
 
 
 
 

 
Groningen, 31 augustus 2022 

 
 
Lieve beste gemeenteleden van de Nieuwe Kerk, 
 
Sinds maandag is de Nieuwe Kerk een opvanglocatie geworden voor asielzoekers die in Ter 
Apel niet terecht kunnen. We doen dat tot 10 september aanstaande. Over het verloop 
daarvan, de gevolgen voor de gemeente daarvan en wat u kan doen, wil ik u iets vertellen. 
 
Verloop 
Zaterdag kwamen INLIA en verschillende kerken bijeen om naar plekken te gaan zoeken op 
verzoek van burgemeester Koen Schuiling. Sindsdien is er snel gehandeld; afgelopen zondag 
vond er tijdens de kerkdienst een inventarisatie plaats van vrijwilligers en afgelopen 
maandagavond begon de opvang. Die maandagavond nog in het Nieuwe Kerk Centrum, 
sinds dinsdag overdag wordt het kerkgebouw dag- en nacht gebruikt als opvanglocatie. 
 
De Nieuwe Kerk vangt 20 mensen op en in Het Pand in de Korrewegwijk organiseert de 
Martinikerk ook opvang. Martinikerk en Nieuwe Kerk werken hierin samen, bijvoorbeeld op 
het vlak van de roostering van de vrijwilligers en de voedselvoorziening. Wij worden hierbij 
aangestuurd door INLIA en geholpen door Stichting Present. Het team van vrijwilligers groeit 
continu en bestaat uit leden van de Nieuwe Kerk maar ook van andere kerken en andere 
Stadjers, gelovig en ongelovig. Het is een prachtig team zo samen. 
 
Ondertussen is het een komen en gaan van asielzoekers. We moeten zaken registreren en 
brengen af en toe een vergeten tas na als iemand alweer elders verblijft. En zo zijn er nog 
veel andere zaken, dat kan u zich vast voorstellen. 
 
Gevolgen 
Komende zondag is er geen ochtenddienst in de Nieuwe Kerk. Aangezien de kerkzaal 
momenteel gebruikt wordt als slaapzaal, willen we de privacy van onze gasten eerbiedigen 
en alleen de opvangvrijwilligers komen daar nu nog binnen. 
 
Wij willen twee alternatieve kerkdiensten suggereren. Ten eerste kan u in de Martinikerk 
naar een kerkdienst (09:30 wijkgemeente Martinikerk – 11:30 Martinidiensten); met hen 
organiseren we nu deze opvang samen. Ten tweede hebben we zondag om 10:00 uur een 
viering op het Nieuwe Kerkhof met alle opvangvrijwilligers, de asielzoekers die we op dat 
moment bij ons verblijven en gemeenteleden die hierbij willen aansluiten. Deze bijeenkomst 
is geen kerkdienst, maar enerzijds een moment van ontmoeting en uitwisseling van 
ervaringen tussen de vrijwilligers en anderzijds een moment van bemoediging en 
aanmoediging voor allen in deze intensieve periode met woord, zang en muziek. Een mooi 
extra alternatief op de gebruikelijke zondagsdienst. 
 



Meedoen 
Mocht u willen meehelpen, dan kan u zich via opvang@nieuwekerk.org. Dan wordt u 
gewezen op de roostering en kan u een werkinstructie krijgen. 
 
Tot slot 
Het is hartverwarmend om te zien hoe snel dit is opgepakt door INLIA, de provinciën 
Groningen en Drenthe incluis de burgerlijke gemeentes én vele protestantse en Rooms-
Katholieke kerken gevormd door alle leden. En het werd nog mooier om te zien hoe snel de 
groep vrijwilligers groeide sinds we hieraan begonnen zijn. We geven een mooi signaal van 
naastenliefde of op z’n Nedersaksisch Noaberschap af. 
 
Mocht u vragen hebben die u beantwoord moet hebben voor de bijeenkomst komende 
zondag, stuur die dan naar scriba@nieuwekerk.org. 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Klaas van der Lingen 
Voorzitter Wijkkerkenraad Nieuwe Kerk 
Protestantse Gemeente Groningen 


