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Mededelingen
Voor vragen rond het coronavirus en hoe de Nieuwe Kerk ermee
omgaat kunt u terecht bij het adres
coronateam@nieuwekerk.org. Hebt u hulp nodig of wilt u
anderen hulp bieden, dan kunt u mailen naar
coronahulp@nieuwekerk.org. Voor pastorale of diaconale hulp
kunt u ook bellen met de hulplijn: 050-3123756.
Wilt u dit boekje niet ontvangen óf zou u het fijn vinden om
door iemand gebeld te worden die de blogs en/of preek voor u
kan voorlezen, neem dan contact op met:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Heeft u geen internet, maar zou u toch graag thuis willen
meeluisteren? We denken graag met u mee over mogelijke
oplossingen, neem hiervoor contact op met bovenstaand
nummer of de hulplijn.

ZOMERDAGJES
Vrijdag 18 september 2020 – Tim Smid
U had nog een Zomerdagje van mij tegoed. Twee weken geleden
wist ik het even niet. Het weer was grijs, ik was alweer een aantal
weken aan het werk en er was nog geen uitzicht op het moment dat
ik weer naar kantoor kon. (Dat is er overigens nog steeds niet.) Daar
zat ik, weer een dag aan de achterkamertafel achter mijn laptop.
‘Waar doe ik het voor?’, vroeg ik me af. Teksten produceren voor
een website en nieuwsbrieven, waarvan het de vraag is of ze wel
gelezen worden. Hoe lang nog?
Een Zomerdagje moet opbeurend zijn, een hart onder de riem. Het
gaat dus niet over een grijze straat en een eenzame ambtenaar
achter zijn laptop. Het Zomerdagje bleef achterwege…
Kort daarna was de eerste Martinidienst van het seizoen, de eerste
live in de kerk, op anderhalve meter afstand. De lezing was uit 1
Koningen, waar God Salomo in een droom verschijnt. “Vraag wat je
wilt en ik geef het je”, zegt God. Salomo antwoordt bescheiden: “Ik
ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Geef mij wijsheid.” Ik
moest denken aan de woorden van Marianne Williamson uit ‘Onze
diepste angst’ tijdens de inauguratie van Nelson Mandela: “We
vragen onszelf af: wie ben ik om briljant, slim, talentvol en prachtig
te zijn”.
Ik zat weer even achter de laptop. Wie ben ik? Ik werk alleen aan
mijn achterkamertafel voor een grote organisatie in een kleine
provincie in een klein land. Wat draag ik eigenlijk bij aan deze
wereld? Ik vind geen medicijn tegen corona, want ik ben geen arts.
Ik houd de economische crisis niet tegen en ik kan de
vluchtelingencrisis niet oplossen. Ik schrijf af en toe een stukje en
steek daarmee iemand een hart onder de riem. Dat is het dan.
“Je bent een kind van God”, zegt Marianne Williamson. “Je dient de
wereld niet met valse bescheidenheid. (…) We zijn allemaal bedoeld
om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de
glorie van God die in ons is tot uitdrukking te brengen. Dit is niet
slechts weggelegd voor een enkeling van ons, maar voor ons allen.
Als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust anderen
de vrijheid dit ook te doen. Wanneer we bevrijd zijn van onze angst,
zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.”

We zijn er allemaal om de glorie van God tot uitdrukking te brengen,
we moeten allemaal ons eigen licht laten schijnen. Ik lees dat als: al
onze kleine lichtjes vormen één keten van licht. Al die eenlingen
achter hun laptop vormen één netwerk. Ik ben niet de enige: achter
een ander raam zit ook iemand te typen. Het is een troostende
gedachte dat we allemaal in het klein onze bijdrage aan de wereld
leveren, ook al is die soms bescheiden. En ook fijn om je te
realiseren dat de grote koning Salomo ook zijn twijfels kende.

Onze diepste angst – Marianne Williamson
Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.
Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt.
We vragen ons zelf af;
Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn?
Maar waarom niet?! Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid.
Er is niets verhevens in jezelf klein te maken,
zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is,
tot uitdrukking te brengen.
Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons,
maar voor ons allen.
Als we ons eigen licht laten schijnen,
geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen.

ORDE VAN DE (DIGI)DIENST – ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020
Voorganger: ds. Tirtsa Liefting
Ouderling: Annie van Zanten
Diaken: Lida Duzink
Lector: Jan Ger Knot
Cantor-organist: Mannes Hofsink
Voorzangers: Ilja de Goede, Wouke Mollema, Eline Paas en Merel
Wierenga.

VOORBEREIDING
Orgelmuziek
Welkom
Ontsteken van de kaarsen en voorzang ‘Rond het licht dat
leven doet’ (Lb 287: 1, 2, 3 en 5)
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Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!
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Rond het water van de doop
komt de Rode Zee ter sprake;
droogvoets, tussen nood en dood
volgen wij een brandend baken:
in het nachtelijke uur
vlamt een vuur.
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Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Bemoediging en drempelgebed:
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
o: God onze Vader schenk ons uw genade en vrede,
door Jezus Christus onze Heer
g: Amen.
Kyrie
Laten wij tot God roepen vanwege het lijden en de nood in de
wereld en bidden om zijn ontferming. En laten wij God prijzen
omdat zijn barmhartigheid geen einde kent.

…
Heer, ontferm U.
Heer, ontferm U.
…
Christus, ontferm U.
Christus, ontferm U.
…
Heer, ontferm U.
Heer, ontferm U.

Gloria

Lb 309

VIERING VAN DE DOOP
In deze dienst zullen Ruben Bloemhof en Homan Shayesteh gedoopt
worden.

Het water wordt in de doopvont gegoten
Inleiding op de doop en getuigenis
Doopgebed
Geloofsbelijdenis
Jullie die vandaag worden gedoopt,
en u allen, die uw doop wilt gedenken:
Wilt u zich afwenden van alle kwaad,
van alles wat Gods wil weerstaat?
En wilt u zich toewenden naar Christus
en naar zijn Rijk dat komt?
Ja, dat wil ik.
Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?
Ja, ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden?
Ja, ik geloof.

Gelooft u in de heilige Geest;
gelooft u de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden,
de opstanding des vleses,
en het eeuwige leven?
Ja, ik geloof.

Doop en handoplegging
Overhandiging van de doopkaars
Inschrijven van de namen in het doopboek
Doopgelofte en verwelkoming door de gemeente
Gemeente, draag Ruben Bloemhof en Homan Shayesteh,
die vandaag gedoopt zijn, in uw gebeden
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
g.:

Welkom, kinderen van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

Lied ‘Gij hebt uw woord gegeven’ (Lb 345)
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Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.
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Gij, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

RONDOM HET WOORD
Verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied:

Lezing uit Daniël 2: 1-2a en 24-49
In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnessar een
droom die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon
vatten. De koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars
en Chaldeeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn droom
over ging.
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Toen ging Daniël naar Arjoch, die van de koning opdracht had
gekregen de wijzen van Babylonië ter dood te brengen. Hij ging naar
hem toe en zei: ‘Breng de wijzen van Babylonië niet ter dood. Leid
mij voor de koning. Ik zal de droom van de koning duiden.’ Arjoch
leidde Daniël zo snel hij kon voor de koning en zei tegen hem: ‘Ik
heb onder de Judese ballingen iemand gevonden die de droom van
de koning kan uitleggen.’ De koning vroeg Daniël, die ook
Beltesassar genoemd werd: ‘Kunt u me werkelijk vertellen wat ik
heb gedroomd en wat die droom betekent?’ Daniël antwoordde de
koning: ‘Wijzen, bezweerders, magiërs noch toekomstvoorspellers
kunnen het mysterie dat de koning wil begrijpen aan hem
onthullen. Maar er is een God in de hemel die mysteries onthult. Hij
heeft koning Nebukadnessar laten weten wat er aan het einde van
de tijd zal gebeuren. De droom en de visioenen die tijdens uw slaap
in u opkwamen, waren deze: Tijdens uw slaap, majesteit, kwamen
gedachten bij u op over wat er in de toekomst gebeuren zal; hij die
mysteries onthult, heeft u laten weten wat de toekomst zal
brengen. Dit mysterie is mij onthuld, niet door enige wijsheid die ik
op anderen voor zou hebben, maar opdat ik de uitleg aan de koning
zou overbrengen en u zou begrijpen wat er in uw hart omgaat. U,
majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld
was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de
aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was
van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en
lendenen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van
ijzer, deels van leem. U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er
een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en
lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. Op hetzelfde
ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het
werd als kaf op een dorsvloer in de zomer; de wind voerde het mee,
totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die
tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde
bedekte.
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Dit was uw droom, en nu zullen wij de koning zeggen wat hij
betekent: U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de
hemel het koningschap, en macht, kracht en eer heeft verleend, aan
wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van
de hemel heeft toevertrouwd, waar zij ook wonen, aan wie hij
heerschappij heeft geschonken over allen – u bent dat hoofd van
goud! Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan
het uwe, en daarna nog een, van brons, dat zal heersen over de hele
aarde. Een vierde koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer zijn. IJzer
verbrijzelt en vermorzelt alles, en net als ijzer dat verplettert, zal
het al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. U zag dat de
voeten en tenen voor een deel uit pottenbakkersleem en voor een
deel uit ijzer bestonden; dat betekent dat het koninkrijk verdeeld
zal zijn. Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben, daarom zag u
ijzer voor u, vermengd met kleiachtige leem. Dat de tenen en
voeten deels van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het
koninkrijk voor een deel sterk zal zijn, voor een deel broos. U zag
ijzer vermengd met kleiachtige leem; dat betekent dat die delen
zich zullen vermengen in het nageslacht, maar ze zullen zich niet
verbinden, zoals ijzer zich niet met leem laat verbinden. Maar ten
tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten
opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk
zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen,
maar zelf zal het eeuwig bestaan – precies zoals u zag dat er een
steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te
pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De
grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te
gebeuren staat. De droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.’
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Toen knielde koning Nebukadnessar neer en boog voor Daniël, en hij
beval een offer te bereiden en reukwerk aan hem op te dragen. De
koning zei tegen Daniël: ‘Het is waar, uw God is de God der goden
en de Heer der koningen. Hij onthult mysteries en daardoor hebt u
dit mysterie kunnen onthullen.’ Toen benoemde de koning Daniël in
een hoge functie en gaf hem vele grote geschenken; hij maakte hem
heerser over de hele provincie Babel en benoemde hem tot hoofd
van alle wijzen van Babylonië. Op Daniëls verzoek droeg de koning
het bestuur van de provincie Babel over aan Sadrach, Mesach en
Abednego, terwijl Daniël zelf aan het hof van de koning bleef.
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Lied ‘Omdat Gij zijt zoals Gij zijt’ (Psalm 25b)

Overweging

De kinderen komen terug.

Lied ‘O (fly on)’ – Coldplay
A flock of birds
Hovering above
Just a flock of birds
That’s how you think of love
And I always
Look up to the sky
Pray before the dawn
‘Cause they fly always
Sometimes they arrive
Sometimes they are gone
They fly on
A flock of birds
Hovering above
Into smoke I’m turned
And rise following them up

Still I always
Look up to the sky
Pray before the dawn
‘Cause they fly away
One minute they arrive,
Next you know they’re gone
They fly on
Fly one
So fly on
Ride through
Maybe one day I’ll fly next to you
They fly on
Ride through
Maybe one day I come fly with
you

GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale mededelingen
Gaven

- 1e Collecte: Diaconie Protestantse
Gemeente Groningen
- 2e Collecte: Protestantse Kerk: Vredesweek
Voor uitleg collectes: zie zondagsbrief
[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder
bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld
worden.

Dankgebed

Voorbeden en stil gebed
Tot u bidden wij:
Allen: ‘Goede God, hoor ons bidden’
Onze Vader (allen):
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.

SLOT
Zegen
Slotlied ‘De wereld is van Hem vervuld’ (Lb 825: 1, 2 en 8)
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Maar Hij die in de aanvang schiep
de hemel en de aarde,
die al wat is tot aanzien riep,
de ongeëvenaarde,
woont niet in tempels; er is niets
dat Hem ontbreekt, - hoe zou Hij iets
uit mensenhand aanvaarden?
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God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de ongeëvenaarde.

Orgelspel

Zondagsbrief
27 september 2020

EERSTE COLLECTE
Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de Protestantse
Gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamheden in
de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of
organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.
TWEEDE COLLECTE
Protestantse Kerk: Vredesweek
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen
die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom
zijn of niet gehoord worden.
Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp
of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in
oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te
stellen.
In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht
en financiële steun voor. Doet u mee?
Bij de uitgang van de kerk staan twee schalen waarin u uw gaven kunt
deponeren. Hierbij gelden ook de nodige voorzorgs-maatregelen: Houd
afstand van elkaar en desinfecteer uw handen.
MEDELEVEN
De bloemen voor de komende week gaan als groet en felicitatie naar
mevr. Aaf Veenstra-Jongsma Nassauplein, op 28 september hoopt
ze 85 jaar te worden.
Ook gaan bloemen als groet en bemoediging naar Enrike Damen,
Bedumerstraat.

BEDANKT
Mevrouw J. Westra-Pater wil de Nieuwe Kerkgemeente bedanken
voor het mooie boeket bloemen die ze heeft ontvangen.
DOOP
Vanmorgen, zondag 27 september, vieren we de doop van Ruben
Bloemhof en Homan Shayesteh!
KINDERDIENST EN – OPPAS
De kinderdienst wordt verzorgd door Marion en Marieke Blom.
De kinderoppas verzorgen Jonneke en Nynke.
KAARTEN
Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid dan kunt u
mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of
telefoon 06 46 69 65 42. Ook voor andere adressen kunt u contact
opnemen met bovenstaand adres. Of via de website > Lief en Leed >
gegevens (beveiligd).
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
HEBT U VRAGEN rond het coronavirus en hoe de Nieuwe Kerk ermee
omgaat? Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u
mailen naar coronahulp@nieuwekerk.org.
BIJWONEN KERKDIENSTEN
Om een dienst bij te wonen kunt u zich aanmelden. Op de website van
de Nieuwe Kerk vindt u In de berichten voor elke dienst een
aanmeldformulier. U hoort dan van de coördinator of ouderling van
dienst als u kunt komen. Mensen die geen mogelijkheid hebben het
formulier in te vullen kunnen bellen met Albert Joosse telefoon 0632142354. Er is plaats voor 100 mensen. Aanmelden kan tot de
voorafgaande zaterdag om 12.00 uur ’s middags.

Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM: tussen verschillende
huishoudens zijn plaatsen in de kerk op minstens 1,5 meter afstand
van elkaar. Coördinatoren wijzen u uw plek en geven na afloop ook
aan wanneer u de kerk kunt verlaten. Let a.u.b. op de looproutes. Er
wordt voorlopig niet door de gemeente gezongen. Uw jas mag u
aanhouden. Bij de ingang vraagt de coördinator naar uw gezondheid
en die van uw huisgenoten. Hebt u klachten, blijf dan thuis.
We wensen u in alle opzichten het goede toe.
OPEN KERK OP DONDERDAG.
De voordeur van de Nieuwe Kerk weer open en ieder kan vrijelijk
(zonder afspraak) de kerk binnengaan. Van 10:00 uur ´s morgens tot
16:00 uur ´s middags. Er is muziek, er brandt een kaars, er staan
bloemen. Bij binnenkomst is men verplicht naam en e-mail te noteren
op een bij de ingang klaarliggend papier. Ook wordt er gevraagd of
men coronaklachten heeft.
Voor vragen: Tjitske en Gerrit (0629331769 en 050-3185765)
ONTMOETINGEN IN DE NIEUWE KERK
Ook in dit nieuwe seizoen staat de kerk op donderdag weer voor u
open (van 10:00-16:00 uur). Om even binnen te wandelen, te luisteren
naar muziek of in stilte te zitten of een boek te lezen. In de komende
maanden is er ook opnieuw de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.
Iedere donderdag om tien uur is ds. Evert Jan Veldman of ds. Tirtsa
Liefting aanwezig en praten we samen door a.d.h.v. een
Bijbelgedeelte, een gedicht of een vraag.
Daarnaast is er de mogelijkheid om ’s avonds in de Nieuwe Kerk aan te
sluiten voor een kort avondgebed. Een plek om samen de dag te
besluiten en een moment van rust en bezinning in deze vreemde en
onzekere maanden. Om 19.45uur is de kerk open, waarna we om acht
uur de kaarsen ontsteken voor een kort avondgebed van +/- 15
minuten.
Van harte welkom! Bij deelname wel graag even mailen
naar e.j.veldman@nieuwekerk.org of t.liefting@nieuwekerk.org

‘VERSCHILLENDE DELEN, ÉÉN LICHAAM: LEREN VAN DE
WERELDKERK’
In het kader van de uitgave ‘Bezinning en Bezieling’ van de Raad van
Kerk organiseer ik in het najaar drie avonden rondom het thema
‘Verschillende delen, één lichaam: leren van de wereldkerk’.
De theoloog Andrew F. Walls stelt: “Niemand van ons kan de
volledigheid van Christus alleen bereiken. We hebben elkaars
zienswijzen nodig om die van ons zelf te corrigeren, te verbreden en
scherp te stellen; alleen samen bereiken we de volheid in Christus”. In
het verlangen naar een dieper verstaan van God en Christus kunnen
we niet zonder de diversiteit aan stemmen die we in de wereldkerk
tegen komen. Hoewel drie avonden natuurlijk nooit genoeg zijn om
daar recht aan te doen, willen we daar in het najaar toch een klein
begin mee maken. Samen maken we kennis met verschillende
stemmen uit de wereldkerk en denken we na over wat dit ons leert.
Ben je benieuwd hoe cultuur jouw geloof vormt of heb je altijd al meer
willen leren over/van de kerk in Latijns-Amerika en/of Afrika, meld je
dan aan!
De data waarop we samen komen zijn 1 oktober, 5 november en 3
december, van 20:00-21:30 uur in het Nieuwe Kerk Centrum.
Ds. Tirtsa Liefting (t.liefting@nieuwekerk.org)
FOTO-TENTOONSTELLING
In de Nieuwe Kerk blijft de fototentoonstelling met 30 foto’s over de
laatste 100 jaar van de buurt Hortus-Ebbinge, waarvan de Nieuwe Kerk
het monumentale middelpunt genoemd kan worden, nog te
bezichtigen op de zondagen na de kerkdienst en op de donderdagen
tot en met 1 oktober tijdens de openstelling van de kerk van 10 tot 16
uur.
UITERAARD MET IN ACHTNEMING VAN 1.5 M !
FLYERS MET BESCHRIJVING VAN ALLE FOTO’S ZIJN BESCHIKBAAR –
vrijwillige bijdrage 1 euro. Marijke Bootsma

VOEDSELBANK
Nadat het geven van producten voor de Voedselbank een half jaar stil
gelegen heeft, proberen wij als diaconie vanaf deze week weer te
starten met inzamelen van producten.
Er zal een groot krat op het “Voedselbankje” geplaatst worden, waarin
u uw producten kunt leggen. We zullen alle veiligheidsmaatregelen in
acht nemen omtrent het Corona gebeuren. Het enige wat de diaconie
u vraagt is, om weer gul te geven. Ook zal het ‘Vogelhuisje’ weer naast
het krat komen staan, evenals het blauwe doosje voor ‘Douwe Egberts’
punten. We hopen op uw medewerking!
Namens de Diaconie, Lida Duzink.
NAMENS DE STICHTING INLIA, VRAGEN WIJ NOGMAALS UW
AANDACHT EN HULP VOOR DE RAMP IN MORIA.
De ellende van de mensen uit het afgebrande Moria heeft velen van
ons geraakt. Met name kinderen zijn de dupe van dit vreselijke
gebeuren. Je dacht niet dat het erger kon dan dat kamp, maar het kon.
Dertienduizend mensen op de vlucht voor de vlammen, zelfs geen
provisorisch zeiltje meer als dak boven hun hoofd. Mannen en
vrouwen. Moeders met kinderen. Weeskinderen. Het is onze plicht als
christen om mensen in nood te helpen, om te blijven aandringen op
een menswaardig bestaan voor alle mensen, ons blijvend ervoor sterk
te maken dat we de vreemdeling in onze poorten een dak boven zijn
hoofd, compassie en zuurstof bieden. Of die poorten nu in Griekenland
staan, of hier.
Teken de petities die u kunt vinden op de website van INLIA.
J. van Tilborg-INLIA – website www.inlia.nl e-mail krp@inlia.nl
050VOOR MORIA
In Groningen wordt deze zondag een actiedag gehouden voor de
vluchtelingen in kamp Moria. Een groep betrokken Stadjers heeft de
handen ineengeslagen onder de noemer ‘050 voor Moria’.
De bedoeling is om op zondag 27 september zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor noodhulp. Bij EM2 op het Suikerunieterrein wordt een
online en offline pubquiz gehouden waar winkeliers en ondernemers
prijzen voor beschikbaar kunnen stellen en kunstacademie Minerva

zet een pop-up store op met kunstwerken. Hoe het programma er
verder uit gaat zien is aan de inwoners van Groningen want men is op
zoek naar lokale initiatieven. “Wij roepen mensen en organisaties, die
ook hulpacties aan het ontwikkelen zijn, op om zich volgende week
zondag aan te sluiten. Dat kan door contact met ons op te nemen via
dit mailadres“, laat een woordvoerder weten.
Het bedrag dat ingezameld wordt, wordt na afloop gedoneerd aan
Team Humanity. Team Humanity besteedt het geld voor zaken en
spullen die op dit moment nodig zijn. De verwachting is dat het met
name gaat om producten die te maken hebben met hygiëne zoals
babydoekjes, luiers en wc-papier. Mensen die een gift willen geven
kunnen dit storten op bankrekeningnummer NL11 BUNQ 2047 3972
00 ten name van 050voorMoria.
VAAR MEE OP DE ARK VAN NOACH!
zaterdag 3 oktober 14:30 - 15:15 uur toegang gratis
De Nieuwe Kerk komt met een nieuwe voorstelling,
waaraan kinderen mee kunnen doen: de Ark van Noach. Kinderen
kunnen verkleed als dier en met hun dierenknuffels meevaren in de
Ark! De voorstellingen, geschreven voor kinderen in de bovenbouw
van de basisschool, maar ook geschikt voor kinderen in de
onderbouw, worden op zaterdag 3 en zondag 4 oktober gehouden.
Aanmelden noodzakelijk.
De regie van de voorstelling is in handen van Jantine Landman,
bijgestaan door theaterdominee Kees van der Zwaard die het
oorspronkelijke concept van ds. Evert Jan Veldman heeft bewerkt. In
de voorstelling wisselen toneelspel en animatie elkaar af. Daarnaast
spelen muziek en geluiden een belangrijk rol.
Regie: Jantine Landman
Muziek: Mannes Hofsink, cantor-organist van de Nieuwe Kerk
Vormgeving: Anna Sieben
Tekst naar Genesis 6-9: ds. Evert Jan Veldman i.s.m. Klaas Knillis
Hofstra, bewerking: Kees van der Zwaard
Spel: gemeenteleden van de Nieuwe Kerk

Cantatediensten in de Nieuwe Kerk te Groningen
De eerste cantatedienst in het nieuwe seizoen is op
zondag 4 oktober 2020 – aanvang 17.00 uur.
Uigevoerd wordt de cantate Ärgre dich, o Seele, nicht BWV 186,
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750).
De uitvoerenden zijn het Cantate Consort, barokorkest en solisten
o.l.v. Jelte Hulzebos. De solisten zijn Esther Ebbinge (sopraan), David
van Laar (alt), Mattijs Hoogendijk (tenor) en Joep van Geffen (bas).
Voorganger: ds. Evert Jan Veldman. Organist: Stef Tuinstra
Toegang gratis, collecte bij de uitgang.
Vanwege de corona maatregelen is ook deze dienst alleen bij te
wonen als u zich heeft aangemeld. U kunt dat doen via onze website,
www.cantatediensten.nl

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 28 SEPTEMBER 2020
DAARNA 12 OKTOBER 2020
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN DONDERDAG
VÓÓR 16.00 UUR
VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

