ORDE VAN DIENST
VOOR DE ZONDAGEN
VAN PASEN TOT PINKSTEREN
2019

DATUM

LEZING

VOORGANGER

28 april

Genesis 28, 10 – 22
Lucas 24, 13 – 35

5 mei

Jeremia 32, 36 – 41
Lucas 24, 35 - 48
Numeri 27, 12 – 23
Johannes 10, 22 - 30

ds. Marga Baas
Gezamenlijke dienst
met Bron en Fontein
ds. Tiemo Meijlink

12 mei
19 mei
26 mei
30 mei
2 juni

Themadienst
over de grote vragen:
Klimaatverandering
Joël 2, 21 – 27
Johannes 14, 23 – 29
Hemelvaart
Aanvang: 10 uur
1 Samuël 12, 19b – 24
Johannes 14, 15 – 21

Ds. Evert Jan Veldman
Woord en Tafel
ds. Evert Jan Veldman
Gezamenlijke dienst
met Bron en Fontein
ds. Evert Jan Veldman
ds. Maren Overbosch
Gezamenlijke dienst
met Lutherse gemeente
ds. Tiemo Meijlink

VOORBEREIDING
- Orgelspel
- Woord van welkom
- Stilte
- Ontsteken van de tafelkaarsen

De gemeente gaat staan

(Lb 271)

- Groet en bemoediging
o.

g.
o.
g.
o.
g.
o.
g.

Vrede u allen
die gekomen bent om geloof te vernieuwen
hoop te verkondigen en liefde te ervaren,
want Christus is opgestaan!
JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!
Wijd is de horizon
RUIM ONZE BLIK

Wij staan op nieuwe grond
ADEMEN GODS TOEKOMST

We zijn vrij!
GELOOFD ZIJ GOD!

- Zingen: Psalm 33, 1 en 2
Na de handdruk – gemeente gaat zitten

- Kyrie en Gloria
v.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de
wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde:
……………………………………………………………………

(Lb 301k)

2

Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,
dor hout bloeit op in uw open hof:
één en al bloesem, wekenlang feest wij plukken geloof en oogsten lof

3

Zing halleluja, nodig de volken: drink,
eet van de vrucht, gij gezegenden;
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!
Tekst André Troost Melodie Willem Vogel (Lb 648)

RONDOM HET WOORD
- Groet
v: De Eeuwige zal bij u zijn
g: OOK U ZAL GOD BEWAREN
- Gebed van de Zondag
- verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied

- Eerste lezing: Jeremia 32, 36 – 41
- Schriftlied: Psalm 30, 1, 2 en 5

- Tweede lezing: Openbaring 5, 6 – 14
- (Halleluja – Lied 338b)

- Lezing uit het Evangelie: Lucas 24, 35 – 48
afgesloten met de acclamatie

- Overweging
- Orgelspel

- Zingen: Lied 646 “De Heer is onze reisgenoot”
- De kinderen komen terug
GEBEDEN EN GAVEN.
- Diaconale en andere mededelingen
- Inzameling
- Gebed over de gaven
- Voorbeden met als acclamatie:

(Lb 368f)
- Stil gebed
- 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
- Orgelspel
Tijdens het inleidend orgelspel bij het slotlied
is er gelegenheid voor ouders die dat wensen
om hun kinderen uit de oppas te halen
- Slotlied: Lied 650 “De aarde is vervuld”
- Zegen

Na afloop zingen wij Lied 708 “Wilhelmus van Nassouwe”, vers 1 en 6.
- Orgelspel

Zondagsbrief 5 mei 2019

Vanmorgen worden 3 collectes gehouden:
Eerste collecte: Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië. Op 5 mei vieren we in grote
dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te
kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië
miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt.
Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij
ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met
voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die
voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met
vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze
zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten.

Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk. Met deze gift draagt u bij aan
de vaste kosten van onze kerk. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de
inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen
van u betalen een vrijwillige bijdrage. Uw gift in deze collecte is als
aanvulling daarop meer dan welkom.
De derde collecte is voor het Eigen Wijkwerk. Denkt u hierbij aan de
kinderdienst, de oppasdienst en diverse evenementen in en rond onze
gemeente.
De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging
wegens ziekte naar Thom Loonstra, Kromhoutstraat en naar de heer J.
Hoiting, Briljantstraat.
Weet u iemand die een bloemetje uit de kerk nodig heeft? U kunt dit
doorgeven aan Elly Jagersma e-mail ellyjagersma@gmail.com

De kinderdienst wordt geleid door Tina, voor beide groepen.
De kinderoppas wordt verzorgd door Marieke en Ilja.
Na de dienst kunt u elkaar bij de koffietafel ontmoeten en een praatje
maken. De koffie en thee, limonade voor de kinderen, worden voor u/jou
ingeschonken door P. Hiemstra en Metkel Massay.
Collectes en giften in de maand april.
In de maand april hebben we de onderstaande bedragen mogen ontvangen
via collectes en giften:
- 7 april: KiA Rwanda € 206,33, Stedelijk Kerkenwerk € 172,40 en voor het
Eigen Wijkwerk € 136,85.
- 14 april: Nes Ammim € 169,10 en JOP € 149,20.
- 20 april: Kinderpaasnacht € 94,45
- 21 april: KiA Pakistan € 282,66, voor het Stedelijk kerkenwerk € 234,64. De
collecte voor de Evensong was € 472,95
- 28 april: Stedelijke Diaconie € 260,06 en voor het Stedelijk Kerkenwerk €
227,81.
- 25 april: Open Hof collecte tijdens de kerkelijke inzegening van dhr.
Wassebalie en dhr. Brink € 287,95
De opbrengst van giften via de giro en de collectebus op de ‘Voedselbank’
in de kerk was in totaal € 105,De tussenstand van de spaardoosjes actie is € 300,10 en de paaseitjes actie
van de kinderen op 1ste Paasdag ook voor KiA was € 229,10.
We willen iedereen heel hartelijk danken voor de giften en het schenken
van producten voor de voedselbank.
Namens de diaconie: Jan Haak, penningmeester.
Muzikale Vesper: Gedenken en Bevrijding (vanmiddag)
Op zondag 5 mei om 17.00 uur wordt in de Martinikerk een muzikale vesper
gehouden in het kader van ‘Gedenken en bevrijding’.
Ensemble Consequens o.l.v. Han Warmelink voert muziek van Heinrich
Schütz uit. Naast de muziek klinkt in deze vesper poëzie van Ida Gerhardt
en Marion Bloem.
Voorganger is ds. Marga Baas, m.m.v. Marian Knigge-van der Schors.
Organist is Stef Tuinstra.
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Zaterdag 11 mei 20.00 uur Nieuwe Kerk:

TRIJNTJE OOSTERHUIS UNPLUGGED
Zaterdag 11 mei 20.00 Nieuwe Kerk
Als een van de meest veelzijdige zangeressen van ons land varieert Trijntje
Oosterhuis met gemak tussen verschillende genres. Voor kaarten zie
website nieuwekerkgroningen.nl
Cupcake-actie!
Volgende week, op zondag 12 mei, is het weer moederdag en dus weer tijd
voor onze jaarlijkse cupcake-actie! Na de dienst kunt u zich naast de
koffietafel aanmelden voor het bakken van allerlei zoetigheden, zodat we
deze op moederdag kunnen verkopen. De opbrengst van deze actie gaat
naar stichting ‘Rondom Baba’ www.rondombaba.nl. U kunt zich ook
aanmelden via ankegeertsema@hotmail.com. Vergeten aan te melden
maar wel van plan te bakken? Geen probleem! De zoetigheden kunnen
volgende week voor aanvang van de dienst worden afgegeven naast de
koffietafel. Alles wat gebakken wordt moet ook weer verkocht worden, dus
neem contant geld mee! Wilt u ook wat baksels mee naar huis nemen? Dan
is een bakje erg handig.
Ionaviering: ‘Neem de tijd om te eten’ - zondag 12 mei 17:00 - 18:00
Deze keer niet in de Doopsgezinde Kerk maar in het Nieuwe Kerk Centrum.
De viering wordt verzorgd door ds. Evert Jan Veldman en Birgit van Dongen.
Stef Tuinstra begeleidt ons op de piano. Na afloop is er gelegenheid voor
ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee.
Reisje voor ouderen
Op woensdag 15 mei a.s. wordt er weer een reis georganiseerd voor onze
oudere gemeenteleden. Ook deze keer weer een volledig verzorgde dag,
richting Gaasterland.
Vertrek ’s morgens 9.00 uur hoek Kraneweg/Melkweg.
Met de bus maken we een mooie rondtocht, onderweg gaan we een warme
maaltijd nuttigen. De rest van de dag houden we als verrassing.
De eigen bijdrage is 25.00 euro p.p. Het beloofd een mooie dag te worden.
Om plm. 18.00 uur zijn we terug in Groningen.
Aanmelden graag voor 10 mei a.s. bij Martie Bernardus, tel.3181010 .

Er zijn weer 3 avondwandelingen georganiseerd in het voorjaar.
De data zijn donderdag 25 april, donderdag 23 mei en donderdag 27 juni,
start om 19.30 op verschillende locaties in de buurt.
Ieder is welkom, de wandeling is 5 a 6 km. Voor de wandelingen op 23 mei
en 27 juni wordt u geïnformeerd in de volgende KIS en zondagsbrief.
Graag tot dan.
Jan van der Molen en Harma van Gerwen. 050-3014721
Inloop mogelijkheid in de Nieuwe Kerk, elke donderdag van 10 – 16 uur
Enkele jaren geleden startte Anne Nijland, pastoraal werker van de Nieuwe
Kerk met een inloop uur in de consistorie van de Nieuwe Kerk.
Na Anne’s vertrek is dat overgenomen door onze predikant Evert Jan
Veldman.
Het is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een kop koffie, een praatje of
om gewoon even stil te zijn in de kerk.
Inmiddels is er een groep vrijwilligers ontstaan rond dit initiatief, die het op
zich heeft genomen om elke donderdag van 10 uur ’s morgens tot 16 uur in
de middag per toerbeurt aanwezig te zijn.
Als ingang wordt een van de zijdeuren gebruikt. Bij het Stilte Portaal hangt
een bord met daarop een pijl welke deur open is.
Iedereen die het leuk vindt om even langs te komen is welkom, waar je ook
vandaan komt: de buurt, de stad, de Nieuwe kerk, welkom.
Tjitske Rutgers
Choral Evensong: Maria aan het spinnewiel.
Zondag 19 mei 17:00 - 18:00 uur. Choral Voices staat onder leiding van
Daniel Rouwkema, Mattijs de Vreugd begeleid het koor op het
monumentale Timpe-orgel en liturg is Evert Jan Veldman.
Zaterdag 25 mei a.s. van 13:00 – 17:15 Martinikerk
‘SONGS OF PRAISE in de taal van SYTZE DE VRIES’ luidt de titel van het
Oecumenisch Festival.
De middag bestaat uit samenzang van liederen uit ‘HET LIEFSTE LIED VAN
OVERZEE’, o.l.v. Daniël Rouwkema met het koor Choral Voices.
De middag wordt besloten met een Choral Evensong.

zondag 12 mei 09:30 - 10:30 uur Dienst van Schrift en Tafel.
Bevestiging ouderlingen met bijzondere opdracht.
In deze dienst van woord en tafel is er geen uitgebreide preek. Orgel,
cantorij, gemeentezang, evangelie, gebed en stilte verkondigen in
samenhang dit grote nieuws. In deze dienst worden Geke Pastoor en
Zwanet Meesters in het ambt van ouderling bevestigd. Zij krijgen de rol
om in huwelijksdiensten de gemeente van de Nieuwe Kerk te
vertegenwoordigen. De Cantorij van de Nieuwe Kerk zingt o.l.v. Karel
Stegeman. Het orgel wordt bespeeld door Stef Tuinstra.
Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.
Zondag 26 mei 9.30 uur wordt een doopdienst gehouden
Voorganger is Ds. E.J. Veldman
In deze dienst worden Jacob Kok, Joël en Lieke Vlaanderen gedoopt.
Bijgaand vindt u de tikkie-link voor de collectes van deze morgen. U kunt
aan de collecte deelnemen middels onderstaande 3 mogelijkheden:
1
uw bijdrage rechtstreeks contant of met collectebonnen geven
2
het bezoeken van de Tikkie-website: https://kerk050.nl/NKC
3
volg de opgenomen QR-code die naar de Tikkie-website zal leiden
De handelingen hiervoor zijn:
- de afgedrukte QR-code hieronder met uw smartphone inscannen
- u wordt naar de Tikkie-website geleid
- het collectebedrag invullen en akkoord geven.

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 16 MEI 2019 VIA
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN VOOR DONDERDAG
17.00 VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

