in mij, 
mijn geest wordt door hun gif vergiftigd. 
Voor mij staat de slagorde van Gods verschrikkingen. 
5Balkt een ezel bij het zien van mals gras, 
loeit een os bij zijn voederbak? 
6Eet men flauwe spijzen zonder zout, 



zit er smaak aan het wit van een ei? 
7Ik keer mij af van zulk voedsel, 
het is weerzinwekkend. 
8Laat toch gebeuren waar ik om vraag, 
laat God mijn hoop verwerkelijken. 
9Wilde Hij mij maar verpletteren, 
zijn hand terugtrekken, mijn levensdraad afsnijden. 
10Dat zou een troost voor mij zijn, 
ik zou opspringen, ondanks de pijn die Hij mij niet bespaart, 
ik heb de woorden van de Heilige nooit verloochend. 
11Ik heb geen kracht meer om te wachten. 
Met welk doel zou ik alles verdragen? 
12Is mijn kracht de kracht van stenen? 
Is mijn lichaam hard als brons? 
13Vind ik nog ergens hulp? 
Kan iets mij nog uitkomst bieden? 
 
14Wie zich bekommert om een vriend in nood 
toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende. 
15Maar mijn vrienden zijn onbetrouwbaar, 
als beken die voorbijstromen, 
16troebel onder het ijs, 
donker in de sneeuw. 
17’s Zomers slinken ze en zijn niet meer te horen, 
ze verdampen in de hitte en zijn onvindbaar. 
18Kronkelend door de woestenij 
eindigen ze in het niets en gaan verloren. 
19Karavanen van Tema speuren naar hun loop, 
reizigers uit Seba rekenen op hun water. 
20Maar hun vertrouwen wordt beschaamd, 
daar aangekomen zien ze zich bedrogen. 
21Welnu, zo zijn jullie ook geworden, 
jullie zien mijn rampspoed en angst is jullie antwoord. 

 

22Heb ik jullie soms gevraagd: “Geef me iets”? 
Of: “Betaal voor mij met jullie geld”? 
23Of: “Bevrijd me uit vijandelijke hand, 
verlos me uit de macht van tirannen”? 
24Als ik iets misdaan heb, vertel het dan. 
Leg het me uit, ik zal wel zwijgen. 
25Oprechte woorden sterken, 



maar jullie verwijten – wat tonen die aan? 
26Nemen jullie me mijn woorden kwalijk? 
Is mijn vertwijfeld spreken voor jullie niets dan wind? 
27Een weeskind zouden jullie nog verdobbelen, 
jullie zouden zelfs je eigen vriend verkopen! 
28Keer mij je gezicht toe en luister. 
Ik zal tegen jullie toch niet liegen? 
29Bezin je, laat geen onrecht gebeuren. 
Bezin je, nog altijd sta ik in mijn recht. 
30Ligt er kwaad op mijn tong? 
Ken ik de smaak van rampspoed niet? 
 

 

- Kort woord 

 

 

- Zingen: ‘Hoe lang vergeet U mij’ - LB 13a

 
 

2 Hoe lang, o God, houdt U zich stil 

 terwijl ik op U wacht. 

 En redt U mij uit deze nood? 

 Mijn hart voelt zo verdord en dood 

 het kwaad heerst dag en nacht. 

 



3 Zolang, o God houd ik nog hoop. 

 Ik ben U toevertrouwd. 

 Verlos mij van mijn zware last. 

 Tot zo lang houd ik hier aan vast 

 dat U nog van mij houdt. 

 

 

- Bijdrage Alexandra Broeder 

 

- Muziek 

 

- Zingen: ‘Stay with me’ (Taizé) 

  

 

- De kinderen komen terug van de kinderdienst 

 

 

 

  Stay      with       me,           re – main  here    with   me, 

 

     watch     and       pray,              watch      and         pray. 

 



DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Mededelingen door diaken 

Gaven  

  1e Collecte: project ‘Keeping Families 
Together in Ghana’.  
  2e Collecte: Protestantse Kerk Nederland: Omzien naar mensen 
binnen en buiten de kerk 
 
Voor uitleg zie de zondagsbrief. U kunt uw gift overmaken via de tikkie, 

hierboven afgedrukt. Of via het rekeningnummer van de wijkdiaconie 

NL61INGB 0007 39 7015. Achter in de kerk en bij de koffietafel staan 

schalen waar u uw gift kunt deponeren. 

 
- Voorbeden met als acclamatie: 

 
 
- 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: ‘De nacht is haast ten einde’ - LB 445 
 

 
 
2 Zo is ons God verschenen 
 in onze lange nacht. 
 Hij die de engelen dienen 
 die eeuwen is verwacht, 
 is als een kind gekomen 
 en heeft der wereld schuld 
 nu zelf op zich genomen 
 en draagt ze met geduld. 
 



3 Hoe vele zwarte nachten  
 van bitterheid en pijn 
 en smartelijk verwachten 
 ons deel nog zullen zijn 
 op deze donkere aarde, 
 toch staat in stille pracht 
 de ster van Gods genade 
 aan ’t einde van de nacht.  
 
4 God lijkt wel diep verborgen 
 in onze duisternis 
 maar schenkt ons toch een morgen 
 die vol van luister is. 
 Hij komt ons toch te stade 
 ook in het strengste gericht. 
 Zijn oordeel is genade, 
 zijn duisternis is licht. 
 
 
- Zegen 

  
 
 
- Orgelspel: Praeludium in G - F.Mendelssohn 

 

 

 

 

  
 

 



 

ZONDAGSBRIEF 20 NOVEMBER 2022 

DE BRON – DE FONTEIN – DE NIEUWE KERK 

 

COLLECTES 
1e  collecte is voor KFTGHANA, onze nieuwe diaconaal project ‘Keeping 
Families Together in Ghana’.  
Vanaf 1 september het nieuwe gezamenlijke project van de Bron, de 
Fontein en de Nieuwe Kerk. Deze stichting helpt sociaal en economisch 
achtergestelde vrouwen in Ghana (West-Afrika) om een meer 
onafhankelijke positie te krijgen door zelf bedrijfjes op te zetten. De 
droom van de stichting is een wereld waarin iedere vrouw en elk meisje 
de mogelijkheid krijgt om zelfstandig te zijn en een betekenisvol leven te 
leiden. Meer informatie is te vinden op www.kftghana.org . 
 
2e  collecte: Protestantse Kerk Nederland: Omzien naar mensen 
binnen en buiten de kerk 
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het 
is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle 
omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook 
buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare 
omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een 
begrijpend woord. 
Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft 
Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training 
‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij 
het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, 
het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. 
Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- 
en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met 
suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het 
ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. 

http://www.kftghana.org/


KINDERDIENST EN OPPAS 
De kinderdienst wordt geleid door Lianne voor de jongste en Geartsje 
voor oudere kinderen. 
Jonneke Oskam en Coos/Mathilde verzorgen de kinderoppas op de 
oppaszolder. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen vanuit de Fontein gaan naar mevrouw Schuttinga in 
Kloosterburen. 
Vanuit de Nieuwe Kerk gaan bloemen als groet en felicitatie naar 
mevrouw Trienie Kok, Nieuwe Boteringestraat. Mevrouw is op 7 
november 91 jaar geworden. En een bos bloemen gaat als groet en 
bemoediging naar Nienke Verheij, Spijksterriet. 

ADRESSEN BLOEMENGROET  
Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen, dan 
kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, lidaduzink9@gmail.com of 
telefoon 06 46696542. Of op te vragen bij Tim Smit email: 
t.smid@nieuwekerk.org  
 
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  
 
STILTEPORTAAL  
Het Stilteportaal, is dagelijks geopend van 10.00 uur-18.00 uur om even 
rust te zoeken of een kaarsje aan te steken. De Ingang is via de 
hoofddeur van de kerk.  
 
BASISCATECHESE  
Vanaf 30 oktober weer basiscatechese voor middelbare scholieren Ook 
dit najaar is er weer basiscatechese.  
Deze keer met als thema ‘personen uit de Bijbel’. De basiscatechese is 
er voor middelbare scholieren en vindt plaats in de kosterswoning, 
tijdens de morgendienst (dus vanaf 10:00 uur) op 30 oktober, 27 
november en 11 december. Ds. Tirtsa Liefting. 

mailto:t.smid@nieuwekerk.org
mailto:ellyjagersma@gmail.com


KENNISMAKEN VOOR NIEUWE KERKLEDEN 
zondag 20 november 11:00 - 12:30 uur 
Mensen die in de afgelopen periode lid zijn geworden van de 
protestantse wijkgemeente van de Nieuwe Kerk of op een andere 
manier geïnteresseerd zijn geraakt in onze wijkgemeente, zijn welkom 
voor een nadere kennismaking. 
Op zondagmorgen 20 november 2022, rond 11.00 uur, direct na de 
ochtenddienst van 10 uur,  kunt u de kerk van binnen bekijken en 
kennismaken met andere nieuwkomers en mensen die al langer 
betrokken zijn bij de Nieuwe kerk. 
Ook kunt u informatie krijgen over de activiteiten in en rond de Nieuwe 
Kerk. 
Programma 
11.00 uur    Verzamelen bij de paaskaars. 
Ontvangst met koffie/thee, in een bovenzaal van de kerk. 
Kennismaken en informatie over de activiteiten van de Nieuwe Kerk. 
12.00 uur    Voor de liefhebbers een rondleiding door de kerk 
 
CHORAL EVENSONG 
zondag 20 november 17:00 - 18:00 uur 
De Evensong van 20 november staat in het teken van het feest van 
Christus Koning: de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Onder 
protestanten is dat een onbekend feest maar in de Anglicaanse kerk niet. 
Het feest verwijst naar Jezus maar ook naar het komende Koninkrijk. 
In de muziek komt dit thema ook naar voren. Tijdens de Evensong is 
onder meer ‘Be still, for the presence of the Lord is here’ van David Evans 
te horen in een nieuw arrangement van Daniel Rouwkema. De preces 
and responses zijn van de Schotse componist Peter Nardone. Ook 
worden de Christian Canticles van John Rutter ten gehore gebracht. De 
psalmen zijn van Herry Soaper en van Edward Elgar. 
Voorganger is Evert Jan Veldman, organist is Mannes Hofsink. 

JONGE HARTEN FESTIVAL & DE NIEUWE KERK 
Van 18-26 november vindt het Jonge Harten festival weer plaats in Stad. 
Een negendaagsfestival met theater, performance, dans en meer, met 
als thema ‘Ontwapening’. 



Ook dit jaar is Jonge Harten weer in de Nieuwe Kerk te vinden. Daar 
creëert Alexandra Broeder met haar artistieke team, bestaande uit 
scenograaf Sacha Zwiers en componist Roald van Oosten, een parallel 
universum dat gedurende het festival steeds meer uitdijt. Dit loopt uit op een 
rituele tocht voor jongvolwassenen op zaterdag 26 november vanaf de 
Nieuwe Kerk naar de stadsschouwburg. 
Ben je benieuwd naar het werk van Alexandra en haar team of heb je de 
Nieuwe Kerk altijd al eens op een andere manier willen zien? De kerk is van 
maandag tot vrijdag van 13:00-19:00 uur open om binnen te lopen en de 
expositie te bekijken. 
Daarnaast is op donderdag 24 en vrijdag 25 november in het Grand 
Theater de voorstelling The Gift te zien, waarmee we in deze viering een 
verbinding maken. 
 
VRIJWILLIGERSAVOND 
vrijdag 25 november 20:00 - 22:00  uur 
Tijdens de vrijwilligersavond willen we alle vrijwilligers bedanken die zich 
de afgelopen jaren hebben ingezet voor de Nieuwe Kerk.  
Het eerste gedeelte van de avond speelt fluitensemble Unda Maris o.l.v. 
Hermien Aartsen. Daarna is het tijd voor een borrel. De deuren zijn vanaf 
19:45 uur open. U/jij komt toch ook? 
Klaas van der Lingen, Harma van Gerwen, Barbara Bakker. 
 

HOE HEET ZE OOK ALWEER? 
 ‘DIE VAN URIA’ zondag 27 november 10:00 - 11:00 uur Nw. Kerk 

In het geslachtsregister dat de evangelist Matteüs voor Jezus maakte, 
worden vier voormoeders van Jezus met name genoemd. Het zijn 

Tamar, Rachab, Ruth en … Hoe heet ze ook alweer? Matteüs noemt 
haar ‘die van Uria’. Waarom niet gewoon Batseba? Want om haar gaat 

het. Koningin Batseba, de geliefde gemalin van koning David, de 
moeder van koning Salomo.  

Iets zit er niet lekker. ‘Die van Uria’, dat schuurt. 
Op deze eerste zondag van Advent lezen we 2 Samuël 11, 1 – 27 en 
Matteüs 21, 1 – 9. Het orgel wordt bespeeld door Mannes Hofsink. 

Voorganger is ds. Evert Jan Veldman 
 



ZONDAG 27 NOVEMBER GEMEENTEBERAAD MAATREGELEN OM DE 
STIJGENDE ENERGIEKOSTEN TE VERLAGEN 
Aansluitend op de kerkdienst van zondag 27 november, nadat er koffie 
is gepakt, wil de Wijkkerkenraad graag met de gemeente in gesprek over 
het volgende: 
 
De energierekening van de Nieuwe Kerk gaat vanaf 1 januari 2023 
immens stijgen. Als we doorgaan zoals we nu vieren, moeten we vier tot 
vijfmaal zo veel gaan betalen. Nu zitten die kosten rond de €15000, dat 
wordt dus mogelijk rond de €75000. Om kort te gaan: dat is 
onbetaalbaar. Het is dus tijd voor creatieve ideeën voor de vieringen in 
de winterperiode. Er wordt al veel over gesproken, onder andere in de 
Wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad, maar samen weten we 
meer. Drie thema's zullen sowieso aan bod komen: 
 
Het eerste thema betreft eventueel gezamenlijke diensten tijdens de 
koude maanden. Een optie hiervoor is om de gezamenlijk diensten met 
De Fontein en De Bron op een andere locatie te vieren, bijvoorbeeld in 
De Fontein. Een andere optie is om eens per maand een gezamenlijke 
dienst met de Martinidiensten (voormalig GSP) in de Martinikerk te 
vieren. We zijn op zoek naar argumenten voor en tegen beide varianten. 
 
Het tweede thema betreft de verplaatsing van de Evensong naar de 
Martinikerk tijdens de koude maanden. Hoe zouden we ervoor kunnen 
zorgen dat de verbinding tussen de gemeente van de Nieuwe Kerk en de 
Evensong wel voelbaar en zichtbaar blijft? 
 
Het derde thema betreft slimme trucs om goed te kunnen vieren in een 
koude kerk. We gaan de kerk namelijk aanzienlijk minder verwarmen, 
maar de kerkdienst moet wel toegankelijk blijven. Wat kunnen we doen 
om in een koude kerk toch een prettige dienst met jong en oud te kunnen 
vieren? Hoe kunnen we warm blijven? 
 
Het is een belangrijke bijeenkomst, want een dag later op maandag 28 
november zal de Grote Wijkkerkenraad een besluit gaan nemen over de 
maatregelen, onder andere op basis van uw adviezen en mening. 



KADOWINKEL KOSTERSWONING NIEUWE KERK 
In november en december zijn we bezig met het geven van kadootjes 
voor Sinterklaas en Kerst. 
Daarom is de kadowinkel van de Vrienden van de Nieuwe Kerk deze 
maanden geopend van 13.00 uur tot 16.30 uur op: 
16,18,22,25,28 en 30 november en op 7,13 en 16 december. 
We hebben een mooie collectie tweedehands boeken, cd’s en platen 
(weer helemaal hip). Ook het mooie boekje FEEST met de verhalen van 
Mirjam en Micha is te koop voor 15,00 euro. Verder zijn er kaarsen, 
kopjes kaarten en wijn van de Nieuwe Kerk.  
Pinnen is niet mogelijk, contant afrekenen of overmaken via de rekening 
of een QR-code. 
 
ADVENTSPROJECT VOORMOEDERS  
Op zondag 27 november begint de adventstijd. We lezen dan over 
‘voormoeders’ van Jezus. De evangelist Matteüs begint zijn 
levensverhaal van Jezus met een overzicht van Jezus’ afstamming. Het 
overzicht begint bij Abraham en vertelt over drie keer veertien 
generaties. Er komen namen voorbij als Jakob, koning David en Salomo. 
Tussen al die namen worden ook vier vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, 
Ruth en Batseba. En aan het eind van de lijst noemt Matteüs ook nog 
Maria als vrouw van Jozef. 
Standbeeld 
Deze vrouwen staan centraal in het adventsproject van dit jaar. We 
geven deze vrouwen een standbeeld. Zo laten we zien dat ze belangrijk 
zijn en dat hun verhalen niet vergeten mogen worden. 
In de verhalen van deze periode kijken we steeds verder terug: we lezen 
eerst over Batseba, de vrouw die door Mattheüs als laatste genoemd 
wordt. Daarna gaan we met Ruth een stap verder terug in de tijd, en met 
Rachab en Tamar nog verder.  
Daarmee maken we een beweging die mensen vaak maken als ze het  
over hun voorgeschiedenis hebben: ook in je eigen familiegeschiedenis 
kijk je vaak steeds verder terug. 
 
 
 



NIEUW DIACONAAL PROJECT: STICHTING JARIGE JOB  
Ruim twee jaar is er in de Nieuwe Kerk gecollecteerd voor het 
binnenlands project Het Overweeghuis, een huis dat vrouwen opvangt 
die vastlopen in de prostitutie. Dit heeft € 1656,15 opgeleverd.  
Het nieuwe project is de Stichting ‘Jarige Job’.  
Deze stichting helpt jarige kinderen tussen 4 en 18 jaar die in armoede 
opgroeien met een verjaardagsbox van 35 euro. De stichting werkt 
samen met de voedselbank en Stichting Leergeld. Het netwerk van de 
voedselbank verspreidt de verjaardagsboxen. De diaconie 
 
SCRIBA’S GEZOCHT!! 
De Wijkkerkenraad zoekt een of twee mensen om het scribaat van de 
Nieuwe Kerk vorm te geven. De afgelopen jaren heeft Nienke Verheij 
met steun van Annie van Zanten het scribaat vormgegeven, maar deze 
constructie past momenteel niet. We zoeken een of twee mensen die 
beschikken over secretariële en/of organisatorische vaardigheden of zin 
hebben om die vaardigheden te ontwikkelen. De Wijkkerkenraad is bezig 
met het uitvoeren van het beleidsplan 2022-2026. Je kan meedenken 
over de invulling die we aan de vier pijlers geven. 
Lidmaatschap is gekoppeld aan deelname aan de Kleine Wijkkerkenraad 
(10 vergaderingen per jaar op de 2e maandag van de maand; grotendeels 
via beeldbellen) en Grote Wijkkerkenraad (4 vergaderingen per jaar op 
de 4e maandag van de maand; in de Nieuwe Kerk); inzet als ouderling in 
de kerkdienst is geen vereiste. 
 
Spreekt het je aan of zit je met vragen die eerst beantwoord moeten 
worden? Meld je bij de voorzitter van de Wijkkerkenraad (Klaas van der 
Lingen) van de Nieuwe Kerk via kerkenraad@nieuwekerk.org of spreek 
hem aan bij het gemeenteberaad van 27 november. 
 
Kinderdienst zoekt leiding 
De kinderdienst is op zoek naar nieuwe leiding. Lijkt het je leuk om met 
de kinderen van de Nieuwe Kerk in gesprek te gaan over de bijbel, samen 
te knutselen of een spel te spelen? Kom ons team dan versterken!  

https://overweeghuis.nl/
https://stichtingjarigejob.nl/
https://voedselbank-groningen.nl/
https://www.leergeld.nl/
mailto:kerkenraad@nieuwekerk.org


Kinderdienst geven kan iedereen die het leuk vindt om met kinderen om 
te gaan. Het is ook voor jezelf een leuke manier om op een andere 
manier met de verhalen uit de bijbel aan de slag te gaan.  
De gesprekjes met de kinderen verruimen je blik en laten je soms op een 
verrassende manier kijken naar de oude verhalen. 
 
Wil je een keertje meelopen om te kijken of het wat voor je is?  
Stuur dan een e-mail aan geartsje.visser@gmail.com of spreek een van 
ons aan na de dienst.  
Geartsje, Karina, Kees, Lianne, Marieke, Marion en Tina 
 

KANSELBRIEF  

Betreffende opvang vluchtelingen  

Beste mensen, broeders en zusters, Eind augustus is er een oproep 
gedaan door INLIA om op zo kort mogelijke termijn vluchtelingen op te 
vangen die letterlijk in de kou stonden in Ter Apel.  
INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die 
asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Binnen een weekend 
waren er verschillende plekken en veel vrijwilligers geregeld en hebben 
we als gezamenlijke gemeentes ruim twee weken crisisopvang kunnen 
verlenen. Op andere plaatsen is de opvang steeds door gegaan.  

Ondanks dat er momenteel in de media weinig nieuws is omtrent de 
omstandigheden in Ter Apel, zijn deze nog steeds niet significant 
verbeterd en wachten vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden op 
een plekje. Op vrijdag 4 november is er daarom vanuit INLIA een 
herhaalde oproep gedaan voor opvangplekken.  

De Algemene Kerkenraad en de Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Groningen doen hierbij een gezamenlijke oproep uitgaan naar de kerken, 
vierplekken en geloofsgemeenschappen in Stad.  

Deze oproep bestaat uit twee delen; ten eerste vragen we u mee te 
denken over eventuele beschikbare ruimtes waar opvang gerealiseerd 
kan worden, voor korte noodopvang maar ook voor langere tijd.  

mailto:geartsje.visser@gmail.com


Mocht u hier een idee over hebben dan kunt u dit doorgeven aan uw 
eigen kerkenraad,  
aan de scriba van de AK (secak@protestantsegemeentegroningen.nl) of 
rechtstreeks bij INLIA (crisisopvang@inlia-projecten.nl). Daarnaast 
willen we u vragen om als vrijwilliger mee te helpen op de plekken waar 
opvang gerealiseerd is. Net zoals de vorige keer kunt u uw naam en 
gegevens op de inschrijfpapieren noteren. Ook kunt u via een QRcode 
uw gegevens doorgeven. Deze zal beschikbaar gesteld worden via 
verschillende kanalen zoals de website van de PGG 
(protestantsegemeentegroningen.nl).  
De opvang van asielzoekers is en blijft uiteraard een 
verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, en INLIA blijft die dan ook 
met klem daarop aanspreken. Tegelijkertijd kunnen wij als christelijke 
gemeenschappen mensen in nood niet de rug toekeren.  
In de woorden van de Protestantse Diaconie van Gouda: “Waar onze 
overheid medemensen inhumaan behandelt, behoort de kerk op te 
staan. Punt. Gooi die deuren open. (…) Laten we ons niet verschuilen 
achter het argument dat we als kerk niet het probleem van de overheid 
moeten oplossen.  
Waar staat het voorbehoud in de Bijbel dat ik een naakte niet mag kleden 
omdat de overheid dat zou moeten doen? Een hongerige niet mag 
voeden omdat de overheid daarover gaat?”  
 
Namens de Algemene Kerkenraad en Diaconie van de Protestantse 

Gemeente Groningen, Josha Veger-Schotanus en Elsbeth Vonkeman 

 

Ik wil meehelpen als vrijwilliger bij de noodopvang door de kerken in 
Groningen van asielzoekers uit Ter Apel: 



Naam  

Mailadres/telefoon 

Bijzonderheden (b.v. ik ben verpleegkundige……) 

 

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

 



-



MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 
 
Bij de vieringen 
Op zondag 20 november is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst 
in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren. 
Op zondag 27 november is mw. Saskia Treu onze gastvoorganger. 
Organist is Dick Dijkstra. Medewerking: de cantorij 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) 
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 het adres 
niet, neem dan contact op met één van de ouderlingen van De Fontein. 
i.v.m. de privacywet zetten we de adressen niet op de website. 
 
Wij gedenken 
Op zondag 6 november is overleden Trix Visser van Wering, in de 
leeftijd van 90 jaar. De laatste jaren, sinds 2015, was ze in 
Maartenshof. Daarvoor woonde ze aan de Elzenlaan. De begrafenis 
vond in kleine kring plaats. 
 
Op maandag 14 november is overleden Ria Smits-Groeneveld, in de 
leeftijd van 85 jaar. De afgelopen drie jaren woonde ze aan de 
Noorderkroonstraat. De begrafenis zal zijn op maandag 21 november 
om 13.00 uur in De Fontein, aansluitend de begrafenis in Zuidwolde en 
na afloop een samenzijn in Dorpshuis De Kern met gelegenheid tot 
condoleren. 



Bedankje 
Hartelijk dank voor de bloemen en mooie kaart, die ik van de 
gemeente mocht ontvangen. En een gezellig bezoekje van Mw. 
Zuidema zondagochtend na de kerkdienst. 
Hartelijke groet, Willy Veninga 
 
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. 
 
Film in De Fontein: Ben Is Back (2018) 
Op donderdagavond 24 november (19.30 uur) draait ‘Ben Is Back’: 
Een ogenschijnlijk gelukkig gezin is zich aan het voorbereiden op de 
kerstuitvoering in de kerk. De oudste dochter heeft de zangsolo te 
pakken, de jongsten hebben een rolletje als schaap en engel en 
moeder Holly (Julia Roberts) zit trots vanaf de kerkbank te kijken. 
Eenmaal thuis is Holly’s drugsverslaafde zoon Ben (een uitstekende 
Lucas Hedges) onverwachts vanuit de afkickkliniek op bezoek. Holly is 
blij, maar de rest van de familie vindt het moeilijk om zijn goede 
bedoelingen te geloven. 
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee 
klaar. Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Spreek smakelijk: wat is de betekenis van kerst voor jou? 
Vrijdagavond 9 december, van 17.00 tot 19.30 uur (17h inloop, 17.30 
uur diner) gaan wij weer aan tafel in gesprek met elkaar. ‘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. In dit geval is 
dat kerst en de betekenis die dat voor een ieder heeft. 
Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom 
Opgave: vóór maandag 5 december via r.pruis@defontein.info 

mailto:r.pruis@defontein.info


Kerstmarkt 17 december in De Fontein 
Ook al duurt het nog even, het is goed om het alvast bekend te maken. 
Op zaterdag 17 december van 10.00 uur – 14.00 uur hebben we weer 
onze Kerstmarkt aan de Eikenlaan. Er worden o.a. zelfgemaakte 
kerststukjes aangeboden, er zijn meerdere kraampjes met 
kerstspulletjes en etenswaren, een tombola, het hutspotspel, een 
fotograaf om u op de (gezins-) foto te zetten. 
U kunt er koffie komen drinken met wat lekkers erbij. Wilt u iets warms 
komen eten dan is er erwtensoep, oliebollen en broodjes warme 
worst. Hierbij kunt u luisteren naar live muziek. 
De opbrengst van deze Kerstmarkt is voor de stichting KFTGHANA, 
Keeping Families Together in Ghana. De stichting wil o.a. vrouwen 
vakonderwijs aanbieden waardoor zij financieel onafhankelijk en 
economisch zelfstandig aan een kansrijke toekomst kunnen werken. 
U wordt van harte uitgenodigd, noteer het alvast in uw agenda. 
 
Kaarten en kaarsen. 
Op 27 november kunt u weer prachtige kaarten en kaarsen van 
Amnesty International kopen. We waren met de bestelling vroeg dus 
we hebben meerdere nieuwe setjes kaarten. Ook de bekende kaars 
kunt u in verschillende uitvoeringen kopen. Het is goed te weten dat 
u contant moet betalen. Met de koop steunt u het belangrijke werk 
van  deze organisatie.  
 
Kledingaktie voor Dorcas. 
De kledingactie voor Dorcas op 4 nov j.l. was weer een succes. 
Er zijn 138 zakken kleding, 20 zakken schoenen en 52 brillen 
ingebracht. Ook is er een bedrag van € 62,- gegeven voor het 
transport van deze goederen. Namens de werkgroep diaconaat heel 
hartelijk dank allemaal.  Margje Tolsma 
 
Opbrengst deurcollecte voedselbank  
De maandelijkse deurcollecte voor de Voedselbank Groningen op 6 
november j.l. heeft 232 euro opgeleverd. Dat is de hoogste opbrengst 
van dit jaar. De werkgroep diaconie is u zeer erkentelijk voor uw 
bijdrage. Werkgroep diaconie 



 
 
 
  

 
 

  


