Advent 2022

Matteüs 1, 1 – 6
1 Boek van de genesis
van Jezus Christus,
zoon van David, zoon van Abraham
2 Abraham verwekte Isaak,
Isaak verwekte Jakob,
Jakob verwekte Juda en zijn broeders.
3 Juda verwekte Peres en Zerach
Peres verwekte Chesron
Chesron verwekte Aram

uit Tamar

4 Aram verwekte Amminadab
Amminadab verwekte Nachson
Nachson verwekte Salmon
5 Salmon verwekte Boaz
Boaz verwekte Obed
Obed verwekte Isaï
6 Isaï verwekte David
David verwekte Salomo

Aan deze dienst werken mee:
Klaas van der Lingen, 1e ouderling
Jehudi Esenkbrink, 1e diaken
Barbara Bakker, lector
Merel Wierenga, Batseba
Linda Rijks, voorzanger
Mannes Hofsink, cantor-organist
ds. Evert Jan Veldman, voorganger
Adrie Huttenga, geluid
Andries Jekel, beeld
Ronald Bas, koster
e.v.a.

uit Rachab
uit Ruth

uit die van Uria

VOORBEREIDING
- Orgelspel: Nun komm, der heiden Heiland (BWV 659) – J.S.Bach
- Welkom
- Stilte
- De tafelkaarsen worden ontstoken
o: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid
(allen gaan staan)
- Psalm 25 vers 2 en 3
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Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendelijke ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

- Bemoediging
o.: Onze hulp is in de naam van de HEER
a.: die was, die is, die komt
o.: In Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria
ontdekken wij dat levenslicht en hoop
vanuit onverwachte hoek kan komen
a.: help ons dat licht toe te laten
en vul ons met die die hoop
o: opdat zij ook ons duister doorbreekt
en ons verlangend op weg doet gaan
in liefde levend.
a.: Amen
(Allen gaan zitten)
- Kyrie
o.: Roepen wij tot God dat Hij zich zal ontfermen
over wie vervallen aan het duister.

Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!
Kyrie eleison
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

RONDOM HET WOORD
- Rikst Visser steekt de adventskaars aan.
Een lichtje in je ogen,
een lichtje in je hart.
Wij zien het en geloven:
God maakt een nieuwe start.
- Met de kinderen
- Lied: ‘Kom, zing het lied’ – NLB 738 vers 3
Wat draagt Batseba in haar handen?
Het is een gouden kroon.
Gedragen door een koning,
geschonken aan haar zoon.

- Groet
v: De Eeuwige zal bij u zijn
g: Ook u zal God bewaren
- Gebed van de zondag
v:…………………………………………
door Jezus Christus onze Heer
g: Amen
- Lezing: 2 Samuël 11, 1 – 27 (NBV21)
111Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen
gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw het leger eropuit,
onder leiding van Joab en zijn bevelhebbers, om de Ammonieten te
verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. 2Op
een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep
wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw
die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. 3Hij liet uitzoeken
wie ze was, en men zei hem: ‘Dat is Batseba, de dochter van Eliam, de
vrouw van de Hethiet Uria.’ 4David liet haar bij zich komen en sliep met
haar. (De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was
juist verstreken.) Daarna ging ze terug naar huis. 5Enige tijd later merkte
ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, 6waarop David
aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. 7Uria meldde zich
op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het
maakten en hoe het er met de oorlog voorstond. 8Vervolgens zei hij: ‘Ga
naar huis en ontspan u wat.’ Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog
een geschenk van de koning mee. 9Maar Uria ging niet naar huis; hij bleef
slapen in het poortgebouw van het paleis, bij de manschappen van zijn
heer. 10Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan,
zei hij tegen hem: ‘U hebt toch een lange reis achter de rug. Waarom
bent u niet naar huis gegaan?’ 11Uria antwoordde: ‘De ark en het leger
van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten, opperbevelhebber Joab
en zijn manschappen bivakkeren in het open veld; zou ik dan naar huis
gaan om te eten en te drinken, en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u
leeft, dat doe ik niet!’ 12David zei tegen Uria: ‘Blijf ook vandaag nog hier,
dan laat ik u morgen teruggaan.’ Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem.
De dag daarop 13nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem
dronken. Toch ging Uria ’s avonds niet naar huis, maar hij legde zich
opnieuw te slapen bij de manschappen van zijn heer.
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De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria
meegaf. 15In de brief stond: ‘Stel Uria op waar het hevigst wordt
gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en
sneuvelt.’ 16Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was, en
stelde Uria juist daar op. 17De verdedigers van de stad deden een uitval
naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David, en ook Uria
vond de dood. 18Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd 19en
beval de bode: ‘Als je de koning het hele verloop van de strijd hebt
verteld, 20en als hij dan woedend aan je vraagt: “Waarom hebben jullie
je zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de
muur zouden schieten! 21Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon
van Jerubbeset, in Tebes aan zijn einde is gekomen? Een vrouw heeft
toen vanaf de stadsmuur een maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij
stierf. Waarom hebben jullie je dan zo dicht bij de muur gewaagd?”, dan
moet je zeggen: “Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen.”’ 22De bode
ging naar David en vertelde hem alles wat Joab hem had opgedragen.
23
Hij zei tegen David: ‘Onze tegenstanders waren sterker dan wij en
deden een uitval naar ons. We dreven ze terug tot voor de poort, 24maar
toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en
sneuvelden er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is
omgekomen.’ 25David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen: ‘U
moet er maar niet te slecht over oordelen; de oorlog eist nu eenmaal zijn
tol. Houd moed! Heropen de aanval op de stad en maak haar met de
grond gelijk.’ 26De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was
gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. 27Toen de rouwtijd
voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en
baarde hem een zoon. In de ogen van de HEER was het wel degelijk slecht
wat David had gedaan.
- Halleluja

vz: Verheugd was ik toen men mij zei:
‘Wij gaan naar het huis van de HEER.’ (Ps. 122, 1)
a.: Hallelu, halleluja..

- Lezing: Matteüs 21, 1 – 9 (NBV21)
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Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen,
stuurde Jezus twee leerlingen eropuit 2met de opdracht: ‘Ga naar het
dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die
daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze
bij Me. 3En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze
nodig.” Dan zul je ze meteen meekrijgen.’ 4Dit is gebeurd omdat in
vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is: 5‘Zeg tegen vrouwe
Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een
ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ 6De leerlingen gingen
op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7Ze brachten de ezelin
en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop
zitten. 8Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit,
anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9De
talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen,
riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die
komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’
- Schriftlied: ‘God, herschep mijn hart’ – NLB 51a

- Overweging
- Orgelspel

- Lied: ‘Heft op uw hoofden, poorten wijd’ – NLB 435: 1 en 2
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Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
juich, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!

- De kinderen keren terug

GEBEDEN EN GAVEN
- Diaconale mededelingen
- Inzameling van gaven

1e collecte: Colombia: Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken
2e collecte: Wijkwerk

Voor uitleg zie zondagsbrief
- Voorbeden
(na de woorden: ‘tot u bidden wij’)

- Stil gebed
- Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
(Allen gaan staan)
- Slotlied: ‘Verwacht de komst des Heren’ – NLB 439
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Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, - bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.
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Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
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het heil, de Zoon van God.
O Jezus, maak mij arme
in deze heilige tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

- Zegen

Orgelspel over NLB 433

ZONDAGSBRIEF 27 NOVEMBER 2022

1e collecte: Colombia, kinderen in achterstandswijken weerbaar maken.
Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld en
criminaliteit, zoals drugs handel. In onze grote steden hebben we ook waar
kinderen extra aandacht nodig hebben, maar in Colombia is dat nog veel
erger. Veel kinderen staan er alleen voor, omdat hun ouders te hard
moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen. In de hoofdstad
Bogotá is een christelijke organisatie die dit soort kinderen een veilige
haven biedt. Het zijn kinderen die vaak voor of na schooltijd voor geld op
de markt werken of vuilnis sorteren. Het centrum biedt hen praktische
trainingen: werken in een moestuin, prachtige producten van papier
maken, of zelfs een koksopleiding. Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze
náást deze kinderen gaan staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is
precies het verschil wat maakt dat deze kinderen ineens van kansarm
tot kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind. Daarom collecteren we
vandaag voor dit werk. We bevelen deze collecte via Kerk in Actie van harte
bij u aan.
2e collecte: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende
doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën,
jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs
aan administratiekosten
COLLECTEBONNEN
Na de dienst kunt u weer collectebonnen aanschaffen, bij de tafel naast de
koffietafel.
Volgende week zondag zullen er 3 collectes zijn.

KINDERDIENST EN OPPAS
De kinderdienst wordt geleid door Marion voor de jongste en Tina voor
oudere kinderen.
Marjolein de Goede en Jantine/Erwin Landman verzorgen de kinderoppas
op de oppaszolder.
BLOEMENGROET
De bloemen gaan de komende zondag als groet en bemoediging naar de
heer L. Dijkstra, verblijvende in het Gasthuis aan de Eendrachtskade.
ADRESSEN BLOEMENGROET
Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen, dan
kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, lidaduzink9@gmail.com of
telefoon 06 46696542. Of op te vragen bij Tim Smit email:
t.smid@nieuwekerk.org
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
BASISCATECHESE
Vanaf 30 oktober weer basiscatechese voor middelbare scholieren Ook dit
najaar is er weer basiscatechese.
Deze keer met als thema ‘personen uit de Bijbel’. De basiscatechese is er
voor middelbare scholieren en vindt plaats in de kosterswoning, tijdens de
morgendienst (dus vanaf 10:00 uur) op 30 oktober, 27 november en 11
december.
JONA - BASISCATECHESE
zondag 27 november 10:00 - 11:00 uur
Deze zondag gaan we met elkaar in gesprek over Jona! Wie was hij en hoe
zat dat nou met die walvis? En… kunnen we vandaag nog iets met dit
verhaal?
De basiscatechese is voor iedereen in de middelbare school leeftijd. We
ontmoeten elkaar tijdens de morgendienst in de Kosterswoning van de
Nieuwe Kerk.
De basiscatechese wordt deze keer geleid door Hannah Westerink.

GEMEENTEBERAAD MAATREGELEN OM DE STIJGENDE ENERGIEKOSTEN
TE VERLAGEN (na deze dienst)
Aansluitend op de kerkdienst van zondag 27 november, nadat er koffie is
gepakt, wil de Wijkkerkenraad graag met de gemeente in gesprek over het
volgende:
De energierekening van de Nieuwe Kerk gaat vanaf 1 januari 2023 immens
stijgen. Als we doorgaan zoals we nu vieren, moeten we vier tot vijfmaal zo
veel gaan betalen. Nu zitten die kosten rond de €15000, dat wordt dus
mogelijk rond de €75000. Om kort te gaan: dat is onbetaalbaar. Het is dus
tijd voor creatieve ideeën voor de vieringen in de winterperiode. Er wordt
al veel over gesproken, onder andere in de Wijkkerkenraad en de Algemene
Kerkenraad, maar samen weten we meer. Drie thema's zullen sowieso aan
bod komen:
Het eerste thema betreft eventueel gezamenlijke diensten tijdens de koude
maanden. Een optie hiervoor is om de gezamenlijk diensten met De Fontein
en De Bron op een andere locatie te vieren, bijvoorbeeld in De Fontein. Een
andere optie is om eens per maand een gezamenlijke dienst met de
Martinidiensten (voormalig GSP) in de Martinikerk te vieren. We zijn op
zoek naar argumenten voor en tegen beide varianten.
Het tweede thema betreft de verplaatsing van de Evensong naar de
Martinikerk tijdens de koude maanden. Hoe zouden we ervoor kunnen
zorgen dat de verbinding tussen de gemeente van de Nieuwe Kerk en de
Evensong wel voelbaar en zichtbaar blijft?
Het derde thema betreft slimme trucs om goed te kunnen vieren in een
koude kerk. We gaan de kerk namelijk aanzienlijk minder verwarmen, maar
de kerkdienst moet wel toegankelijk blijven. Wat kunnen we doen om in
een koude kerk toch een prettige dienst met jong en oud te kunnen vieren?
Hoe kunnen we warm blijven?
Het is een belangrijke bijeenkomst, want een dag later op maandag 28
november zal de Grote Wijkkerkenraad een besluit gaan nemen over de
maatregelen, onder andere op basis van uw adviezen en mening.

ADVENTSPROJECT VOORMOEDERS
Op zondag 27 november begint de adventstijd. We lezen dan over
‘voormoeders’ van Jezus. De evangelist Matteüs begint zijn levensverhaal
van Jezus met een overzicht van Jezus’ afstamming. Het overzicht begint bij
Abraham en vertelt over drie keer veertien generaties. Er komen namen
voorbij als Jakob, koning David en Salomo. Tussen al die namen worden ook
vier vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. En aan het eind
van de lijst noemt Matteüs ook nog Maria als vrouw van Jozef.
Standbeeld
Deze vrouwen staan centraal in het adventsproject van dit jaar. We geven
deze vrouwen een standbeeld. Zo laten we zien dat ze belangrijk zijn en dat
hun verhalen niet vergeten mogen worden. In de verhalen van deze periode
kijken we steeds verder terug: we lezen eerst over Batseba, de vrouw die
door Mattheüs als laatste genoemd wordt. Daarna gaan we met Ruth een
stap verder terug in de tijd, en met Rachab en Tamar nog verder.
Daarmee maken we een beweging die mensen vaak maken als ze het over
hun voorgeschiedenis hebben: ook in je eigen familiegeschiedenis kijk je
vaak steeds verder terug.
SCRIBA’S GEZOCHT!!
De Wijkkerkenraad zoekt een of twee mensen om het scribaat van de
Nieuwe Kerk vorm te geven. We zoeken één of twee mensen die beschikken
over secretariële en/of organisatorische vaardigheden of zin hebben om die
vaardigheden te ontwikkelen. De Wijkkerkenraad is bezig met het uitvoeren
van het beleidsplan 2022-2026. Je kan meedenken over de invulling die we
aan de vier pijlers geven.
Lidmaatschap is gekoppeld aan deelname aan de Kleine Wijkkerkenraad (10
vergaderingen per jaar op de 2e maandag van de maand; grotendeels via
beeldbellen) en Grote Wijkkerkenraad (4 vergaderingen per jaar op de 4e
maandag van de maand; in de Nieuwe Kerk); inzet als ouderling in de
kerkdienst is geen vereiste.
Spreekt het je aan of zit je met vragen die eerst beantwoord moeten
worden?
Meld je bij de voorzitter van de Wijkkerkenraad (Klaas van der Lingen) van
de Nieuwe Kerk via kerkenraad@nieuwekerk.org of spreek hem aan bij het
gemeenteberaad van 27 november.

Kinderdienst zoekt leiding
De kinderdienst is op zoek naar nieuwe leiding. Lijkt het je leuk om met de
kinderen van de Nieuwe Kerk in gesprek te gaan over de bijbel, samen te
knutselen of een spel te spelen? Kom ons team dan versterken!
Kinderdienst geven kan iedereen die het leuk vindt om met kinderen om te
gaan. Het is ook voor jezelf een leuke manier om op een andere manier met
de verhalen uit de bijbel aan de slag te gaan.
De gesprekjes met de kinderen verruimen je blik en laten je soms op een
verrassende manier kijken naar de oude verhalen.
Wil je een keertje meelopen om te kijken of het wat voor je is?
Stuur dan een e-mail aan geartsje.visser@gmail.com of spreek een van ons
aan na de dienst.
Geartsje, Karina, Kees, Lianne, Marieke, Marion en Tina
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR KINDERKERST!
Op 24 december komt het kerstverhaal weer tot leven! Met Eppo de ezel,
Jesse en de andere herders, de wijzen, en natuurlijk de engelen en Jozef en
Maria met hun bijzondere kindje. We hebben mensen nodig! Voor de
productie (denk aan bijvoorbeeld catering) en spelers. Mail naar
regisseur jantinezuur@gmail.com als je mee wilt doen.
KANSELBRIEF
Betreffende opvang vluchtelingen
Beste mensen, broeders en zusters, Eind augustus is er een oproep gedaan
door INLIA om op zo kort mogelijke termijn vluchtelingen op te vangen die
letterlijk in de kou stonden in Ter Apel.
INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die
asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Binnen een weekend waren
er verschillende plekken en veel vrijwilligers geregeld en hebben we als
gezamenlijke gemeentes ruim twee weken crisisopvang kunnen verlenen.
Op andere plaatsen is de opvang steeds door gegaan. Ondanks dat er
momenteel in de media weinig nieuws is omtrent de omstandigheden in
Ter Apel, zijn deze nog steeds niet significant verbeterd en wachten
vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden op een plekje. Op vrijdag 4
november is er daarom vanuit INLIA een herhaalde oproep gedaan voor
opvangplekken. De Algemene Kerkenraad en de Diaconie van de
Protestantse Gemeente Groningen doen hierbij een gezamenlijke oproep

uitgaan naar de kerken, vierplekken en geloofsgemeenschappen in Stad.
Deze oproep bestaat uit twee delen; ten eerste vragen we u mee te denken
over eventuele beschikbare ruimtes waar opvang gerealiseerd kan worden,
voor korte noodopvang maar ook voor langere tijd. Mocht u hier een idee
over hebben dan kunt u dit doorgeven aan uw eigen kerkenraad, aan de
scriba van de AK (secak@protestantsegemeentegroningen.nl) of
rechtstreeks bij INLIA (crisisopvang@inlia-projecten.nl). Daarnaast willen
we u vragen om als vrijwilliger mee te helpen op de plekken waar opvang
gerealiseerd is. Net zoals de vorige keer kunt u uw naam en gegevens op de
inschrijfpapieren noteren. Ook kunt u via een QRcode uw gegevens
doorgeven. Deze zal beschikbaar gesteld worden via verschillende kanalen
zoals de website van de PGG (protestantsegemeentegroningen.nl). De
opvang van asielzoekers is en blijft uiteraard een verantwoordelijkheid van
de Rijksoverheid, en INLIA blijft die dan ook met klem daarop aanspreken.
Tegelijkertijd kunnen wij als christelijke gemeenschappen mensen in nood
niet de rug toekeren.
In de woorden van de Protestantse Diaconie van Gouda: “Waar onze
overheid medemensen inhumaan behandelt, behoort de kerk op te staan.
Punt. Gooi die deuren open. (…) Laten we ons niet verschuilen achter het
argument dat we als kerk niet het probleem van de overheid moeten
oplossen.
Waar staat het voorbehoud in de Bijbel dat ik een naakte niet mag kleden
omdat de overheid dat zou moeten doen? Een hongerige niet mag voeden
omdat de overheid daarover gaat?”
Namens de Algemene Kerkenraad en Diaconie van de Protestantse
Gemeente Groningen, Josha Veger-Schotanus en Elsbeth Vonkeman
Gebruik de Q-R code voor meer info

CANTATEDIENST
zondag 4 december 17:00 - 18:00 uur
In deze cantatedienst wordt de cantate “Freue dich, erlöste Schar” (BWV
30, J.S.Bach) uitgevoerd door het Cantate Consort, barokorkest en solisten
o.l.v. Jelte Hulzebos.
De solisten zijn Christy Luth (sopraan), Anneloes Volmer (alt), Han
Warmelink (tenor) en Jasper Schweppe (bas)eppe (bas)
Bach schreef een wereldlijke cantate ‘Angenehmes Wiederau’ voor het
aantreden van Johann Christian von Hennicke als Herr von Wiederau.
Hij bewerkte deze vervolgens voor het feest van Johannes de Doper.
De teksten werden zodanig aangepast dat ze betrekking hebben op de
lezingen voor dit feest. Bach liet de muziek ongemoeid; hij was er
dusdanig tevreden over dat hij het graag hergebruikte.
Voorganger: ds. Evert Jan Veldman, organist is Stef Tuinstra.
HET MYSTERIE
De verhalen uit de adventskalender komen uit het boek Het Mysterie van
Jostein Gardner. Joachim heeft met zijn vader een heel bijzondere
adventskalender gevonden.
Elke keer als Joachim namelijk een luikje van de kalender opent, valt er een
stukje papier uit… Een papier met een spannend verhaal over Elisabet. Zij
reist door de tijd en door Europa. De reis, die in het heden in Noord-Europa
begint, eindigt in het jaar nul in Bethlehem. En wat daar gebeurt… een
mysterie!
De adventsverhalen worden vanaf 1 december verteld vanuit het geheime
torentje van de Nieuwe Kerk en zijn dagelijks te bekijken via het
YouTubekanaal van de Nieuwe Kerk. Elke aflevering duurt 7 – 10 minuten.
Ga samen zitten op een moment dat jullie past, kruip in de kussens, en
beleef zo dit unieke adventsproject.
Kijk, volg het verhaal en kom op 24 december het kindje Jezus samen
bekijken in de levende Kerststal in de Nieuwe Kerk!
Meer informatie (de links en downloads) daarover vind je binnenkort elders
op onze website.

Maak je eigen Mysterie-adventskalender
Op onze website is ook Het Mysterie doe-het-zelfpakket te vinden, met
prachtige tekeningen van Anna Sieben, waarmee de kinderen hun eigen
adventskalender kunnen maken.
Sluit aan bij dit avontuur en ga vanuit je huiskamer of klaslokaal samen op
weg naar Kerst, het feest van het licht.
STILTEPORTAAL
Het Stilteportaal, is dagelijks geopend van 10.00 uur-18.00 uur om even
rust te zoeken of een kaarsje aan te steken. De Ingang is via de hoofddeur
van de kerk.
CADEAUWINKEL GEOPEND
woensdag 16 november 13:00 - vrijdag 16 december 16:30 uur
In november en december zijn we bezig met het geven van cadeautjes voor
Sinterklaas en kerst.
Daarom is de cadeauwinkel van de Vrienden van de Nieuwe Kerk deze
maanden geopend van 13.00 tot 16.30 uur op: 16, 18, 22, 25, 28 en 30
november en op 7, 13 en 16 december.
We hebben een mooie collectie tweedehandsboeken, cd’s en platen (weer
helemaal hip!). Ook het mooie boekje FEEST met de verhalen van Mirjam
en Micha is te koop voor € 15,00. Verder zijn er kaarsen, kopjes, kaarten en
wijn van de Nieuwe Kerk. Pinnen is niet mogelijk, contact afrekenen,
overmaken of met een QR-code wel.
KAARTAVOND
Op vrijdag 16 december wordt de laatste kaartavond van dit jaar
gehouden. Zoals gebruikelijk in het Nieuwe Kerk Centrum aan de
Boteringestraat. Wilt u een avondje ontspanning, kom dan gerust eens
meedoen, we kunnen nog wat mensen verwelkomen!
Groet, Dick v.d. Leij.

KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 4 DECEMBER 2022 VIA
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
BERICHTEN VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN DONDERDAG’S
VÓÓR 10.00 UUR VIA
ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

