DERDE ZONDAG VAN PASEN
18 april 2021

HEB JE ME WAARLIJK LIEF?
Gezamenlijk dienst van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk

VOORBEREIDING
-Orgel Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (BWV 669) – J.S.Bach
-Woord van welkom
-De tafelkaarsen worden aangestoken
-Bemoediging
o Onze hulp is de Naam van de Eeuwige
a Schepper en behoeder van alle leven
-Drempelgebed
o Goede God,
overbrug alles wat tussen U en ons in de weg staat,
neem ons opnieuw in uw dienst
en maak ons tot getuigen van uw barmhartigheid.
a Amen.
-Voorzang Psalm 33 vers 2 en 8

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
KYRIE EN GLORIA
-Gebed om ontferming
-Orgel Allein Gott in der Höh sei Ehr (2 verzen) – J.P.Sweelinck
RONDOM HET WOORD
-Lezing Johannes 21, 15-25
-Voorzang Ich will den Herren loben allezeit (SWV 306) – H.Schütz
Ich will den Herren loben allezeit,
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein, Alleluja.
Meine Seele soll sich ruhmen des Herren,
daß es die Elenden horen und sich freuen, Alleluja.
Preiset mit mir den Herren,
und laßt uns miteinander seinen Namen erhören, Alleluja.
Da ich den Herren suchte, antwortet er mir,
und errettet mich aus aller meiner Furcht, Alleluja,
und half mir aus allen meinen Nöten, Alleluja. (Psalm 34, 2-5 en 7b)

-Overweging
-Voorzang O Heer, blijf toch niet vragen LB 649

2 O Heer, heb mededogen.
Vraag toch niet weer. Gij weet
dat ik U steeds verloochen,
dat ik U steeds vergeet.
O Heer, heb mededogen.
3 Gij vraagt ten tweede male.
Gij, herder, spreekt zo zacht
van schapen die verdwalen
en kermen in de nacht.
Gij vraagt ten tweede male.
4 Heer, blijf mij niet ontroeren.
Ik stond wel voor U klaar,
als ik een zwaard mocht voeren;
maar dit is mij te zwaar.
Heer, blijf mij niet ontroeren.

5 Ten derde male vraagt Gij.
Gij laat niet van mij af.
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,
begraaft ze in uw graf.
Ten derde male vraagt Gij.
6 Gij weet toch alles, Here.
Ik heb U lief. Gij weet:
liefde zal mij verteren,
zelfs als ik U vergeet.
Gij weet toch alles, Here.
7 O Heer, vraag altijd verder.
Uw liefde triomfeert.
Huurlingen worden herder.
Het offerlam regeert.
O Heer, vraag altijd verder.

GAVEN EN GEBEDEN
-Gaven

De 1e collecte is voor de Diaconie PGG
De 2e collecte is voor het Stedelijk kerkenwerk
Voor uitleg zie zondagsbrief

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 en voorbeden
v Tot U bidden wij:
a Goede God, hoor ons bidden!
-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.
-Slotlied De aarde is vervuld LB 650 vers 1, 2, 3, 4 en 7

2 Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.
3 Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.
4 Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.
7 Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.
-Zending en zegening
-Orgel Preludium en Fuga in F (BWV 556) – J.S.Bach

-Medewerkers aan de dienst
Voorganger: ds. Marga Baas
Ouderling: Joke Riemersma
Diaken: Hilbert Annen
Lector: G. Berends
Voorzanger: Alina Rozeboom
Organist: Mannes Hofsink
Geluid: Wieger Riemersma
Beeld: Frank Bandringa

GEZAMENLIJKE DIENST
DE BRON, DE FONTEIN EN DE NIEUWE KERK
ZONDAGSBRIEF 18 APRIL 2021
COLLECTES
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: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand
.
inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en
kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een
vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in
deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.
BLOEMENGROET
De bloemen vanuit de Fontein gaan naar mevrouw Westra-Kuipers,
Platinalaan.
Vanuit de Bron gaan bloemen naar Wil Miedema.
De bloemen vanuit de Nieuwe kerk gaan de komende week met felicitatie
naar de fam. Middel-Smid, Wassenberghstraat, i.v.m. hun 50 jarig
huwelijk. Ook gaan bloemen naar de heer Edo Geertsema, Verl. Hereweg.
ADRESSEN BLOEMENGROET
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 050 5415029. 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.
GOED OM TE WETEN: DIENST TERUGKIJKEN PAS 2 UUR NA AFLOOP!
De servers van Kerkomroep werken zó dat wanneer een kerk een dienst
live uitzendt (en dat doen we), het vervolgens na afloop van de
uitzending twee uur duurt voordat de dienst teruggekeken kan worden.
Kerkomroep doet dit om voor maximale uitzendruimte te zorgen voor
alle kerken. Als u de afgelopen zondagen er helemaal klaar voor zat om
de dienst net wat later terug te kijken, en tot uw teleurstelling de dienst
niet beschikbaar was, dan is dit de verklaring. Stel: een ochtenddienst
duurt tot 10u30, dan is de dienst pas vanaf ongeveer 12u30 klaar om
teruggekeken te worden. Terugluísteren kan wel meteen.
CORONATEAM
Bij vragen over de omgang van de Nieuwe Kerk met de huidige
omstandigheden en de nu geldende maatregelen kunt u mailen naar
coronateam@nieuwekerk.org.
OPEN KERK OP DONDERDAG
De ‘Open kerk’ op donderdag blijft voorlopig gesloten. Zo gauw het weer
in gebruik gesteld kan worden, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.
CORONA MAATREGELEN
De Nieuwe Kerk wil haar verantwoordelijkheid nemen, in het bijdragen
aan het indammen van het virus, maar ook in de zorg voor de geestelijke
noden in de samenleving
Het coronateam heeft op 24 maart opnieuw een afweging gemaakt, mede
op basis van de persconferentie van 23 maart en de routekaart voor
kerken die het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft

uitgebracht, en met het oog op de ontwikkeling van de besmettingscijfers.
Zowel de persconferentie als de routekaart maken duidelijk dat we geduld
moeten hebben voor we kunnen versoepelen. Toch zien we vanaf Pasen
mogelijkheden.
Kerkbezoek
Vanaf Pasen bewandelen we twee sporen. De diensten blijven
digidiensten, maar tegelijk gaat de Nieuwe Kerk ook weer open voor
specifieke groepen mensen. Daarbij houden we ons aan de mondkapjesen afstandsregels en beperken we ons tot een maximum van dertig
kerkgangers. Pasen is een goed moment voor deze spoorwijziging: de serie
Met Marcus onderweg komt tot haar bestemming in het feest van de
opstanding, waarbij ook het Heilig Avondmaal zal worden gevierd.
De openstelling geldt in de volgende gevallen:

1) Bent u volledig gevaccineerd? Dan bent u van harte welkom
in de diensten. We vragen u wel zich via de website op te
geven, zodat we voorlopig het landelijk afgesproken
maximum van dertig kerkgangers kunnen aanhouden.
2) Hebt u een recente negatieve test? Ook dan bent u welkom
in de diensten. Als ‘recent’ geldt een test die ten hoogste
uur van tevoren is afgenomen. Vanaf half april zal dit een
relevante optie worden omdat—dat is tenminste de
verwachting—er dan zelftests verkrijgbaar zullen zijn. Ook in
dit geval vragen we u zich aan te melden.
Zang
In lijn met de landelijke regels voor professionele zang zal in de diensten
gezongen worden door een professionele zanger.
WANDELEN 1 OP 1
En weer kunnen we niet wandelen met een groepje dit voorjaar. Maar we
laten ons er niet van weerhouden om toch te wandelen, maar dan 1 op 1.
Door stad of ommeland. Je kunt met Jan wandelen door de stad en met
Harma door het ommeland. We hebben er zin in en hopelijk jullie ook. Jan
van der Molen Tel: 0503189284. Harma van Gerwen Tel: 0503014721.

INLIA - WIJ VRAGEN UW AANDACHT VOOR EEN NOODKREET:
Voorganger Naw Winsome Paul van de Karen Baptist Church en onze
directeur John van Tilborg roepen op de Karen-bevolking te helpen. INLIA
heeft een bankrekeningnummer opengesteld waarop u kunt doneren voor
noodhulp aan vluchtelingen die in de jungle schuilen voor aanvallen van
het Myanmarese (Birmese) leger.
“Mensen zijn bang, nat en hebben honger. Ze hebben eten nodig, medische
verzorging en een plek om te schuilen. Het regenseizoen is net begonnen”,
vertelt Naw Winsome Paul, zelf Karen, vanuit het verre Oosten. Haar
emotie is hoorbaar. Ze kent mensen die nu ergens in het gebied schuilen.
Zoals de hoogzwangere zus van een vriend, die vorige week uitgerekend
was en van wie ze al een week niets hebben gehoord.
Het regime in Myanmar (Birma) is veel in het nieuws vanwege de recente
militaire coup en het opsluiten van Ang Sang Suu Kyi. Minder in nieuws
staat het bombarderen van de Karen, de oorspronkelijke bevolking van de
streek langs de Thaise grens. Tienduizenden Karen zijn op de vlucht. Zo’n
tweeduizend staken de rivier over en dachten Thailand te hebben bereikt.
Ze vonden hun weg versperd en werden teruggezet. Twintigduizend
mensen schuilen nu in de jungle. Onder hen bejaarden, zwangere
vrouwen, pasgeboren baby’s en gewonden.
De Free Burma Rangers zijn de enigen die hen hulp bieden. De Rangers
sporen de gevluchte Karen op in de jungle en lenigen de ergste nood: ze
verlenen eerste (medische) hulp aan mensen, brengen voedsel &
zeildoeken voor onderdak. U kunt de Rangers steunen en zo de Karen
helpen: doneer op NL INGB
ovv Ik help de Karen
In de drie Word-bestanden in de bijlage kunt u verschillende verhalen
lezen over de verbinding tussen de Karen en onze Chartergemeenschap,
een band die gesmeed werd door een stage via Kerk in Actie en die
versterkt werd in de dienst bij het jubileum van het Charter van Groningen
en INLIA in 2018. Ook leest u over het bezoek in 2017 van John van Tilborg
aan het grootste Karen-vluchtelingenkamp in Thailand, en over de
noodsituatie van de Karen nu.
Ook
op
onze
website
kunt
u
informatie
lezen:
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1155/noodkreet-help-de-karen
Bij voorbaat dank voor uw aandacht en uw bijdrage!
Met vriendelijke groet, Helmer J.M. Roelofs
Coördinator Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting

NIEUWS UIT DE FONTEIN
Bij de viering van zondag 25 april
Zondag 25 april, de vierde zondag van Pasen, staat in het teken van goede
en slechte herders. We lezen Ezechiël 34, 1-10 en Johannes 10, 11-16. In
deze viering zal Jaap Stellingwerff bevestigd worden als ouderling met
bijzondere opdracht, nl. het voorzitterschap van de wijkkerkenraad.
Oriëntatie op de toekomst
Na afloop van de digidienst op zondag 25 april wil de wijkkerkenraad de
gemeente graag bijpraten over de laatste ontwikkelingen met betrekking
tot a) de verbouwing van De Fontein en de komst van de huisarts en b) de
plannen over de invulling van de vacature die ontstaat met het vervroegd
emeritaat van ds. Marga Baas per 1 oktober a.s. Ruth Pruis en Marga Baas
zullen de plannen van de wijkkerkenraad online aan u voorleggen. Het is
jammer dat we niet in levende lijve met elkaar in gesprek kunnen gaan; we
bezinnen ons nog op de mogelijkheden tot interactief contact.
Nog geen kerkgangers
We hadden gehoopt dat we met ingang van zondag 25 april weer met een
dertigtal kerkgangers aan de vieringen zouden kunnen deelnemen, maar
nu de overheid de versoepeling van de coronamaatregelen heeft
uitgesteld, houden we als wijkkerkenraad het huidige beleid aan: alleen
digidiensten met medewerkers. Nog even volhouden dus, voordat de
kerkdeuren echt open gaan!
Pastorale zorg
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt
of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met:
Marga Baas (T:050-5798508/ 0620977769 of E: marga.baas@home.nl)
Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of E:
hessel.boersma@gmail.com)
Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl)
Ruth Pruis (T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info)

Koffiedrinken en gelegenheid tot een pastoraal gesprek in de kerk
De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en woensdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
Voor een persoonlijk gesprek zijn beurtelings Ruth Pruis en Marga Baas in
de kerk aanwezig.
Meeleven
Mw. Janny Oldenkamp (Wilhelminakade) is met succes aan haarknie
geopereerd en na een paar dagen uit het ziekenhuis ontslagen. Ze is nu
thuis aan het revalideren.
Dhr. Lammert Berends, die momenteel in Zuidhorn (Gemmastraat 14,
revalidatie kamer 1) verblijft, kan niet meer terug naar zijn flat in de
Spicastraat. Hij is in afwachting van een kamer elders in een verpleeghuis.
Huwelijksjubileum
Op 22 april hopen Gjalt en Stien van der Meulen hun 55-jarig
huwelijksjubileum te vieren. Vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties!
Houd moed tasjes
In 2006 heeft Denise Ouedraogo het initiatief genomen om in de
hoofdstad Ouagadougou Bianca Couture op te richten. We hebben het tot
diaconaal project gekozen.
Onze actie:
In deze tijd proberen we het project met ludieke acties onder de aandacht
te brengen. We willen u een ‘houd moed’ tasje met heerlijke Groninger
producten aanbieden. Hiermee steunt u Bianca Couture en onze
middenstand. Met het tasje kunt u uzelf verblijden, maar het is ook heel
leuk om het aan een ander te schenken. Beide mag natuurlijk ook. Laat u
zich aangenaam verrassen wat de inhoud betreft.
Voor het ‘houd moed’ tasje vragen we
en dat is het ook zeker waard.
U bent natuurlijk vrij om het doel met een hoger bedrag te waarderen.

Aanmelden:
U kunt u aanmelden tot 1 mei bij:
Lotty van Ginkel 050 – 571 33 89 of Margje Tolsma 06 – 15 63 48 68.
Mailen mag ook naar margje.tolsma@gmail.com
Betalen kan op twee manieren: contant betalen bij ontvangst of u betaalt
meteen bij aanmelden op rekening NL45 INGB 0003 2086 49 t.n.v.
diaconaat de Fontein o.v.v. ‘houd moed’ tasje.
Met deze actie steunt u het mooie werk van Bianca Couture.
De tasjes worden op 10, 11 of 12 mei bij u thuisbezorgd. Deze actie is voor
de hele stad bestemd.
Fijn dat u meedoet! Bram van Huis, ZWO De Fontein.
Buurtkerk De Fontein: Dierbare woorden zinvolle gesprekken
In 1997 begon de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven (1928-2001)
met een reeks columns over woorden die hem dierbaar waren. Gewone
woorden, plechtige of verouderde woorden, merkwaardige woorden.
Verhoeven vertelt welk begrip hij erin besloten ziet, welke grammaticale
aspecten ze hebben en hoe hun betekenis zich ontwikkelde. Over het
woord ‘beleefd’ schrijft hij (
,
bijvoorbeeld het volgende:
Beleefd – ‘Wanneer je gaat nadenken over een woord als ‘beschaafd’ en
over de voorstellingen die daaraan ten grondslag moeten liggen, krijg je
het pijnlijke gevoel in een werkplaats terecht te zijn gekomen, waar de
laatste hand wordt gelegd aan een product dat ‘mens’ heet, maar nog lang
niet af is. Als dat product terdege met de schaaf bijgewerkt is, heet het
‘beschaafd’.
Het zijn relatief eenvoudige teksten, alle uit drie alinea’s bestaande en ter
lengte van één bladzij. Ze vormen de basis van de gesprekken die wij
graag, één op één, met jullie zouden willen voeren. Op afspraak, thuis of in
De Fontein. Mogelijke gesprekspartners zijn:
Doesjka Donker – voorlezer en gesprekspartner
Marga Baas – predikant van buurtkerk De Fontein

Ruth Pruis – kerkelijk werker bij buurtkerk De Fontein, opgeleid tot
algemeen geestelijk verzorger
Mocht de betekenis en achtergrond van woorden ook uw interesse
hebben, dan horen wij dat graag uiterlijk zondag 9 mei. Vanaf maandag 10
mei zullen wij dan individuele gesprekken van ongeveer een uur in gaan
plannen.
Data: op afspraak, vanaf maandag 10 mei 2021. Kosten: gratis
Informatie en aanmelding: Ruth Pruis - r.pruis@defontein.info
Nieuwe oproep: nog twee mogelijkheden voor Zin in gesprek!
Verlangt u er ook zo naar anderen te ontmoeten en met hen van
gedachten te wisselen? Dan is dit misschien iets voor u: een coronaproof
rondje om de kerk.
Twee aan twee maken de deelnemers een korte wandeling door park
Selwerd en gaan ze samen in gesprek aan de hand van een of meer vragen.
De vragen nodigen uit tot nadenken over ‘’zinvolle’’ thema’s als:
vriendschap, geluk, macht, vrijheid, werk, kunst, toekomstverwachting,
gezondheid, rijk en arm, geloof en spiritualiteit.
Ieder tweetal ontvangt in De Fontein een handreiking met gespreksthema
en vragen, spelregels voor het gesprek en een wandelsuggestie.
Start- en eindpunt: De Fontein, Eikenlaan 255
Vertrektijd: 10.00 uur
Data: 22 april en 6 mei. Duur van wandeling en gesprek: ca.1 uur
U kunt zich tot en met 20 april voor een of meer wandelingen opgeven bij
Marga Baas (T: 0620977769 of E: marga.baas@home.nl).
Wanneer u zich individueel opgeeft, worden na aanmelding koppels
gevormd.
Hebt u al een gesprekspartner op het oog? Dan kunt u zich gezamenlijk
opgeven.

