Welkom!
Nieuwe Kerk Groningen
Datum

Tijd

Vieringen

Voorganger

Locatie

Zondag 11 februari

9.30 uur

Dienst van Schrift en Tafel
Met medewerking van
De Cantorij o.l.v. Jelte Hulzebos

Ds. E.J. Veldman

Nieuwe Kerk

Zondag 18 februari

9.30 uur

Gezamenlijke dienst
Met ‘De Fontein’ en ‘De Bron’

Ds. M. Baas

Nieuwe Kerk

Eerste Collecte: INLIA. Het Internationaal Netwerk van
Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers
(INLIA) is een organisatie die zich inzet voor het bieden
van hulp aan asielzoekers in nood. Wat begon in 1988
in Groningen is uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk
waarin
geloofsgemeenschappen
van
allerlei
denominaties zich inzetten voor asielzoekers in nood.
In Groningen is de bed-bad-brood voorziening het
bekendste voorbeeld, maar ook wordt via politieke
wegen
geprobeerd
de
overheid
haar
verantwoordelijkheid te laten nemen. Denk hierbij aan
de generaal pardon regeling, waarin INLIA een grote rol
heeft gespeeld.
Tweede Collecte: Help de nieuwe kerk in NieuwVennep. CrossPoint is de kerk in Getsewoud, maar dan
anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een
eigentijdse en warme gemeenschap die samen een
verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer
echt zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten
met buren, collega’s, sportmaatjes of overblijfmoeders
zijn belangrijk. Er worden activiteiten georganiseerd als
gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en
spel, kleine groepen en tienerwerk. Het verlangen is
om vanuit deze pioniersplek een nieuwe pioniersplek
voort te laten komen. Steun met uw collecte deze en
andere pioniersplekken.
Kinderdienst
Er is vanmorgen weer kinderdienst. Het wordt geleid
door Wilma en Alexander.
De bloemen uit de kerk gaan met hartelijke groet
vanuit de gemeente naar mevrouw R. HuismanRadix, Pelsterstraat 50 D. Mevrouw is 7 februari 90 jaar
geworden.
En naar mevrouw A.W. Mooibroek-Duit, Siersteenlaan
73. Mevrouw is 6 februari 91 jaar geworden.

U wordt allen uitgenodigd om na de dienst koffie of
thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade.
Elly Jagersma en Thom Loonstra zullen de koffietafel
verzorgen.
40 dagen kalender. Ook dit jaar is er door verschillende
kerken in de stad Groningen weer een 40dagentijdkalender samengesteld. In de kalender wordt
op elke dag tijdens de 40-dagentijd een gedicht, een
kunstwerk, een recept, een kinderpagina, een activiteit
of een overdenking rondom dit thema gepresenteerd.
Zo kunt u zich op een inspirerende manier
voorbereiden op Pasen. De kalender kost op A5
formaat 6 euro en op A4 formaat 7 euro. Het is te
verkrijgen bij de koffietafel. Namens De ZWO.
Sobere maaltijd en Vespers. De 40dagentijd begint op
woensdag 14 februari. Tijd voor het avondgebed op de
woensdag. Tot het Pasen is! Aan dit eerste avondgebed
werkt de Cantorij van de Nieuwe Kerk mee. Met een
psalm en een avondlied. Met gebeden en met stilte. En
met een korte meditatie bij een Bijbeltekst. Deze keer
Galaten 4, 4 – 7: ‘de volheid van de tijd’. Voorafgaand
kunt u deelnemen aan de Sobere Maaltijd in het
Nieuwe Kerkcentrum. Vandaaruit lopen we naar de
Nieuwe Kerk om de Vesper mee te maken. Data zijn,
steeds op woensdag, 21 en 28 februari, 7, 14, 21 en 28
maart om 19.30 uur.
NB De vespers van 7 en 14 maart worden in het Nieuwe
Kerk Centrum gehouden.
Donderdag 8 februari is de Basiscatechese van start
gegaan. Het wordt verzorgd door Eelco Glas. De
overige zullen plaatsvinden op woensdagavond 14
februari, 21 februari en 7 maart), van 19.45-21.00 uur
in het NKC. Voor de toekomst van onze gemeente is het
van groot belang dat tieners leren over de inhoud van
het geloof. Van harte aanbevolen!

Ionaviering zondag 11 februari (vanmiddag)
Elke 2e zondag van de maand is er een Ionaviering in
Groningen. Daarin wordt de liturgie gevolgd die in de
Abdij van Iona elke dinsdagavond wordt gevierd. De
heelheid van de aarde en de heelheid van jou als mens
staan daarin centraal. Oog hebben voor elkaars
breekbaarheid en voor de kwetsbaarheid van de aarde,
daar gaat een genezende werking van uit.
De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oude
Keltische wortels, met melodieën die daar zijn
geboren, met de eenvoud en de stilte die je daar kunt
ervaren.
De Ionagroep Groningen, die in 2012 ontstond uit een
pelgrimage naar dit prachtige eiland, draagt deze
vieringen.
In het seizoen 2017 – 2018 is het thema ‘De schepping
vieren’. Schilderijen uit de serie ‘Creation’ van
Henriëtte Alexander uit Driebergen en een korte lezing
uit het scheppingsverhaal bepalen ons bij het thema.
Deze keer is dat Genesis 1, 24 – 31. Deze dienst is
voorbereid door Hilda Scherphuis en ds. Evert Jan
Veldman.
Dinsdag 13 februari 10.00 uur Nieuwe kerk Centrum
Koffieochtend voor ouderen. Gastdames zijn Frieda en
Joke. Mocht u een keer (of vaker) willen komen, dan
bent u van harte welkom!
Zondag 18 februari wordt ’s morgens de jaarlijkse
Urban Trail gehouden. Dit is een hardlooptocht door de
binnenstad van Groningen. Het kan zijn dat u wat
langer moet zoeken naar een parkeerplekje.
Zondag 25 februari in de morgendienst, nemen we
afscheid van Dick Middel als diaken.
Dick was tevens secretaris van het College van
Diakenen. Na 8 jaar is de tijd gekomen dat Dick zijn
taken overdraagt.
In deze dienst wordt Alef Rutgers bevestigd als diaken
met een bijzondere opdracht.
We zijn blij dat Alef bereidt is gevonden om deze taak
op zich te nemen.
De DoppenActie is in de Nieuwe Kerk gestopt omdat er
genoeg andere inzamelpunten zijn.
Mocht u willen weten waar het dichtstbijzijnde
inleverpunt in uw regio is, neem dan contact op via
info https://www.stichtingvriendendoppenactienoord
nederland.nl/

Voedselbank
Wij bedanken de Nieuwe Kerk voor de geweldige
financiële ondersteuning! Wij zijn u daar zeer
erkentelijk voor en danken u ook voor het in ons
gestelde vertrouwen. Met een hartelijke groet,
namens bestuur, medewerkers en cliënten,
Ulfert Molenhuis, bestuursvoorzitter VBSG
Jan Huizinga, penningmeester VBSG
Collectes en giften in januari
In de maand januari hebben wij de onderstaande
bedragen mogen ontvangen via de collectes en giften.
7 januari Future in Our Hands € 202,40 en
voor het Stedelijk Kerkenwerk €156,40 en voor het
Eigen Wijkwerk € 130,24
14 januari ZWO Moldavië € 314,75 en voor het
Stedelijk Kerkenwerk € 269,32
21 januari Raad van Kerken Groningen € 517,92
en voor de Evensong € 391,08
28 januari Stedelijke Diaconie € 232,27 en voor
het opleiden om missionair kerk te zijn was de
opbrengst € 252,82
De opbrengst van giften via de giro en de collectebus
op de ‘Voedselbank’ in de kerk was in totaal € 34,-.
Voor de bloemendienst hebben we twee giften
ontvangen van in totaal € 30,-.
We willen iedereen heel hartelijk danken voor de
giften en het schenken van producten voor de
voedselbank. Namens de diaconie: Jan Haak
Huiswerkbegeleider PIM Studiepunt
Wij zijn een christelijk huiswerkinstituut en
begeleidingscentrum voor jongeren van de middelbare
school. Hierbij willen wij jullie hulp vragen om de
christelijke studenten te bereiken. Het betreft een
oproep voor Christelijke studenten die opzoek zijn naar
een bijbaan naast hun studie. Neem gerust een kijkje
naar de poster. (voor in de kerk)
Het gaat veelal om jongeren die wat extra hulp nodig
heben met plannen en afmaken van hun huiswerk.
De aangeboden bijbaan betreft het begeleiden van
deze jongeren op de verschillende locaties.
Wij werken vanuit vestigingen van het Gomarus
College. Voor meer informatie over ons kunt u kijken
op www.stichtingpim.nl en www.studiepuntnoord.nl.
Weet u iemand die een bloemetje uit de kerk nodig
heeft dan kunt u contact opnemen met Elly Jagersma
e-mail ellyjagersma@gmail.com

Predikant:
Evert Jan Veldman e.j.veldman@home.nl / 06-1258 722
voor Kerk In Stad:
kopij-kis@nieuwekerk.org (aanleveren voor 18 februari 2018)
Mededelingen:
Graag aanleveren voor donderdag 20:00u via zondagsbrief@nieuwekerk.org
Bijzonderheden uit de gemeente, zoals ziekte, overlijden, geboorte etc. kunt u doorgeven aan één van de
ouderlingen
[Type
text] Dit kan via pastoraat@nieuwekerk.org

