4e Paaszondag
Jubilate

Nieuwe Kerk, 8 mei 2022

Afbeelding:
De zogeheten Buon Pastore, Goede Herder, een witmarmeren beeld dat
behoort tot de collectie van het Pio Cristiano Museum in Vaticaanstad.

Aan deze dienst werken mee:
Grietinus Mollema, 1e ouderling
Erwin Landman, 1e diaken
Pier Hiemstra, lector
ds. Ruth Peetoom, voorganger
Jelte Hulzebos, organist
Desirée Bosch, geluid
Wim Wierenga, beeld
Herman Pieter Ubbens, koster

VOORBEREIDING
- Orgelspel: Praeludium en fuga e-Moll D.Buxtehude
- Woord van welkom
- Stilte
- Ontsteken van de tafelkaarsen

Allen gaan staan

(Lb 271)

- Groet en bemoediging
o.

a.
o.
a.
o.
a.
o.
a.

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!

- Lied: ‘Zing jubilate voor de Heer’ – Lied 652
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Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zing jubilate!
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Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!
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Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!
Allen gaan 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:

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

- Lezing: Exodus 18 (NBV21)
181Jetro, Mozes’ schoonvader, die priester was in Midjan, hoorde wat
God allemaal voor Mozes en voor Israël had gedaan, hoe de HEER zijn volk
uit Egypte had weggeleid. 2-5Daarom ging Jetro naar Mozes op weg. Hij
nam Mozes’ vrouw Sippora met zich mee – zij was door Mozes
teruggestuurd – en ook haar twee zonen. De een heette Gersom, ‘want,’
had Mozes gezegd, ‘ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een
land dat ik niet ken.’ De ander heette Eliëzer, ‘want,’ had Mozes gezegd,
‘de God van mijn vader is mij te hulp gekomen, Hij heeft mij aan het
zwaard van de farao laten ontkomen.’ Toen Jetro samen met Mozes’
vrouw en zonen aangekomen was in de woestijn waar Mozes zijn kamp
had opgeslagen, bij de berg van God, 6liet hij Mozes weten: ‘Ik, je
schoonvader Jetro, kom je bezoeken, met je vrouw en haar beide
zonen.’ 7Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, boog zich voor hem neer
en kuste hem. Nadat ze elkaar begroet hadden, gingen ze de tent binnen.
8
Mozes vertelde zijn schoonvader uitvoerig hoe de HEER omwille van
Israël tegen de farao en Egypte was opgetreden, en ook welke
moeilijkheden ze op hun tocht ondervonden hadden en hoe de HEER hen
daaruit had gered. 9Jetro verheugde zich erover dat de HEER Israël zoveel
weldaden had bewezen en hen had gered uit de handen van de
Egyptenaren. 10‘Geprezen zij de HEER, dat Hij jullie uit de macht van de
Egyptenaren en de farao heeft bevrijd,’ zei hij, ‘dat Hij het volk bevrijd
heeft van de onderdrukking door de Egyptenaren, 11door wie jullie met
zoveel minachting behandeld zijn. Nu zie ik in dat de HEER machtiger is
dan alle andere goden.’ 12Mozes’ schoonvader Jetro bracht God een
brandoffer en een vredeoffer, en Aäron en alle oudsten van Israël namen
samen met hem aan het offermaal deel, ten overstaan van God.
13
De volgende dag sprak Mozes recht over het volk. Van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat stonden de mensen om hem heen. 14Toen zijn
schoonvader zag wat Mozes allemaal voor het volk moest doen, vroeg hij:
‘Waarom doe je dit zo? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de
mensen zich van ’s ochtends tot ’s avonds om je verdringen?’ 15Mozes
antwoordde zijn schoonvader: ‘Omdat het volk bij mij komt om God te
raadplegen. 16Als ze een geschil hebben, wordt dat aan mij voorgelegd,
en dan beslis ik wie er in zijn recht staat en vertel ik hun hoe Gods
wetten en voorschriften luiden.’ 17‘Het is niet verstandig wat je doet,’ zei
zijn schoonvader, 18

‘je zult er nog onder bezwijken, en de mensen die bij je komen ook. Dit
is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan. 19Luister, ik
zal je een goede raad geven, en moge God je dan terzijde staan. Jij moet
het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan Hem
voorleggen. 20Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke
weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten
vervullen. 21Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende,
vrome mannen, die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen, en geef
hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van
tien. 22Zij kunnen te allen tijde over het volk rechtspreken. Belangrijke
geschillen leggen ze aan jou voor, in minder belangrijke geschillen doen
ze zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten door die samen met jou te
dragen. 23Als je het op deze manier aanpakt, en als God het wil, kun je
het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan.’
24
Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat deze hem had
aangeraden. 25Hij koos uit heel Israël doortastende mannen en stelde hen
over het volk aan: hij gaf hun de leiding over groepen van duizend, van
honderd, van vijftig en van tien. 26Zij stonden altijd klaar om over het
volk recht te spreken. Moeilijke zaken legden ze aan Mozes voor, in
eenvoudiger zaken deden ze zelf uitspraak.
27
Daarna deed Mozes zijn schoonvader uitgeleide, en deze keerde naar
zijn land terug.
- Lied: psalm 66 vers 2, 5 en 7
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Ik kom met gaven in mijn handen.
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,
U in benauwdheid toegezegd.
Brandoffers wil ik U bereiden
en zoete geuren op doen gaan.
Ik wil U heel mijn leven wijden:
aanvaard het, neem mijn offer aan.
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De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

- Lezing: Johannes 10, 22 - 30 (NBV21)
22

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was
winter. 23Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 24
Daar kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem: ‘Hoe
lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de messias bent, zeg het ons
dan ronduit.’ 25Jezus antwoordde: ‘Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft
het niet. Wat Ik in naam van mijn Vader doe getuigt over Mij, 26maar u
wilt Me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 27Mijn schapen
luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. 28Ik geef ze eeuwig
leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand
roven. 29Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand
kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30en de Vader en Ik zijn één.’

- Acclamatie bij de lezingen

- Overweging
- Orgelspel: basse de cromorne L.N.Clerambault
- Lied: ‘D’Almachtige is mijn Herder en Geleide’ – Lied 23a / mel. 766
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Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten
en 't goddelijke recht,
om zijnen naam en eer in top te zetten
door 't lof van zijn knecht.
Al zworf ik om in nare en donkere dalen,
beschaduwd van de dood,
nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen:
Hij staat me bij in de nood!
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Ik mag me vast op zijnen straf verlaten
en trouwe herdersstok.
Hij dekt voor mij, ten schimp van die mij haten
met onverzoenbre wrok,
een volle dis, gelaan met lekkernijen.
Hij zalft mijn haar en hoofd
met oliegeur, om 't aanschijn te verblijen
door glans die druk verdooft.
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Wat wordt aan mij een schone kelk gegeven
vol wijns! God stort zijn hart
genadig uit, ten beste van mijn leven,
ten troost van alle smart.
Ik zal Gods huis en zegenrijke tempel
bewonen dag en nacht,
en nimmermeer verlaten Arons drempel,
maar sterven op mijn wacht!

GEBEDEN EN GAVEN.
Mededelingen door diaken
Gaven
1e Collecte: Kerk in Actie: Nigeria: Noodhulp
en werken aan vrede
2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Voor meer info zie zondagsbrief
U kunt uw gift overmaken via de tikkie, hierboven afgedrukt.
Of via het rekeningnummer van de wijkdiaconie NL61INGB 0007 39 7015
Achter in de kerk staan schalen waarin u uw gift kunt deponeren.
- Voorbeden met als acclamatie:

(Lb 368f)

- Stil gebed
- Afsluitend gebed

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. Wijn en
druivensap worden geschonken in kleine bekertjes. Voor mensen met een
glutenallergie is er matze i.p.v. brood.

- Nodiging
v:
De Heer heeft zijn tafel bereid
voor wie in Hem geloven en Hem liefhebben
Wij nodigen u als dienaren van Jezus Christus
om dankbaar en gelovig met de lofprijzing in te stemmen
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen
- De grote lofprijzing
v:
Vrede met u allen
a:
Vrede ook met u
v:
De harten omhoog!
a:
We heffen ze op tot de Heer
v:
Laten wij danken de Heer onze God
a:
Het past ons de Heer te danken
- Dankzegging
v:
Een reden tot zingen
bent U, God, zo lang al voor velen!
Omdat U niet ophoudt van liefde te spreken
omdat U voor mensen
steeds weer geweest bent
een weg uit het duister.
Ons lied stemt nu in met hemel en aarde:

- Sanctus (Heilig) en Benedictus (Gezegend) – Lied 404e

v:

Wij danken U, God,
voor Jezus Messias,
uw ware gelaat
te zien voor mensen.
Hij leefde, gevoed door het brood van uw liefde.

Nog is hij de bron waaraan wij ons laven
als wij hier gedenken
de nacht van zijn uittocht,
de nacht van verraad
toen Hij het brood nam
en U zegende
het brak, aan zijn leerlingen gaf
en zei:
Neem en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Zo nam Hij ook de beker,
sprak daar de dankzegging over uit,
gaf hem rond
en zei:
Drink allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doe dit, zo dikwijls u die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

- Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat 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 vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.
- Vredegroet
v:
De vrede van de Heer zij met u allen
a:
Zijn vrede zij ook met u.
v:
Groet ook elkaar met zijn vrede…
(wij wensen elkaar de vrede van Christus)
v:

Met vrede gegroet
en gezegend met licht hebt U ons.
Drenk ons met uw Geest,
zodat ons leven zin en doel vindt in U
om vrede te stichten waar tweestrijd bestaat,
om licht te ontsteken waar schaduwen vallen
tot zegen te zijn
waar harten gedoofd zijn en handen beroofd.

- Agnus Dei (Lam Gods) – Lied 408e

(NBV21)

- Uitdeling brood en wijn
- Dankgebed
ZENDING EN ZEGEN
- Slotlied: Psalm 150
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Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

- Zegen

- Orgelspel: Presto uit concerto BWV 592 J.S.Bach

8 MEI 2022
COLLECTES
Eerste collecte: Kerk in Actie: Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op
de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is
slechts plaats voor 500.000 mensen.
De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf
moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en
hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie
voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 volwassenen en 600
kinderen om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren
hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in
de strijd tegen armoede en terrorisme. Van harte aanbevolen!
De 2e collecte is bestemd voor het Stedelijk kerkenwerk.
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000
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 voor de komende week gaan als groet en bemoediging naar de
heer Schoenmaker, Kremersheerd.
En een bos bloemen gaat met beterschapswensen naar de heer Alef
Rutgers, van Goghstraat.

BEDANKT
Mevrouw Bierling-Volter, Oostersingel, bedankt de gemeente hartelijk voor
de bloemen die ze afgelopen week kreeg. Mevrouw is op 25 april 86 jaar
geworden.
ADRESSEN BLOEMENGROET
Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen, dan kunt
u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of
telefoon 050 5415029. Ook kunt u via de website, na inloggen ‘Lief en Leed’,
gegevens en adressen vinden.
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
STILTEPORTAAL Het Stilteportaal, in de hoofdingang van de Nieuwe Kerk, is
dagelijks geopend van 10 uur-18 uur om even rust te zoeken of een kaarsje
aan te steken.
‘TOETSENDRUKKERS' GEZOCHT
Van maandag 16 t/m woensdag 18 mei krijgt het Timpe-orgel een generale
stembeurt. Hiervoor is iemand nodig die de orgelstemmer assisteert door
op aangeven toetsen in te drukken. Omdat het meerdere dagdelen in beslag
neemt en het ' eentonig' werk is, worden meerdere personen gezocht. Zou
u een dagdeel ('s ochtends vanaf 8 uur en/of 's middags) willen helpen? Laat
het me dan even weten.
Mannes Hofsink – e-mail: manneshofsink@gmail.com
TEAMWERK NIEUWE KERK
De kerkenraad zoekt versterking in drie rollen. Ook als u zichzelf niet in deze
rollen ziet willen we toch vragen om mee te denken: wie zou dit goed op
kunnen pakken? Want meer zien meer dan de kerkenraad alleen.
We zijn op zoek naar een ouderling die speciaal met de jeugd werkt.

We zijn ook op zoek naar een ouderling met speciale taak communicatie en
website (voor een jaar). En we zoeken ondersteuning bij het behandelen
van e-mails voor de scriba. Voor meer informatie hierover schiet u een lid
van de kerkenraad aan of schrijft u naar scriba@nieuwekerk.org.
VACATURE:
Oproep vrijwilligers inloop op donderdag in de Nieuwe Kerk.
Elke donderdag proberen we de Nieuwe Kerk open te stellen voor
bezoekers. De openingstijden zijn van 10 – 16 uur. Om dit te realiseren is
er een groepje vrijwilligers gevormd, die onderling afspreekt wie op welk
tijdstip aanwezig is. We verdelen de dag in 2 á 3 blokken en zijn altijd met 2
personen aanwezig.
Door omstandigheden wordt het vrijwilligers groepje wat aan de kleine
kant. Daarom hierbij een oproep aan mensen die het leuk vinden om aan
deze activiteit mee te doen zich te melden.
Dit kan bij Tjitske Rutgers, 0629331769, of tjrutgersboer@gmail.com. Ook
voor informatie kun je bij haar terecht. Je kunt natuurlijk ook gewoon op
een donderdag langs komen om te zien hoe het er aan toe gaat.
UITNODIGING VOOR NIEUWKOMERS! ( Na de dienst)
Bent u de afgelopen periode lid geworden van de protestantse
wijkgemeente van de Nieuwe kerk, of bent u op een andere manier
geïnteresseerd geraakt in onze wijkgemeente, dan nodigen wij u graag uit
voor een nadere kennismaking. Misschien bent u al eens in de kerk geweest
of kent u het monumentale gebouw alleen van de buitenkant.
Op zondagmorgen 8 mei, rond 11.00 uur, direct na de ochtenddienst van
10.00 uur, krijgt u de gelegenheid om de kerk van binnen nog eens goed te
bekijken. Om kennis te maken met de andere nieuwkomers en mensen die
al langer betrokken zijn bij de Nieuwe kerk. Ook is er de mogelijkheid om
geïnformeerd te worden over de activiteiten in (en rond) de Nieuwe kerk.
Wij nodigen u graag uit voor deze kennismaking.
Het programma is globaal als volgt:
We verzamelen bij de paaskaars.

11.00 uur Ontvangst met een kopje koffie in een bovenzaal van de kerk.
Kennismaken met elkaar, waarbij u tegelijkertijd informatie krijgt over
activiteiten in en rond de Nieuwe kerk.
12.00 uur Voor de liefhebbers een rondleiding door de kerk en de plekken
waar u anders nooit komt, zoals de ruimte van de cantorij ,de oppas zolder,
kinderdienst ruimte en het orgel.
We hopen van harte u te mogen begroeten op zondag 8 mei. Graag tot dan,
namens de kerkenraad van de Nieuwe kerk.
AVONDWANDELINGEN
Start 19.30 tot ongeveer 20.30 uur. Donderdag 19 mei. Donderdag 2 juni.
De wandelingen op 19 mei en 2 juni starten om 19.30 bij de hoofdingang
van de Nieuwe kerk, laat je verrassen!
Iedereen is welkom en neem gerust je buur mee of wie je verder tegen
komt! Hartelijke groeten.
Jan van der Molen Tel: 3189284 - Harma van Gerwen Tel: 3014721.
BESTE MENSEN.
Twee jaar geleden stopten door de pandemie de koffieochtenden in het
Nieuwe Kerk Centrum. Gelukkig hebben we de draad weer kunnen
oppakken. We zijn aan het inventariseren hoeveel mensen we kunnen
verwachten op zo’n ochtend. Het zou fijn zijn om ook nieuwe mensen te
mogen ontmoeten. Iedere Koffieochtend is het genieten met elkaar.
Koffiedrinken, nieuwtjes uitwisselen, een mooi Gronings verhaal en zo kan
er nog veel meer ter tafel komen. We hopen dat er weer enthousiaste
mensen zullen komen. Voorheen hadden we om de week een
Koffieochtend. Nu is het de bedoeling dit één keer per maand te
organiseren. Voor nieuwkomers: kom gerust een keer langs.
U zit nergens aan vast. Het is op een dinsdag en we beginnen om 10 uur.
Rond half 12 is het afgelopen. Voor informatie kunt u ons ook bellen. We
hopen op een mooie opkomst en op een fijne nieuwe start.
Joke Riemersma tel.0644774049 en Frieda Jager tel. 0614427939.

Doe-Dienst 'Hopelijk... komt het goed' - 15 mei 2022
Wanneer je naar het nieuws kijkt, kun je soms moedeloos en somber worden.
Komt het allemaal nog wel goed? Allemaal hebben we wel ook iets waarop we
hopen. Een betere wereld, een nieuwe baan, een goed cijfer voor dat ene vak
of dat we gezond blijven… Maar hoe blijven we hoopvol als het minder goed
gaat of de wereld soms heel donker lijkt? Daar gaan we samen mee aan de slag
én over in gesprek tijdens de volgende Doe-Dienst. De Doe-Dienst is een plek
van ontmoeting en een interactief viermoment voor iedereen. Of je nu jong
bent of oud en of je nu alleen komt of als gezin. Vragen over het hoe & wat van
de Doe-Diensten, zoals 'is het alleen voor kinderen?' of 'moet ik dan per se iets
doen?' Neem een kijkje op de website voor de antwoorden of om je direct aan
te melden!

Thema-avond met Klaas van der Lingen
maandag 23 mei 19:30 - 21:30 uur
We organiseren 4 thema-avonden waarop steeds een gemeentelid ruimte
krijgt om iets van zichzelf (werk, hobby, geloofsleven, etc.) te laten zien aan
andere gemeenteleden. Er is iedere keer ruimschoots gelegenheid voor een
uitwisseling van gedachten.
Op deze tweede avond zal Klaas van der Lingen vertellen over zijn werk. We
beginnen om 20 uur (tot 21:30 uur), maar je kunt vanaf 19:30 uur
binnenkomen.
Coos Engelsma coördineert de thema-avonden.
CONCERT DOOR HET NOORDELIJK BAROKENSEMBLE
Nieuwe Kerk, Groningen. Zondag 22 mei 15.00 uur. Entree € 15,- , kinderen
tot 14 jaar gratis. www.noordelijkbarokensemble.nl
Joep van Geffen – bas
Mathilde van Wijnen – viola da gamba
Jelte Hulzebos – leiding
Programma: Bach in Perspectief of Waar haalde Bach de mosterd vandaan?
Het Noordelijk Barokensemble voert in dit programma instrumentale en
vocale werken uit die in verbinding staan met Johann Sebastian Bach en
hem hebben geïnspireerd.

BEDANKT
Via deze weg willen we iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook
heeft bijgedragen aan onze mooie en onvergetelijke huwelijksdag! Bedankt
voor alle felicitaties, kaartjes, aanwezigheid en hulp bij de dienst en
natuurlijk ook de prachtige cadeaus. Figuurlijk en letterlijk overweldigend!
Dankzij jullie weten wij in ieder geval waar we de komende zonnige dagen
doorbrengen.
Marten en Tirtsa

OP HET BALKON MET ONZE PRACHTIGE NIEUWE BALKONSTOELEN

LIEFDE EN LOFZANG
zondag 15 mei 10:00 - 11:00 uur
Deze zondag Cantate (Zing!) wordt gekenmerkt door liefde en lofzang.
God liefhebben met heel je hart en ziel, met al je krachten. Dat is de
inhoud van de geboden die God, bij monde van Mozes, aan zijn volk geeft.
(Deuteronomium 6: 1-9) In het evangelie herneemt Jezus dit liefdesgebod
en vernieuwt het (Johannes 13: 31-35). Voorganger in deze gezamenlijke
dienst van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk is ds. Alberte van Ess.
Het orgel wordt bespeeld door Mannes Hofsink

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VOOR 15 mei 2022
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE DONDERDAG VÓÓR
11.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

