Zondag 11 maart 2018 – 4e zondag in de 40dagentijd
‘Verheug je, Jeruzalem!’

Delen begint niet bij ons
??

Nieuwe Kerk Groningen

VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom
Stilte
De tafelkaarsen worden ontstoken
Lied bij het begin: Psalm 122 (a. 1 en 3; c. 2)
Met de antifoon door de Cantorij:
‘Verheug u met Jeruzalem, bedroefde, juich over haar!’ (Lb 535 e)
Bemoediging
O: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
O: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en niet loslaat het werk van zijn handen
Drempelgebed (Lb 294)

Kyrie
V: Laten wij roepen tot God
en hem aanspreken op zijn barmhartigheid
………………………………………………………………

RONDOM HET WOORD
Groet
V: De Eeuwige zal bij u zijn
G: Ook u zal God bewaren
Gebed van de zondag
‘…… door Jezus Christus onze Heer’
G: Amen
Met Mirjam en Micha:

Lezing uit het Oude Testament: Jozua 4, 19 en 5, 10 – 12
Schriftlied: Lb 372 (a. refrein; c. coupletten)
Lezing uit het Evangelie: Johannes 6, 1 – 15 . 48 – 51
(afgesloten met: ‘Lof zij u Christus’)
Acclamatie na de evangelielezing (Lb 339f)

Overweging
Orgelspel
Zingen: Lb 383 (a. 1, 3 en 5; c. 2, 4)

GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale en andere mededelingen
Inzameling van de gaven
Tijdens de collecte zingt de cantorij:
‘O pray for the peace of Jerusalem ’ - John Goss (1800 – 1880)
O pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee.
Peace be within thy walls: and plenteousness within thy palaces.
For my brethren and companions' sakes: I will wish thee prosperity.
Yea, because of the house of the Lord our God: I will seek to do thee good
(Psalm 122: 6-9)

Gebed over de gaven
Voorbede
Stil gebed
met acclamatie (Lb 368e)

De kinderen komen terug

We zingen het projectlied:

2

Blijven gaan met nieuwe ogen
zien wat niemand anders ziet,
tranen huilen, tranen drogen
en weer verder met een lied.
Als je trouw bent aan elkaar,
leef je in de gloria

MAALTIJD VAN DE HEER
Ook de gasten in ons midden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan
de viering van de Maaltijd van de Heer. De volgorde is van achter uit de kerk naar
voren. Een van de ouderlingen geeft aan wanneer het uw beurt is. De grote bekers
zijn gevuld met wijn; de kleinere met druivensap. Voor mensen met een
glutenallergie is er Matze i.p.v. brood.

Tafelgebed: ‘Van alle dagen deze morgen’ – Lb 403c

Onze Vader

Delen van brood en wijn

Tijdens de rondgang zingt de cantorij:
‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort’
zetting Michael Praetorius (1571 – 1621)
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
und steure deiner Feinde Mord,
die Jesus Christus, deinen Sohn,
wollen stürzen von deinem Thron
Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ,
der du Herr aller Herren bist
beschirm dein arme Christenheit,
daß sie dich lob in Ewigkeit.
Gott Heilger Geist, du Tröster wert,
gib deim Volk einerlei Sinn auf Erd,
steh bei uns in der letzten Not,
g’leit uns ins Leben aus dem Tod.

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lb 653 vers 1, 2 en 7 (a. 1 en 7; c. 2)
Zegen

(Geen orgelspel, met uitzondering van zondag ‘Laetare’ en Palmzondag)

U bent van harte uitgenodigd om elkaar na de dienst te ontmoeten bij
koffie, thee en limonade

ZONDAGSBRIEF 11 MAART 2018.

Volgende week zondag 18 maart, is er een gezamenlijke dienst met De Bron en De Fontein.
Voorganger is Ds. Y. de Groot. Aanvang 9.30 uur.
Zondag 18 maart om 17.00 uur wordt in de Nieuwe Kerk een Evensong gehouden.
Voorganger is Kap. Sam van Leer.
Vanmorgen is de 1e collecte bestemd voor Armoede in Almere.
In deze jonge stad is veel armoede en werkloosheid. Samen met ander kerken staat de
Protestantse kerk mensen in financiële nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale
supermarkt. Mensen krijgen een persoonlijke pas om boodschappen te halen die passen bij
hun behoefte en gezinssamenstelling. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. De
kerk helpt jaarlijks tussen de 1300 en 1500 mensen. Momenteel vinden de activiteiten plaats
op 7 verschillende plekken in die stad, maar het doel is om dit onder te brengen op één locatie.
Helpt u mee om dit sociale project te realiseren?
De 2e collecte is voor Het Stedelijk Kerkenwerk.
Met deze gift draagt u bij aan de vaste kosten van onze kerk. Velen van u betalen al een
vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we u dankbaar voor. Uw gift in deze collecte als
aanvulling is meer dan welkom!
De bloemen uit de kerk gaan met een groet van ons allen, naar mevr. P. Bolt, Achter de Wal
13 en naar mevr. B. Schoonveld, Maartenshof afd. Noord 2, Schaaksport 100.
Het adres waar u namen voor de bloemen kunt doorgeven is ellyjagersma@gmail.com
Vanmiddag om 17.00 uur is er een Iona Viering in de Doopsgezinde kerk, Oude
Boteringestraat. Het Thema is ‘De schepping vieren’.
Koffieochtend voor ouderen, dinsdag 13 maart 10.00 uur in het Nieuwe Kerkcentrum. In
verband met de paasmiddag op 28 maart om 15.00u, zal er 27 maart geen koffieochtend zijn.
Woensdag 14 maart 19.30 uur Vesper 40-dagentijd in de Nieuwe Kerk. Het thema is
‘Zonder vooroordelen’ bij Matteüs 7, 1-5.
Donderdag 15 maart Passage Noord-Oost 14.15 uur in het Nieuwe Kerk Centrum. Spreker
is dhr. Hoiting over het onderwerp ‘waakzaamheden als politie ambtenaar en schrijver”.

Pelgrimage naar IONA
Van 17 maart t/m 25 maart is de pelgrimage olv. Ds. Evert Jan Veldman. In de groep van 22
personen veel gemeenteleden van de Nieuwe Kerk. Waar nodig kan in deze periode een
beroep gedaan worden op Ds. Alberte. van Ess en Ds. Ynte de Groot. Het is ook goed om
het Meldpunt Uitvaarten Gemeente ‘Noord’ onder de aandacht te brengen: 050 2053330.
Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met één van de ouderlingen.
Vrijdag 23 maart 19.30 uur Klaverjassen in het Nieuwe Kerkcentrum. Nieuwe leden van
harte welkom. Dick v.d. Leij.
Dringende oproep: Gevraagd, mensen die graag willen klussen! Erik Postma is elke
maandagavond in de jeugdsoos van de NK bezig om er iets moois van te maken. Hij heeft
echter wel hulp nodig (jong en oud). Aanmelden bij Erik tel.0611005781 of postma@home.nl
Voedselbank
Het is weer lente, eindelijk! Tijd om onze inzamelingsactie voor de voedselbank fris leven in
te blazen. We willen eraan bijdragen dat kinderen met een gevulde maag naar school gaan!
We vragen u houdbare producten mee te nemen en dit te deponeren in de manden op het
‘Voedselbankje’. Alvast bedankt namens de diaconie!
De ‘Vrienden van de Nieuwe kerk’ vraagt vrijwilligers voor de openstelling van de Nieuwe
Kerk. Het streven is per middag van 12.00u – 16.00u een bezetting van 2 personen te hebben.
De taken bestaan o.a. uit het ontvangen en te woord staan van bezoekers. Aanmelding kan
bij Froukje Wielsma, tel.050 5255202 of email f.wielsma@home.nl
Voorjaarswandelingen (om alvast te noteren in uw agenda)
We hebben weer 3 wandelingen gepland en wel de volgende:
Donderdag 19 april een Rododendron-wandeling door het Stadspark.
Donderdag 17 mei de kunstenaar Hendrik Werkman-wandeling door de stad Groningen.
Donderdag 14 juni de Kardingetocht, door het mooie natuurgebied in en om De Kardinge.
Start van de wandelingen is steeds om 19.30 uur en duren plm. een uur.
Aanmelden is niet nodig, iedereen kan meelopen. Onderweg zijn er meditatieve momenten
en natuurlijk gesprekken met elkaar.
Voor meer informatie: Harma van Gerwen e-mail harma53@hetnet.nl of Lida Duzink e-mail
jl.duzink@ziggo.nl
Copij voor KiS kunt u inleveren vóór 18 maart via kopij-kis@nieuwekerk.org
Copij voor de zondagsbrief kunt u sturen vóór donderavond 19.00 uur naar
zondagsbrief@nieuwekerk.org.

