
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent 2022 



Matteüs 1, 1 – 6 

1 Boek van de genesis 

van Jezus Christus, 

zoon van David, zoon van Abraham 

2 Abraham verwekte Isaak, 

Isaak verwekte Jakob, 

Jakob verwekte Juda en zijn broeders. 

3 Juda verwekte Peres en Zerach uit Tamar 

Peres verwekte Chesron 

Chesron verwekte Aram 

4 Aram verwekte Amminadab 

Amminadab verwekte Nachson 

Nachson verwekte Salmon 

5 Salmon verwekte Boaz  uit Rachab 

Boaz verwekte Obed   uit Ruth 

Obed verwekte Isaï 

6 Isaï verwekte David    

David verwekte Salomo  uit die van Uria 
 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

 

Tineke Veenstra, 1e ouderling 

Christiaan Hulzebos, 1e diaken 

Josha Veger, lector 

Linda Rijks, voorzanger 

Mannes Hofsink, cantor-organist 

ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 

Joop Duzink, geluid 

Andries Jekel, beeld 

Herman-Pieter Ubbens, koster 

e.v.a. 



VOORBEREIDING 

 

- Orgelspel: Christus, der ist mein Leben (mel. lied 444) - J.Pachelbel 

- Welkom 

- Stilte 

- De tafelkaarsen worden ontstoken 

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

       (allen gaan staan) 

- Psalm 19: 1 en 2 

 



 

 
 

2 God heeft de tent gemaakt, 

 waarin de zon ontwaakt 

 fier als een bruidegom, 

die blinkend van gewaad 

het bruidsvertrek verlaat 

en licht verspreidt alom. 

Zo vrolijk als een held 

die tot de zege snelt, 

roept hij de nieuwe morgen; 

hij trekt zijn glanzend spoor 

de ganse hemel door: 

zijn gloed laat niets verborgen.  

 

 

- Bemoediging  

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

g.: die was, die is, die komt 

o.: In Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria 

ontdekken wij dat levenslicht en hoop 

vanuit onverwachte hoek kan komen 

g.: help ons dat licht toe te laten 

     en vul ons met die hoop 

o: opdat zij ook ons duister doorbreekt  

     en ons verlangend op weg doet gaan 

     in liefde levend. 

g.: Amen 

(allen gaan zitten) 

 

 



- Kyrie  

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

      over wie vervallen aan het duister.

 

Christe eleison, 

nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 

 

Kyrie eleison 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 
      (LB 634) 

 

RONDOM HET WOORD 

- Myrthe steekt de vierde adventskaars aan. 

Nu branden er vier kaarsen, 

ze staan hier op een rij. 

Wij mogen ons verbazen: 

de Heer is heel dichtbij 

 

- Met de kinderen 

 

- Lied: Levenslicht 

 



Ik zing van licht dat God ons geeft: 

het levenslicht voor al wat leeft. 

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

Wie geeft het aan de mensen door? 

 

4e Advent     Tamar 

De stam van Juda bleef bestaan, 

want Tamar is niet weggegaan. 

Als hoopvolle en sterke vrouw 

bleef zij geloven in Gods trouw. 

 
Tekst: Erik Idema 

Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’ - LB 469 

 

- Groet 

v: De Eeuwige zal bij u zijn 

g: Ook u zal God bewaren 

 

- Gebed van de zondag 

v:………………………………………… 

   door Jezus Christus onze Heer 

g: Amen 

 

- Lezing: Genesis 38: 24-30 

24Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn 

schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. 

‘Breng haar de stad uit,’ zei Juda, ‘ze moet verbrand worden.’ 25Maar 

terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze 

boodschap brengen: ‘Ik ben zwanger van de eigenaar van deze 

voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf 

zijn.’ 26Juda herkende ze en zei: ‘Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb 

haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven.’ Hij had geen tweede 

keer gemeenschap met haar. 

27Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter 

wereld. 28Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar 

buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat 

hij zich het eerst had laten zien. 29Maar hij trok zijn hand weer terug, en 

daar kwam zijn broer tevoorschijn. ‘Wat een baanbreker ben jij!’ zei ze. 

Hij kreeg de naam Peres. 30Daarna kwam zijn broer, met om zijn hand de 

rode draad. Hij werd Zerach  genoemd. 



 

- Halleluja 

 

vz: Moge hij leven zolang de zon bestaat, 

     zolang de maan zal schijnen, 

     van geslacht op geslacht. (Ps. 72, 5) 

 

a.: Hallelu, halleluja.. 

 

- Lezing: Matteüs 1: 1-17 

1Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon 

van Abraham. 

2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en 

zijn broers, 3Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte 

Chesron, Chesron verwekte Aram, 4Aram verwekte Amminadab, 

Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5Salmon 

verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte 

Isaï, 6Isaï verwekte David, de koning. 

David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7Salomo verwekte 

Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, 8Asaf 

verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9Uzzia 

verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10Hizkia 

verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, 11Josia 

verwekte Jechonja en zijn broers rond het begin van de Babylonische 

ballingschap. 

12Ten tijde van de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, 

Sealtiël verwekte Zerubbabel, 13Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud 

verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, 14Azor verwekte Sadok, Sadok 

verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15Eliud verwekte Eleazar, Eleazar 

verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16Jakob verwekte Jozef, de 

man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd 

wordt. 



17Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David 

tot aan de Babylonische ballingschap veertien generaties, en vanaf de 

Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties. 

 

- Schriftlied: ‘Kom zing het lied van Eva’ – LB 738 

 

2 Kom zing het lied van Sifra 

 en Pua, die ’t bevel 

 om jongetjes te doden 

 tenietdoen bij de Nijl 

 en zing het lied van Mirjam: 

 in zee komt paard en ruiter 

 en zing het lied van Ester 

 die massamoord voorkomt. 

 



3 Kom zing het lied van Tamar 

 die opkomt voor haar recht 

 en zing het lied van Rachab 

 en haar geloofsgevecht 

 en zing met Ruth uit Moab: 

 in uw gemeente ben ik thuis, 

 en zing ook van Batseba 

 die meebouwt aan Gods huis. 

 

4 Kom zing het lied van Anna 

 die uitziet naar het kind 

 en zing het lied van Marta 

 die Jezus volgt en dient 

 en zing van de Maria’s 

 die steeds hem hebben bijgestaan 

 en op de hemelbruiloft 

 aan Jezus’ tafel gaan.  

 

- Overweging 

 

- Orgelspel 

- Lied: ‘Schuldig staan wij voor U, Heer’ – LB 859 

 



2 Doorgang hebben wij ontzegd 

 aan wie wilden leven, 

 mensen keer op keer ontrecht, 

 steen voor brood gegeven, 

 God, blijf Gij toch nabij: 

 dat Gij ons verleden 

 nieuw herschrijft met vrede! 

 

3 Zwijgend in de eigen schuld  

 duchten wij het duister. 

 Gij onthult ons uw geduld  

 als uw liefde luistert. 

 Wil de klacht dat de nacht 

 dood loopt in ons vragen, 

 verre van ons dragen. 

 

4 Onze ontrouw hebt Gij ver 

 Achter U geworpen. 

 Gij verheft uw aangezicht 

 als de nieuwe morgen. 

 Uw gericht schept ons licht, 

 waar wij onze wegen 

 kiezen met uw zegen.  

                                                                - De kinderen keren terug 

 
AFSCHEID AMBTSDRAGERS 
Wij nemen afscheid van Tjitsche Douma als diaken in de Nieuwe Kerk. 
 

GEBEDEN EN GAVEN  

- Diaconale mededelingen  

- Inzameling van gaven  

 

1e Collecte: Stichting KFTGHANA,  
Keeping Families Together Ghana.  
 
2e Collecte: JOP – Jong Protestant 
 

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 

Na de woorden: ‘tot u bidden wij’ 

 
 

- Stil gebed 

 
- Onze Vader 

 

 
 
 
 



ZENDING EN ZEGEN 
 
- Slotlied: ‘Nu daagt het in het oosten’ – LB 444 

 

 
2 De duisternis gaat wijken 
 van de eeuwenlange nacht. 
 Een nieuwe dag gaat prijken 
 met ongekende pracht. 
 
3 Zij, die gebonden zaten  
 in schaduw van de dood, 
 van God en mens verlaten 
 begroeten ’t morgenrood. 
 
4 De zonne, wier stralen 
 het nachtelijk duister zwicht, 
 en die zal zegepralen, 
 is Christus, ’t eeuwig licht! 
 
5 Reeds daagt het in het oosten, 
 het licht schijnt overal: 
 Hij komt de volken troosten, 
 die eeuwig heersen zal. 
- Zegen 

  
 
- Orgelspel: Christus, der ist mein Leben (mel. lied 444) - M.Reger 



 

DE FONTEIN – DE BRON – DE NIEUWE KERK 

Zondagsbrief 18 december 2022 

 

 
COLLECTES 
De 1e collecte is voor de wijkdiaconie, voor het gezamenlijk project: 
Stichting KFTGHANA, Keeping Families Together Ghana.  
De jonge stichting is in 2019 opgericht door de in Groningen wonende 
Meridith Hypolite. Door haar ervaringen met vrijwilligerswerk in Ghana 
wilde ze graag iets voor kansarme, jonge vrouwen doen. De stichting 
KFTGHANA wil vrouwen vakonderwijs aanbieden waardoor zij financieel 
onafhankelijk en economisch zelfstandig aan een kansrijke toekomst 
kunnen werken. 
 
De 2e collecte is voor JOP (Jong Protestant): Ontdekken wat Kerst betekent 
Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn 
deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden 
zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? 
Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid 
van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren 
doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. 
 
U kunt uw gift overmaken via de tikkie, hieronder 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. 

 

 

 

 

 

 

KINDERDIENST EN OPPAS 
De kinderdienst wordt geleid door Lianne voor de jongste en Marieke voor 
oudere kinderen. Jantine /Erwin Landman en Mirjam Veger verzorgen de 
kinderoppas op de oppaszolder. 



GEDACHTENIS 
Op woensdag 7 september is het kindje van Alina Rozeboom en 
Roele Kok in de buik van de moeder overleden. Donderdagmorgen om 3 uur 
is hij geboren. Het jongetje draagt de naam Simeon Roelof.  
Het verdriet is groot! 
 

BLOEMENGROET 
De bloemen vanuit de Nieuwe kerk gaan als groet en bemoediging naar 
Aline en Roele Kok, Kraaienest. En als groet en bemoediging naar mevrouw 
Veen-Buining, de Pelster, Pelsterstraat. 
Vanuit de Fontein gaan bloemen naar mevrouw van Dijken, Antaresstraat. 
 
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 
0646696542. 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  
 
WARME WINTER VOOR IEDEREEN  
Het Leger des Heils heeft door het hele land 'warme kamers' geopend. 
Plekken waar je kunt werken, studeren of bijpraten. Bedoeld voor mensen 
die moeite hebben om de energierekening te betalen en het huis niet meer 
warm willen en/of kunnen stoken.  
Het Pand en het Floreshuis hebben dit idee gezamenlijk opgepakt voor de 
Korrewegwijk. In het Floreshuis kun je terecht voor een warme werkplek. In 
Het Pand kunnen gezinnen terecht en andere mensen die warmte en 
gezelligheid zoeken. Koffie en thee zijn in Het Pand gratis en er wordt 
dagelijks een lunch geserveerd. Het huidige rooster vindt je op de 
website: https://www.mooiewijken.nl/2022/11/09/warmewinter/  
Heeft u zelf de overheidssubsidie van 2 x €190 (november / december) op 
de energierekening niet nodig, overweeg dan om bij te dragen aan dit 
initiatief: NL43 INGB 0008 3755 84 tnv Stichting Missionair Werk Het Pand, 
onder vermelding van “Warme Kamers”.   
 

mailto:t.smid@nieuwekerk.org
mailto:ellyjagersma@gmail.com
https://www.mooiewijken.nl/2022/11/09/warmewinter/


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!  
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 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR KINDERKERST!  
Op 24 december komt het kerstverhaal weer tot leven! Met Eppo de ezel, 
Jesse en de andere herders, de wijzen, en natuurlijk de engelen en Jozef en 
Maria met hun bijzondere kindje. We hebben mensen nodig! Voor de 
productie (denk aan bijvoorbeeld catering) en spelers. Mail naar 
regisseur jantinezuur@gmail.com als je mee wilt doen. 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR BEELD EN GELUID  
We zenden onze diensten uit via Kerkomroep.nl. Eerst gebeurde dat alleen 
met alleen geluid maar sinds 2020, toen we door het coronavirus lange tijd 
niet samen mochten komen, ook met beeld. Dit doen we met een groep 
vrijwilligers. Deze groep vrijwilligers willen we graag uitbreiden. Vind je het 
leuk om mee te helpen, zodat mensen thuis onze diensten kunnen 
meebeleven? Meld je dan aan als vrijwilliger voor beeld en/of geluid. 
Omdat er ook regelmatig vraag is naar beelduitzendingen overdag, zijn we 
ook op zoek naar mensen die eventueel overdag tijd hebben.  
Heb je interesse? Stuur een mail naar wim.wierenga@home.nl of schiet 
Wim even aan in de kerk. 
 

HET MYSTERIE 
De verhalen uit de adventskalender komen uit het boek Het Mysterie van 
Jostein Gardner. Joachim heeft met zijn vader een heel bijzondere 
adventskalender gevonden. Elke keer als Joachim namelijk een luikje van de 
kalender opent, valt er een stukje papier uit… Een papier met een spannend 
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verhaal over Elisabet. Zij reist door de tijd en door Europa. De reis, die in 
het heden in Noord-Europa begint, eindigt in het jaar nul in Bethlehem. En 
wat daar gebeurt… een mysterie! De adventsverhalen worden vanaf 1 
december verteld vanuit het geheime torentje van de Nieuwe Kerk en zijn 
dagelijks te bekijken via het YouTubekanaal van de Nieuwe Kerk. Elke 
aflevering duurt 7 – 10 minuten. Ga samen zitten op een moment dat jullie 
past, kruip in de kussens, en beleef zo dit unieke adventsproject. Kijk, volg 
het verhaal en kom op 24 december het kindje Jezus samen bekijken in de 
levende Kerststal in de Nieuwe Kerk!. 

MAAK JE EIGEN MYSTERIE-ADVENTSKALENDER 
Op onze website is ook Het Mysterie doe-het-zelfpakket te vinden, met 
prachtige tekeningen van Anna Sieben, waarmee de kinderen hun eigen 
adventskalender kunnen maken. Sluit aan bij dit avontuur en ga vanuit je 
huiskamer of klaslokaal samen op weg naar Kerst, het feest van het licht. 
 
BIBLIODRAMA IN DE NIEUWE KERK 
Hoe ontsluit je bijbelverhalen in deze tijd? Bibliodrama is een krachtige 
vorm om te ontdekken hoe bijbelverhalen raken aan ons leven vandaag de 
dag. Stap zelf via een rol een bijbelverhaal binnen en ervaar wat er dan 
gebeurt.  
Onderzoek via spel en beweging, hoe de oude verhalen tot leven komen. 
In ontmoeting met elkaar verken je wat dit met je doet, wat raakt en 
tegenstaat. Zo ontdek je nieuwe betekenissen in het verhaal en verrijk je 
jouw levensverhaal met nieuwe perspectieven. 
In het kader van de opleiding tot ‘begeleider bibliodrama’ bieden wij 
(Jantine en Tirtsa) begin 2023 drie avonden bibliodrama in de Nieuwe Kerk 
aan.  
Voor ons een mogelijkheid om te oefenen, voor u hopelijk een kans om op 
een inspirerende en nieuwe manier je eigen levensverhaal met 
bijbelverhalen in verbinding te brengen.  
De avonden staan gepland op 17 januari, 7 februari en 7 maart in het 
Nieuwe Kerk Centrum, vanaf 19:45 uur. 
Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om deel te nemen? Mail dan 
naar: t.liefting@nieuwekerk.org en/of jantinezuur@gmail.com 
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CADEAUWINKEL GEOPEND 
woensdag 16 november 13:00 - vrijdag 16 december 16:30 uur 
In november en december zijn we bezig met het geven van cadeautjes voor 
Sinterklaas en kerst.  
Daarom is de cadeauwinkel van de Vrienden van de Nieuwe Kerk deze 
maanden geopend van 13.00 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 tweedehandsboeken, 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.  
Verder zijn er kaarsen, kopjes, kaarten en wijn van de Nieuwe Kerk.  
Pinnen is niet mogelijk, contact afrekenen, overmaken of met een QR-code 
wel. 
 
CHRISTMAS CAROLS IN DE NIEUWE KERK 
Op 18 december (vanmiddag) om 15.00 uur zal de Cantorij van de Nieuwe 
Kerk weer Christmas Carols zingen. Cantor Mannes Hofsink heeft weer een 
mooi programma samengesteld, dus de Cantorij zal u dit jaar laten genieten 
van Engelse en Scandinavische kerstmuziek. U wordt van harte uitgenodigd 
een aantal bekende Christmas Carols mee te zingen. 
Mirjam Laetitia Haag zal haar medewerking verlenen door het orgel te 
bespelen en te begeleiden.  
De Nieuwe Kerk is open om 14.15 uur. Bij binnenkomst wordt u een glas 
Glühwein aangeboden. Van harte welkom op zondag 18 december! 
Toegang: gratis, wel is er een deurcollecte. 
 
KERSTNACHT: ‘IK LAAT VANNACHT EEN LAMPJE AAN’ 
zaterdag 24 december 22:30 - 23:30 uur 
Na drie jaar kan het weer: de kerstnacht beleven in de Nieuwe Kerk. Samen 
met al die anderen die net als jij verlangen naar vrede en geborgenheid.  
De wereld werkt niet mee. Wie is niet bang? Vandaar: ‘Ik laat vannacht een 
lampje aan’ In zo’n nacht is Hij geboren: een kind, God in ons midden. 
Mannes Hofsink bespeelt zowel het orgel als de vleugel.  
Hij laat ons zingen van ‘Stille nacht’ en ‘Gloria’ en zingt zelf ook.  Net als 
Wouke Mollema en het projectkoor van de Nieuwe Kerk. Erwin Landman 
speelt op de trompet. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. 



MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 

 

Bij de vieringen 
Op zondag 18 december (vierde advent) is de dienst in de Nieuwe Kerk 
(10 uur). Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren. 
 
Platina 
Zondag a.s. 18 december is de laatste kerkdienst van 2022 in Platina. 
Voorganger is ds. Simon Bijl. We beginnen om 17.00 uur in de 
buurthuiskamer. U bent hierbij van harte uitgenodigd! 
Annie Borgerink, 06 45 45 47 03 
  
Kerstavonddienst 
Op 24 december om 20.30 uur vieren we de geboorte van het kind van 
Bethlehem. We lezen het kerstverhaal uit Lucas 2. Ingeborg Kroon speelt 
dwarsfluit en de cantorij o.l.v. José van Dijken verleent haar medewerking. 
Voorganger is Ruth Pruis, organist Dick Dijkstra. Vanaf kwart over acht 
zullen er buiten rondom het vuur bekende kerstliederen gezongen worden. 
Zingt u mee? 
 
Kerstmorgen 
Op 25 december vieren we Kerst in een feestelijke dienst die om 9.30 uur 
begint. Voorganger is ds. Simon Bijl. Aan de dienst wordt meegewerkt door 
het Goede Herderkerkkoor o.l.v. José van Dijken. Organist is Carel van 
Aurich. 
 
Zondagsbrief wordt maandbrief 
Het zal u ook niet ontgaan zijn. Het lukt vaak niet om nieuwe mensen te 
vinden ons te helpen bij de werkzaamheden in en rond de kerk. Onze - tot 
op heden nog niet geslaagde - zoektocht naar een scriba is daar een 
voorbeeld van. In de praktijk betekent dit dat het kerkenwerk achter de 
schermen op steeds minder schouders rust. 
Om dit enigszins te verlichten zouden wij graag – per 2023 – van een 
wekelijkse zondagsbrief naar een maandbrief willen gaan. Op elke laatste 
zondag ligt de brief met informatie voor de komende maand in de kerk. Zo 
blijft u op de hoogte van actuele activiteiten, zoals die natuurlijk ook in Kerk 
in Stad worden vermeld. 



We gaan dit eerst drie maanden proberen. De eerstvolgende deadlines 
voor het aanleveren van kopij zijn dan: woensdag 21 december, 25 januari 
en 22 februari (Jaap Medema - jaapmedema43@gmail.com).  
Hierna zullen we evalueren. 
 
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) 
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. 
 
Energiekosten Fontein 
We weten het allemaal: energie is duur. Voor De Fontein proberen we de 
kosten te beperken. Voor de kerkgangers zal dat betekenen dat de 
thermostaat een graadje lager komt te staan. Voor het oefenen van de 
cantorij en het Goede Herderkerkkoor is de kerkzaal wel een optie, maar 
dan zonder verwarming (de ruimte achter de wand is wel apart te 
verwarmen). Van de vrouwengroep Jasmijn en Together Groningen zal een 
bijdrage in de energiekosten gevraagd worden. In de maanden januari, 
februari en maart wordt de 3de zondagviering in De Fontein gehouden om 
zo de forse kosten van de verwarming van de Nieuwe Kerk uit te sparen. 
We proberen ons aan te passen, maar willen de activiteiten zoveel mogelijk 
doorzetten! 
 
Vakantie van uw buurtpastor 
Tijdens de kerstvakantie zal ik een aantal dagen afwezig zijn: van maandag 
26 december 2022 tot en met woensdag 4 januari 2023. 
Voor dringende zaken is ds. Alberte van Ess het eerste aanspreekpunt: 
domineevaness@protestantsegemeentegroningen.nl 
Waar nodig kan zij door-verwijzen naar ds. Evert Jan Veldman. 
Ruth Pruis 
 
 

mailto:jaapmedema43@gmail.com
mailto:domineevaness@protestantsegemeentegroningen.nl


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. 
 
Ruil- en weggeefkast 
Hebt u spullen in huis die niet meer gebruikt worden, maar waarvan het 
jammer is om ze weg te gooien?  
U kunt ze kwijt in de ruil- en weggeefkast in De Fontein. Uit de kast kunnen 
ook  dingen meegenomen worden. Brengen en halen kan tijdens de 
inloopochtenden. 
 
Kerstbroodmaaltijd 
Op donderdag 22 december organiseren we een Kerstbroodmaaltijd voor 
onze oudere gemeenteleden (80+). De maaltijd begint om 15.30 u (inloop 
vanaf 15.15 u). De uitnodigingen zijn met de Kerstattenties rondgebracht. 
Ook liggen er uitnodigingsbrieven in De Fontein.  
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en toch graag met de maaltijd 
mee willen doen, neem dan contact op met Martha Klooster (tel 050-
5790891) of Klara Kelder (050-5778919). 
 
Website van De Fontein 
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten verwijzen 
we u naar onze website: www.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. 
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