
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

Welkom 

Ontsteken van de kaarsen 

Lied ‘Hier in de schaduw van de stilte’ (ZZZ 217) allen staan 

 
 

2  Wie in dit huis van heilig wachten 

    de open ruimte binnengaat, 

    wie hier het leven wil verzachten, 

    de woorden en de geest verstaat, 

    wordt hier gedragen door de tijden, 

    gaat open uit geslotenheid, 

    ontmoet, met wie de uren wijden, 

    de Eeuwige in eeuwigheid. 



3  Wie in dit vieren wil verkeren 

    waar leegte in de ziel verwijdt, 

    zal aan de jaren niet verteren, 

    ontdekt de zegen van de tijd. 

    Langzaam verschijnen gouden lagen 

    van Gods onzichtbaar stil Gelaat, 

    als een icoon gezien, gedragen, 

    als teken van de eeuwigheid. 

Tekst en muziek: Chris Fictoor 

 

Bemoediging 

o  Onze hulp is de Naam van de ENE 
a  die hemel en aarde gemaakt heeft 
o  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

Drempelgebed 

o Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U 

a Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt 

o Stem ons af op uw stem 

a Stem ons af op uw stilte 

 

 

Zingen: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ (Lb 695) 

 

 
 

 

 



 

3  Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

    en al mijn twijfels bant. 

                   Als geroepen kom ik: 

       mijn tijd is in uw hand. 

4  Kom en doorstraal mijn dagen, 

    Geest van God uitgegaan, 

    die mijn ogen opent 

       voor wie nu naast mij staan. 

5  Heer, raak ons aan met uw adem, 

    geef ons een vergezicht! 

    Draag ons op uw vleugels, 

    zegen ons met uw licht. 

 

                                                     Na de handdruk - gemeente gaat zitten 

 

RONDOM HET WOORD 

 

 

Groet 

v  De Eeuwige zal bij je zijn! 

a  De Eeuwige zal je bewaren! 

 

Gebed 

 

 



Lezing  

Uit: ‘Merkstenen’, Dag Hammarskjöld (29 juli 1905 – 17 september 1961) 

 

 
1941/1942 
God sterft niet op de dag dat we niet meer in een persoonlijke godheid 
geloven, maar wij sterven op de dag dat het leven voor ons niet meer 
doorstraald wordt door de schittering van het steeds opnieuw geschonken 
wonder, vanuit bronnen die ieder verstand te boven gaan. 
 
 
1955 
Ontvankelijk blijven - uit nederigheid. En om je zachtheid te redden. 
Ontvankelijk blijven – en danken. Hiervoor: dat je mag luisteren, zien, 
begrijpen. 
 
De inzet zoekt ons, niet wij de inzet. Daarom ben je er trouw aan, als je 
wacht, in bereidheid. En handelt – als de vraag gesteld wordt. 
 
 
Pinksteren 1961 
Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde. 
Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. 
Ik herinner me niet dat ik antwoordde. 
Maar eens zei ik ja, tegen iemand – of iets. 
Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn 
leven, in onderwerping, een doel heeft. 
 
 

 

 



Lied ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’ (Lb  323) 

 

 
 

 
2  Hoor. Maar ik wil niet horen. 
    Zou ik uw woord verstaan, 
    ik moest uw wegen gaan, 
    U volgen hier en nu. 
    Ik durf niet zijn geboren 
    en leven toe naar U. 
 

3  Hoor, roept Gij in mijn oren 
    en jaagt mijn angst uiteen. 
    O stem door merg en been 
    verwek mij uit het graf, 
    uw mens opnieuw geboren –  
    o toekomst, laat niet af. 
 

 

 



Schriftlezing 1 Samuël 3, 1-10 (vertaling: Loed Loosen) 

 

De jonge Samuël diende in het heiligdom van JHWH 

onder toezicht van de priester Eli. 

In die dagen was het woord van JHWH  schaars. 

Visioenen waren zeldzaam. 

 

Het geschiedde: 

Op zeker dag had Eli zich te slapen gelegd op zijn gewone plaats. 

Zijn ogen waren zwak geworden en hij kon niet meer zien. 

De lamp van God was nog niet gedoofd 

en Samuël lag te slapen in het heiligdom van JHWH, 

waar de ark van God stond. 

 

Toen riep JHWH: “Samuël.” 

Hij antwoordde: “Hier ben ik.” Hij liep haastig naar Eli en zei: 

“Hier ben ik; want u hebt mij geroepen.” 

Maar Eli antwoordde: ”Ik heb niet geroepen; 

Ga maar weer slapen.” 

 

EN JHWH riep opnieuw: “Samuël.” 

Samuël stond op, ging naar Eli en zei: 

“Hier ben ik; want u hebt mij geroepen.” 

Eli antwoordde: “Ik heb niet geroepen, mijn zoon; 

Ga maar weer slapen.” 

 

Samuël kende JHWH nog niet. 

Het woord van JHWH was hem nog niet geopenbaard. 

 

En weer riep JHWH: “Samuël”; nu voor de derde keer. 

Hij stond op, ging naar Eli en zei: 

“Hier ben ik; want u hebt mij geroepen.” 

Toen begreep Eli dat het JHWH was die de jongen riep. 

En Eli zei tot Samuël: “Ga maar weer slapen; 

en mocht je geroepen worden, 

dan moet je zeggen: “Spreek JHWH, uw dienaar luistert.” 

 

Samuël ging weer op zijn gewone plaats slapen. 

Toen kwam JHWH, ging daar staan 

en riep evenals de vorige keren: “Samuël, Samuël.” 

En Samuël antwoordde: Spreek, uw dienaar luistert.” 



Acclamatie 

 
 

 

 

Overweging 

 

 

 

Stilte 

Een wat langere stilte is niet zo vanzelfsprekend. 

Soms is het moeilijk stilt te worden, vanwege het lawaai buiten en binnen 

ons. In de stilte hoeft er niets: we stellen ons open voor wat er komt.  

Misschien roept wat we hebben gehoord iets op. 

Laat de gedachten voorbijgaan als wolken langs de hemel. 

 

 

 

Lied ‘Wanneer ik zoek naar woorden’ (Lb 894) 

 

 
 



 
 

2  Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed, 
    niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet, 
    dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus – Gij, 
    Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij. 
 
3  Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft 
    maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft, 
    dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind; 
    dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind. 
 

4  Wanneer ik zoek naar woorden is mij uw woord genoeg; 
    dat woord, dat wij eens hoorden, dat woord, dat mij al droeg, 
    dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen stilte bang; 
    slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang. 
 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Diaconale en andere mededelingen 

Inzameling van gaven 

Gebed over de gaven 

Voorbeden met acclamatie 

 

 



Stil gebed en Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en 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 hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 
Slotlied ‘Niet als een storm, als een vloed’ (Lb 321) allen staan 

 

 



 2  Maar als een glimp van de zon, 

    een groene twijg in de winter, 

    dorstig en hard deze grond – 

    zo is het koninkrijk Gods. 

 
3  Stem die de stilte niet breekt, 
    woord als een knecht in de wereld, 
    naam zonder klank zonder macht, 
    vreemdeling zonder geslacht. 
 

4  Kinderen, armen van geest, 

    mensen gelouterd tot vrede, 

    horen de naam in hun hart, 

    dragen het woord in hun vlees. 

  

5  Blinden herkennen de hand, 

    dovemansoren verstaan Hem. 

    Zalig de man die gelooft, 

    zalig de vrouw aan de bron. 

 

6  Niet in het graf van voorbij, 

    niet in een tempel van dromen, 

    hier in ons midden is Hij, 

    hier in de schaduw der hoop. 

 

7  Hier in dit stervend bestaan 

    wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

    worden wij mensen van God, 

    liefde op leven en dood. 

 

 

Zending en zegen 

  

v   Ga in vrede 

a   Ga met vrienden en met vreemden 

v   Laat het maar gebeuren: 

a   de stilte die geen richting voorschrijft 

v   de weg die jouw bestemming is 

a   de metgezel die jou beweegt 

v   Ga met God 

 



 

v  Behoed ons 

a  zegen ons 

v  bewaar ons 

a  Gij die ons hebt toegekeerd naar elkaar 

v   om elkaar te zegenen 

a  te bewaren 

v  te behoeden 

a 

  
 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers aan deze dienst: 

 

Dikkie van Dommelen, eerste ouderling 

Joke Riemersma, tweede ouderling 

Jaap Medema, eerste diaken 

Lida Duzink, tweede diaken 

Gerry Knobbe, lector 

Gjalt van der Meulen, organist 

Ds. Marga Baas, predikant 

e.v.a. 

                                 



 
 
De 1e collecte is bestemd voor het gezamenlijk diaconaal project: Rondom 
Baba in Mali. Stichting Rondom Baba werkt in Mali aan duurzame 
ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. 
De stichting streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met 
gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te 
doorbreken.  
Daartoe is de gemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) opgezet, waar 
samen wordt geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Door aan te sluiten bij 
oude, waardevolle tradities en van daaruit een nieuw samenwerkingsmodel 
en nieuw gedrag te ontwikkelen ontstaat stap voor stap een duurzaam 
project dat gedragen wordt door de bevolking zelf. 
Vanuit het motto neem het beste van je cultuur en deel het met het beste 
van de cultuur van de ander worden negatieve ontwikkelingen overwonnen 
en omgezet in positieve acties.  
Door de energieke werking die hiervan uitgaat wordt de weerbaarheid en 
de vitaliteit van de betrokkenen versterkt.  
 
De 2e collecte besteden we aan het Stedelijk kerkenwerk. Met deze gift 
draagt u bij aan de vaste kosten van onze kerk. U kunt daarbij denken aan 
de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk.  
Uw gift in deze collecte is  meer dan welkom! 
 
De bloemen gaan met een groet en ter bemoediging  uit beide gemeenten 
naar mevrouw Bosscher-Alberts, Korreweg 189. En naar mevrouw 
Bulthuis, ze verblijft momenteel in De Dilgt in Haren. 
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DE FONTEIN EN NIEUWE KERK   
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Na de dienst bent u allen van harte uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij 
koffie, thee en voor de kinderen limonade. U kunt gebruik maken van 
diverse zalen. 
 

NIEUWS UIT ‘DE NIEUWE KERK’ 
 
Geboren op 3 juli j.l. : Veerle Elena, dochter van Wouter en Eleen Hulstijn, 
zusje van Jurgen, Anna en Myrte. Zij wonen Orangerie 23 in Haren. Wij 
feliciteren hen van harte met dit mooie geschenk! 
 
Retraite Abdij van Egmond 
Van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 23 augustus ben ik in de Sint 
Adelbertabdij in Egmond Binnen.  
Om met de broeders te bidden en om mij voor te bereiden op een nieuw 
seizoen.  
Ds. Evert Jan Veldman 
 
De kerkenraad maakt bekend dat met ingang van 1 september 2019 is 
benoemd tot kerkmusicus van de Nieuwe Kerk: Mannes Hofsink.  
De sollicitatiecommissie – bestaande uit afvaardigingen van kerkenraad, 
liturgiecommissie, de cantorij en gemeenteleden, ondersteund door een 
commissie van deskundigen vanuit de landelijke PKN – is unaniem tot de 
keuze voor Mannes Hofsink gekomen.   
Hij gaat een waardevolle bijdrage leveren aan het vormgeven van de liturgie 
in de Nieuwe Kerk in samenwerking met de predikanten, organisten, de 
Cantorij en de werkgroep Liturgie & Kerkmuziek.   
Als organist begeleidt hij ongeveer 33 diensten per jaar en gaat hij leiding 
geven aan de Cantorij tijdens de diensten waaraan het koor haar 
medewerking verleent (ongeveer 12 diensten per jaar).  
Hij geeft als vaste dirigent aan de wekelijkse repetities van de Cantorij op 
woensdagavond. 
We heten Mannes Hofsink hartelijk welkom in de Nieuwe Kerk in Groningen 
en wensen hem veel inspiratie, plezier en succes! 
 
Gevraagd: Enkele BHV-ers (Bedrijfs Hulp Verleners).  
Zoals u zult weten moeten bij elk bedrijf of instelling BHV-ers aangesteld zijn. 
Medewerkers met BHV opleiding worden o.a. geacht: – eerste hulp bij 



ongevallen te verlenen; – branden te beperken en bestrijden, evenals de 
gevolgen;  – het in noodsituaties evacueren;  Ook in de Nieuwe Kerk is dit 
noodzaak.  Tot nu toe hebben 4 mensen zich gemeld dit te willen doen.  
Maar er zijn meer krachten nodig. Voelt u hiervoor of wilt u meer informatie, 
dan kunt u contact opnemen met W. Riemersma wieger1911@gmail.com  
of K. van der Lingen khvdl@yahoo.com    
  
 (via de Diaconie) Gevraagd voor het Overweeghuis: Gastvrouwen voor de 
zomerperiode! Met deze oproep willen we voorkomen dat 5 vrouwen  
straks weer op straat staan. 'Het Overweeghuis' is een interkerkelijk en  
diaconaal project voor vrouwen die vastlopen in de prostitutie.  
We zijn nu 6 weken op weg waarin 5 vrouwen hun leven uit de prostitutie  
achter zich laten en zien daarmee de waarde van de plek die dit huis te 
bieden heeft. Een plek van vrede, voor bezinning, een  pleisterplaats waar 
ze zich thuis kunnen voelen. Hierna stromen de  vrouwen uit naar uitstap-, 
afkick- en andere programma's.  
We zijn op zoek  naar gastvrouwen vanaf 21 jaar of ouder. Het gaat om 
dagdelen en/of  slaapdiensten waarbij je een vergoeding krijgt van 40 euro 
per nacht. Geef  door welke weken in de zomerperiode en hoeveel dagdelen 
je beschikbaar  bent.  
De taak is het present zijn, een luisterend oor bieden, samen eten  en koken, 
in de moestuin werken of andere alledaagse activiteiten  ondernemen. Je 
werkt in een team van andere vrijwilligers en wordt  ondersteund door één 
of twee professionals van het Leger des Heils  die in house zijn. Voor vragen 
en/of opmerkingen kunt u contact opnemen  met Evert Sulman, Telefoon: 
06-24 99 49 54 - evert@quartermasters.org     
Internet: www.kwartiermakersgroningen.nl  
  

Brits Kamerkoor Carillon op concertreis in het noorden van Nederland 
In Groningen verzorgt het koor de muziek voor een traditionele Choral 
Evensong in de Nieuwe Kerk op zaterdag 17 augustus met voorganger Evert 
Jan Veldman en organist Doug Tang.  
Aanvang 17.00 uur. 
Carillon is het kamerkoor van dirigent en componist Leslie Olive.  
Het koor bestaat uit 24 zangers die speciaal geselecteerd werden om hun 
vermogen samen een prachtig muzikaal geheel te vormen.  
 



Zomerprogramma: Kunnen we er over praten? Als stilte pijn doet… 
dinsdag 23 juli 10:00 uur - 11:30 uur 
Het is vandaag stil. Sinds vanmorgen zag of sprak je niemand. Wat doet dat 
met mensen?  
Zelfs met veel contacten kun je nog altijd eenzaam voelen en iets essentieels 
missen: vertrouwen, gesprek, intimiteit, iemand die er echt is. Dat kan zelfs 
binnen een relatie.  
Op jezelf teruggeworpen zijn brengt je misschien dichter bij werkelijke zelf, 
maar het gevoel van langdurige eenzaamheid en verlatenheid doet vaak 
letterlijk pijn. Zowel voor oud als voor jong.  
We verkennen het thema en proberen eigen woorden te vinden die helpen 
bij de kunst van het alleen-zijn in de vorm van een geleide schrijf-oefening. 
Begeleiding door ds. Jacob Kikkert. 
Doopsgezinde Kerk, Mennozaal. 
 

Voorbereiding van de zomervieringen 
Op zondag 28 juli vindt de zomerviering plaats in De Fontein; de drie daarop 
volgende keren, nl. 4, 11 en 18 augustus - komen we samen in de Nieuwe 
Kerk.  De aanvangstijd is steeds 9.30 uur. Al deze vieringen staan in het teken 
van de stilte. Beurtelings gaan ds. Evert Jan Veldman en ds. Marga Baas 
voor. De diensten worden met belangstellenden inhoudelijk voorbereid op 
de maandagmiddagen voorafgaande aan de betreffende zondag.  
Wil je meedoen? Neem dan contact op met ds. Marga Baas of ds. Evert Jan 
Veldman. 
 

 
NIEUWS UIT ‘DE FONTEIN’ 
 
Meeleven in De Fontein 
Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de 
gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan 
zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee 
ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email:  
hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of 
email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie 
bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen 
met ds. Marga Baas. 



Zieken 
Luuk Minke (Nieuwe Ebbingestraat) is herstellende van zijn hartoperatie en 
de bijkomende complicaties. Hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Koene Kats (Magnesiumlaan) en Frans Breidenbach (Goudlaan) zijn al lange 
tijd betrokken in het  traject van kuren en behandelingen; we hopen met 
hen en hun naasten op gunstige resultaten.  
Mw. Gé Bulthuis-Hoeksema (voorheen Selwerd) is heel ernstig ziek en wordt 
verpleegd in De Dilgt (kamer 129). 
 
Loket levensvragen 
Op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur kan iedereen in De Fontein 
terecht om een kop koffie te drinken een kaarsje aan te steken, te luisteren 
naar orgelmuziek, te snuisteren in de weggeefkast. Wie behoefte heeft aan 
een gesprek, vindt een luisterend oor.  
Beurtelings zijn  Marga Baas en Ruth Pruis aanwezig. 
 
Kunst in De Fontein:  

fototentoonstelling van Auke Faber 

Van 3 juli tot 11 september 2019 is er een zomertentoonstelling in De 
Fontein met foto’s  van Auke Faber (1948). Hij heeft hier al vaker 
geëxposeerd en is ook medeorganisator van de fotoworkshops in De 
Fontein. Auke was aanvankelijk werkzaam in de medische (analoge) 
fotografie, maar sinds zijn pensionering houdt hij zich bezig met digitale 
fotografie. Daarin blijft hij een fotograaf van ‘de oude stempel’: de 
bewerkingen op de computer blijven beperkt tot die werkzaamheden die hij 
anders in de donkere kamer zou doen. 
In De Fontein hangt een twaalftal foto’s met o.a. luchten en vogels in de 
vlucht. Verder is er een intrigerende foto met kroos te zien. 
‘Ik probeer de essentie van een landschap of dat wat mij treft in het 
onderwerp naar voren te brengen. Dat heeft tot gevolg dat ik vaak het 
accent leg op de sfeer in haast monochrome foto’s’, aldus Auke. 
Ook maakt hij graag ‘uitstapjes’ naar de macrofotografie. 
Voor belangstellenden is er meer informatie te vinden in het Kunstboek in 
de hal. Reacties naar aanleiding van deze verrassende tentoonstelling kunt 
u in dat boek schrijven. Er is een rondleiding gepland in de 
tentoonstellingsperiode en wel op woensdag 7 augustus 2019 om 11.00 uur. 
 



Gezocht: beeldmateriaal van De Fontein 
In het kader van onze transitie naar buurtkerk zouden wij vanaf september 
graag op een andere manier naar buiten willen treden; met een 
maandprogramma in de diverse (wijk)kranten en flyers die één sprekende, 
herkenbare huisstijl hebben.  
Hierin willen wij het gebouw van De Fontein verwerken. Maya, grafisch 
vormgeefster gaat ons hierbij helpen, maar heeft daar wel 
beeldmateriaal/foto’s van het gebouw voor nodig.  
Mocht u iets hebben, dan kunt u dit toesturen naar: r.pruis@defontein.info. 
Alvast bedankt! 
 
Dank aan de leden van de kindernevendienst 
Zondag 7 juli werd de laatste kindernevendienst gehouden in De Fontein. 
Het was niet alleen de laatste keer voor de zomervakantie, maar werkelijk 
de laatste keer.  
Omdat er nog maar zo weinig ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd 
de vieringen bezoeken, heeft de leiding  van de kindernevendienst 
aangegeven de werkgroep te willen opheffen.  
De wijkkerkenraad heeft in haar laatste vergadering hiermee ingestemd. 
Door voorzitter Dikkie van Dommelen zijn de werkgroepleden namens de 
gemeente hartelijk bedankt voor de wijze waarop zij – vaak al jarenlang! – 
deze taak hebben vervuld. 
 

 

 

 

Zondag 28 juli 9.30 uur morgendienst in De Fontein: 

Gezamenlijke dienst De Fontein en Nieuwe Kerk 

Het is de 3e zomerviering, met het thema: God is Stilte. 

Voorganger is Ds. Evert Jan Veldman. 

 

IN DEZE DIENST WORDT HET HEILIG AVONDMAAL GEVIERD. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een dag vroeg Jozef aan vader Nisteros: “ik kan mijn tong 
niet onder controle krijgen. Ik blijf maar dingen zeggen waar ik 
later spijt van krijg. Wat kan ik hiertegen doen?”  
De oude man zei: “Voel je je kalm en rustig als je praat?” 
 “Nee”, gaf Jozef toe.  
Daarop antwoordde Nisteros: ”Als je geen rust en kalmte 
ervaart, waarom praat je dan?  
Wees eens stil als anderen met elkaar in gesprek zijn en 
probeer te luisteren in plaats van te praten.” 
 

Uit: Mattias Rouw, Woestijnvaders, p. 32 

 


