
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Grietinus Mollema, 1e ouderling 

Tjitsche Douma, 1e diaken 

Pier Hiemstra, lector 

Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. Mannes Hofsink 

Stef Tuinstra, organist / pianist 

ds. Tirtsa Liefting, voorganger 

ds. Evert Jan Veldman, voorganger 

Jehudi Esenkbrink, geluid 

Joanneke Smeenk, beeld 

Elsbeth Vonkeman, koster 

e.v.a 

 



OM TE BEGINNEN 

- Orgelspel 

- Welkom en inleiding op de dienst 

- Aansteken van de tafelkaarsen 

o: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid  

      (Allen gaan staan) 

- Beginlied: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ – ELB 168: 1, 3, 5, 7 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

Dank U voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk, 

dank U voor alle heldere kleuren, 

dank U voor muziek. 

Dank U dat U hebt willen spreken, 

dat U, U hoort een ieders taal. 

Dank U dat U het brood wilt breken 

met ons allemaal. 

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 

dank U dat ik nu weet daarvan. 

Dank U, o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 

 

- Bemoediging en drempelgebed 

o: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

a: Schepper en behoeder van alle leven 

o: ………………………………………………………… 

    door Jezus Christus onze Heer 

a: Amen 

        (Allen gaan zitten) 

- Kyrie en Gloria 

o: Laten we roepen naar God: 

    Ontferm U over de aarde 

a: Zijn liefde duurt in eeuwigheid  

 



Kyrie en Gloria – NLB 299d 

 



 

 



 

 

 

RONDOM HET WOORD 

Verhaal van Mirjam en Micha 

Lied: ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’ – NLB 324 (c.:1 en 2, a.:3) 

 

2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort. 

‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond 

3 Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 

beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 

 



Lezing: Lucas 14, 15 – 24 (BGT) 

15Eén van de gasten hoorde wat Jezus zei. Die man zei: ‘Het echte geluk 

is voor de mensen die feest zullen vieren in Gods nieuwe wereld.’ 
16Jezus antwoordde met een voorbeeld. Hij zei: ‘Een man geeft een groot 

feest en nodigt veel mensen uit. 17Op de dag van het feest stuurt hij zijn 

knecht naar de gasten met het bericht: ‘Kom naar mijn feest, alles staat 

klaar.’ 18Maar de gasten zeggen één voor één: ‘Het spijt me, ik kan niet 

komen.’ De eerste zegt: ‘Ik heb een stuk land gekocht dat ik nu echt 

moet gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt.’ 19Een ander 

zegt: ‘Ik heb tien koeien gekocht en ik moet ze gaan bekijken. Zeg tegen 

je heer dat het me spijt.’ 20En weer een ander zegt: ‘Ik kan niet komen, 

want ik ben net getrouwd.’ 
21De knecht komt terug en vertelt alles aan zijn heer. Die wordt kwaad en 

zegt tegen zijn knecht: ‘Ga direct de stad in. Haal de arme mensen, 

zwervers en bedelaars van de straat en breng ze hier.’ 
22Als de knecht weer terugkomt, zegt hij: ‘Heer, ik heb gedaan wat u 

vroeg, maar er zijn nog steeds lege plaatsen.’ 23De heer antwoordt: ‘Ga 

dan naar de wegen buiten de stad en haal iedereen op die daar 

rondloopt. Zorg dat iedereen komt, want mijn huis moet vol worden. 24En 

luister naar mijn woorden: De gasten die ik eerst uitgenodigd had, mogen 

niet meer binnenkomen!’’ 

 

Lied: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ – NLB 388 

c.: 1 – 4; a.: refrein; a.: 5 

 
 

 

 



 

 

2 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor iedere vrouw, voor iedere man. 

Niet minder of meer, de een of de ander: 

het delen van macht is deel van ons plan 

Refrein 

3 Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 

want iedere stem geeft klank aan het koor. 

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 

ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 

Refrein 

4 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 

genadig begin van goddelijk recht. 

Refrein 

5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

een plaats om te zijn, een plaats om te worden 

getuige van Hem, een levend bewijs. 

Refrein 

 

 

 



 

HEILIGE CHAOS 

 

In de Heilige Chaos komt de gemeente in beweging. Op verschillende 

plekken in en buiten de kerk worden het thema en de Bijbellezing op 

verschillende manieren belicht. U kunt kiezen. Wie liever op de plaats 

blijft kan in stilte de tekst overwegen, die aan de orde van dienst is 

toegevoegd. De Heilige Chaos duurt 20 minuten en kenmerkt zich door 

beweging en concentratie.  

1. De kerk is begonnen als tafelgemeenschap 

Hoe zou een kerkgebouw er uit kunnen zien? 

o.l.v. architect Pieter-Bas Zwaga 

 

2. De diaconie heeft een partner gevonden in de sociale 

onderneming Salmagundi’s aan de Oosterhamrikkade, 

De keuken en de tafel staan er centraal 

o.l.v. Annemiek en Simon Kooistra (sociaal ondernemers) 

 

3. De kerk zingt aan tafel. Twee liederen worden meerstemmig 

geoefend en daarna gezongen in de dienst 

o.l.v. Mannes Hofsink (Koorzolder) 



4. Met de kinderen het bestek en de bank aan de tafel versieren 

o.l.v. Janneke Collast 

 

5. In stilte het Bijbelverhaal overwegen aan de hand van een 

kunstwerk 

 

6. Kruip in de huid van een van de personages in het Bijbelverhaal 

en beleef het verhaal vanuit die rol 

o.l.v. Jantine Landman (op het Nieuwe Kerkhof) 

Inleiding 

Uiteengaan 

Samen komen 

terwijl wij zingen: ‘Blijf met uw genade bij ons’ – Taizé / Geert Tromp

 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Mededelingen door diaken 

Gaven  

1e Collecte: Kerk in Actie: Golfstaten,  
De kracht van bijbelverhalen 
 
2e Collecte: Stedelijk kerkenwerk 
Voor uitleg zie zondagsbrief 
  



- Voorbeden en stil gebed met als acclamatie: 

 
 
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 i.v.m. Covid-19 

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

 

- Nodiging 

Dit is de tafel van de Heer. 
Niet de tafel van een of ander kerkgenootschap. 
Telkens als wij samenkomen rond de tafel 
deelt Christus het brood, schenkt Hij de wijn. 
Hij is de gastheer. 

- Tafelgebed 

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 

v.:  Wij danken U voor al wat leeft, 
voor heel uw schepping 
en dat wij daar deel van mogen zijn. 
Uit uw hart zijn wij geboren. 
Bron van liefde bent U. 
Door Jezus hebben wij U leren kennen. 
Vol vreugde zingen wij U toe 
met broers en zussen wereldwijd 



- Lied: Sanctus en Benedictus – NLB 404d

  

 

 



- Instellingswoorden 

v.:  In de nacht dat Hij werd overgeleverd 
  nam Hij een brood, brak het en zei: 
  ‘Dit is mijn lichaam voor jullie.’ 
  Doe dit om mij te gedenken.’ 
  Zo nam hij ook de beker, gaf hem rond en zei: 
  ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
  Doe dit, zo vaak als je die drinkt, om mij te gedenken.’ 

- 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.      (NBV21) 

- Vredesgroet 

v.:  Laat de vrede van de Heer altijd met jullie zijn. 
a.:  en ook met jou 
v.:  Laten wij elkaar de vrede van Christus toewensen 

Om verspreiding van Covid-19 en het griepvirus tegen te gaan, doen we dat met onze 
aandacht voor elkaar en met een gebaar 



- Lied: Agnus Deï – NLB 408d

 

- Delen van brood en wijn 

  Tijdens het delen zingt de Cantorij ‘Ubi Caritas’ van Ola Gjeilo (*1975) 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exultemus, et in ipso jucundemur. 
Timeamus, et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
Amen. 

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. 
Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht. 
Laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Laat ons oprecht beminnen de God die leeft. 
en van harte goed zijn met elkaar. 
Amen. 

 



ZENDING EN ZEGEN     (Allen gaan staan) 

- Lied: ‘De vrede van de hemel en de aarde’ - Iona 

 
 
- Zegen 
 
- Orgelspel 
 



Om te overdenken     Lucas 14, 15 - 24 

Hoe gelukkig ben jij? Wat maakt jou gelukkig? En mag je van jezelf ook 

niet gelukkig zijn? Heb je iets om naar uit te zien? Iemand misschien? ‘Het 

echte geluk is voor de mensen die feest zullen vieren in Gods nieuwe 

wereld’ zegt de man die naar Jezus luistert. Hij ziet zichzelf er al tussen. 

Hij wel. ‘Wie niet? Wie horen er niet thuis in Gods nieuwe wereld?’ zou je 

hem willen vragen. Als die er is, die jij er niet bij kunt gebruiken, hoe 

feestelijk wordt het dan? 

Het thema van deze dienst is ‘AAN TAFEL!’ Gods nieuwe wereld is niet 

boven de sterren. Jezus vergelijkt Gods nieuwe wereld met een 

feestzaal. In het midden staat een grote tafel met een plek voor 

iedereen. Ook voor jou. Je hoeft niet te kiezen wie er naast je komt 

zitten. Vast en zeker een mens als jij. Maar dan anders. Iemand met wie 

wat loos is, net als met jou. Prettig gestoord. Strak in het pak. Lawaai 

aan het gat. Stille genieter. Tegenspreker. Meeloper. Jij hoeft het feestje 

niet te maken. Het is er voor jou en voor haar en voor hem. Maar kom je 

ook? Word je hier gelukkig van? Of loop je liever mee in de groep 

gelijkgestemden? Of ben je meer van het eigen gelijk en zit je op andere 

perspectieven niet te wachten? 

Wat doe jíj met de persoonlijke uitnodiging? Je hebt goede redenen om 

dit feest aan je voorbij te laten gaan. Je wordt er niet echt gelukkig van. 

Plicht gaat voor genot. Er moet nog een wereld worden gered of 

gewonnen worden. Het leven is geen feestje. ‘Het spijt me, maar ik kan 

helaas niet komen.’ De bedankjes die in het verhaal worden aangedragen 

komen in de buurt van de legitieme redenen uit de Thora waarmee je je 

aan mobilisatie kon onttrekken. Dat geeft wel aan dat dit feestje een 

spannend feestje is en dat er wat op het spel staat. 

Hoe moet het verder met de wereld? Komt het nog goed, volgens jou? 

Durf je nog ergens op te hopen? Wordt het nog wat met de kerk? Op deze 

vragen heb je misschien ook geen antwoord. Ik wel. Het wordt wat met 

de kerk als ze opnieuw de tafel in het midden zet. Geen antwoorden op 

al je vragen, maar een tafel. Zo’n grote. Een stamtafel. Je schuift aan 

zonder antwoorden. Anderen doen het zelfde. Vandaag ben jij de kok. 

Morgen anderen. Eten moeten we allemaal. De kerk als 

tafelgemeenschap. Antwoorden op alle grote vragen? Ze komen 

gaandeweg. En als ze niet komen, dan is de tafel zelf het antwoord. Gods 

nieuwe wereld begint aan de tafel vol onmogelijke mensen. Maar een 

voor een uitgenodigd. En nog wel door God zelf.   
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COLLECTES 
Eerste collecte: Kerk in Actie: Golfstaten – De kracht van bijbelverhalen 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van 
arbeidsmigranten uit Afrika en Azië. Met steun van Kerk in Actie helpt het 
Bijbelgenootschap in de Golf duizenden lokale migrantenkerken met bijbels 
in de migrantentalen of audio players met bijbelverhalen om naar te 
luisteren. Daarnaast krijgen voorgangers training in storytelling, een 
interactieve bijbelvertelmethode. Voorgangers leren op eeneenvoudige 
manier een bijbelverhaal vertellen. Daarna gaan ze met gemeenteleden in 
gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis ervan voor het eigen 
leven. Ze putten er hoop en kracht uit om vol te houden in hun zware 
arbeidsomstandigheden.  
Bemoedig hen met uw bijdrage. 
 
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
Met de 2e 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 kosten van het Kerkelijk Bureau. 
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we 
dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling zeer welkom. 
 

 

 

 
KINDERDIENST EN KINDEROPPAS 
Karel v.d. Lingen en Anke Geertsema verzorgen de oppas op de 
oppaszolder. 
 



Er is geen kinderdienst i.v.m. de Thomasviering. 
 
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 
 

BLOEMENGROET  
De bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevrouw Rennie van der Ven- 

Falkena, Meeden in Winsum. Mevrouw is onlangs 99 jaar geworden. 

En als groet en felicitatie naar de heer en mevrouw Bruggink, wonende in 

de Pelster. De heer en mevrouw Bruggink waren 11 november 75 

jaar getrouwd. Een uniek jubileum!! Van harte gefeliciteerd 

  
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  

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.  
 

mailto:geartsje.visser@gmail.com
mailto:t.smid@nieuwekerk.org
mailto: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. Ds. Tirtsa Liefting. 
 
BEL CAMPO LEZING 2022 – ZONDAG 13 NOVEMBER 14.30 UUR  
Omtrent de Waarheid: over feiten en andere leugens.  
Met een optreden van Ellen ten Damme.  
PROGRAMMA  
14.30 Ontvangst in de kerk Online deelnemers kunnen vanaf 14.45 uur 
inloggen, u ontvangt zaterdag 12 november per email de inloggegevens 
15.00 Welkomstwoord door Johan Sanders, voorzitter Rotary Club 
Groningen Bel Campo  
15.05 Lezing door Ilja Leonard Pfeijffer  
16.05 Ruimte voor vragen stellen tijdens collecte voor het goede doel 16.20 
Muzikaal optreden door Ellen ten Damme  
16.45 Boekverkoop en signeren tijdens goed aangeklede borrel  
17.30 Einde programma  
Toegangskaarten zijn te koop via onze website 
www.rotary.nl/groningenbelcampo/activiteiten • Toegangskaart online à 
€ 16,- • Toegang in de kerk à € 26,-  
 
ZONDAG 20 NOVEMBER 17:00 - 18:00 UUR CHORAL EVENSONG 
De Evensong van 20 november staat in het teken van het feest van Christus 
Koning: de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
Onder protestanten is dat een onbekend feest maar in de Anglicaanse kerk 
niet. Het feest verwijst naar Jezus maar ook naar het komende Koninkrijk. 
In de muziek komt dit thema ook naar voren.  
Tijdens de Evensong is onder meer ‘Be still, for the presence of the Lord is 
here’ van David Evans te horen in een nieuw arrangement van Daniel 
Rouwkema. De preces and responses zijn van de Schotse componist Peter 
Nardone. Ook worden de Christian Canticles van John Rutter ten gehore 
gebracht. De psalmen zijn van Herry Soaper en van Edward Elgar. 
Voorganger is Sam van Leer,  
Organist is Mannes Hofsink. 

https://nieuwekerkgroningen.nl/agenda/choral-evensong-2/


KENNISMAKEN VOOR NIEUWE KERKLEDEN  
zondag 20 november 11:00 - 12:30 uur  
Mensen die in de afgelopen periode lid zijn geworden van de protestantse 
wijkgemeente van de Nieuwe Kerk of op een andere manier geïnteresseerd 
zijn geraakt in onze wijkgemeente, zijn welkom voor een nadere 
kennismaking.  
Op zondagmorgen 20 november 2022, rond 11.00 uur, direct na de 
ochtenddienst van 10 uur, kunt u de kerk van binnen bekijken en 
kennismaken met andere nieuwkomers en mensen die al langer betrokken 
zijn bij de Nieuwe kerk. Ook kunt u informatie krijgen over de activiteiten in 
en rond de Nieuwe Kerk.  
Programma rondleiding en kennismaking: 11.00 uur Verzamelen bij de 
paaskaars. Ontvangst met koffie/thee, in een bovenzaal van de kerk. 
Kennismaken en informatie over de activiteiten van de Nieuwe Kerk.  
12.00 uur Voor de liefhebbers een rondleiding door de kerk  
 

EEN LEEFGEMEENSCHAP: IS DAT IETS VOOR DE NIEUWE KERK?  
maandag 21 november 20:00 - 21:30 uur  
Het nieuwebeleidsmeerjarenplan van de Nieuwe Kerk heeft een spannende 
uitsmijter: ‘Er is binnen de individualiserende samenleving bij velen een 
wens om zich juist wel te verbinden, niet specifiek of alleen aan een gezin, 
maar ook aan een groep, zoals een leefgemeenschap. Zo’n gemeenschap 
heeft monastieke eigenschappen, veelal levend met een kloosterregel. Er 
zijn inmiddels ruim zeventig van dergelijke gemeenschappen ontstaan in 
Nederland. Wij willen onderzoeken in welke mate hieraan behoefte is in 
Stad en of een dergelijke gemeenschap vanuit verbinding aan de Nieuwe 
Kerk zich wil formeren en in wisselwerking inspiratie kan bieden aan de 
gemeente. Een neveneffect kan zijn dat zo’n leefgemeenschap een bron kan 
zijn van vaste krachten voor onderhoud en beheer van de Nieuwe Kerk. Het 
onderzoek zal daarbij aandacht hebben voor de al bloeiende gemeente en 
de vraag hoe een leefgemeenschap zich tot haar kan verhouden.’  
Een avond met o.a. monastiek pionier Christiaan Schoonenberg, sociaal 
ondernemer Simon Kooistra van Salmagundi’s en ds. Evert Jan Veldman. 
Wie weet levert de avond gespreksstof op voor een gemeenteberaad in 
2023. Hebt u zin om mee te denken? Laat het even weten via 
e.j.veldman@nieuwekerk.org  
 

mailto:e.j.veldman@nieuwekerk.org


 
 

 

Beste vrijwilliger, 
 

Afgelopen jaren heeft u zich ingezet voor de kerk. Om u te bedanken, is er 

op vrijdagavond 25 november een gezellige avond in de Nieuwe Kerk. 

Deze avond begint om 20:00 uur (deur open vanaf 19:45 uur). 

Tijdens het eerste gedeelte zal dwarsfluitensemble Unda Maris voor u 

spelen. Daarna gaan we gezellig met elkaar borrelen. U bent van harte 

uitgenodigd om deze avond bij te wonen.  

Tot dan!      

Hartelijke groet, 

Klaas van der Lingen, Harma van Gerwen, Barbara Bakker. 

 

 

                                   
 
 
 



NOVEMBER / DECEMBER: CADEAUMAANDEN 
In de laatste 2 maanden van het jaar bereiden we het geven van cadeautjes 
voor. Wie ontvangt niet graag van Sinterklaas en met Kerst een aardige 
attentie?                                                
De Vrienden van de Nieuwe Kerk hebben daarom deze maanden hun 
cadeau winkel geopend  VAN 13-16.30 UUR,  op 16, 18, 22, 25, 28 en 30 
november en 7, 13 en 16 december  
Wij hebben een fraaie collectie tweedehandsboeken en CD’s en Vinyl (weer 
helemaal in).               
Het mooie boekje FEEST met de verhalen van Mirjam en Micha 15,00  euro.                                                    
Verder kaarsen, ook adventskaarsen, kopjes, kaarten en wijn van de 
wijnactie van de Nieuwe Kerk. 
Wij zien u graag op een van deze middagen. Wij hebben geen PIN, maar wel 
een QRcode mogelijkheid of bankoverschrijving.  
Contant is uiteraard ook prima. 
 
NIEUW BINNENLANDS PROJECT - DIACONIE 
Ruim 2 jaar hebben we gecollecteerd voor ons binnenlands project het 
Overweeghuis. Een huis dat vrouwen opvangt die tijdelijk vastlopen in de 
prostitutie. Dit heeft  € 1656,15 opgebracht waarvoor allen hartelijk dank! 
De diaconie denkt een mooi nieuw doel te hebben gevonden met de  
Stichting Jarige Job. 
De stichting helpt jarige kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar die in armoede 
opgroeien door het geven van een verjaardagsbox van 35 euro. Hierin zit 
alles wat ze nodig hebben voor thuis én op school. De stichting werkt samen 
met de voedselbank en Stichting leergeld. Momenteel worden ruim 10.000 
verjaardagsboxen per maand verstuurd in heel Nederland. Deze 
verjaardagsboxen worden verspreid via het netwerk van de voedselbank. 
Uiteraard is ook Groningen is er een onderdeel van. Daarnaast kunnen 
ouders of hulpverleners een verjaardagsbox aanvragen via de website of via 
de website van Stichting Sam& voor alle Kinderen. 
Wij hopen hiermee de komende 2 jaar een mooie bijdrage te leveren in het 
streven naar de mogelijkheid om alle kinderen hun verjaardag te kunnen 
laten vieren. 
Helpt u weer mee door middel van het geven van een  mooi bedrag? 
De Diaconie van de Nieuwe kerk 
 



KOFFIESCHENKERS GEVRAAGD 
Na de coronatijd is de groep van koffieschenkers nogal geslonken. 
Koffieschenken houdt in dat je ’s morgens direct na de dienst achter de 
koffietafel de koffie inschenkt, en na afloop de spullen naar de keuken 
brengt en de koster helpt het nodige even schoon te maken.  
Eén keer in de 5 à 6 weken heb je koffiedienst.  
Lijkt het je leuk om te doen? Meld je aan bij Ineke Jekel,  
e-mail: a.p.jekel@home.nl 
  

KAARTAVOND WEEK VERVROEGD  
Omdat op vrijdag 25 november de vrijwilligersavond wordt gehouden, is de 
kaart avond nu gepland op vrijdag 18 november. De tijden blijven hetzelfde, 
dus vanaf 19.30 uur. We zijn weer present in het Nieuwe Kerk Centrum, Nw. 
Boteringestraat.  
Met vriendelijke groet, Dick v.d. Leij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BERICHTEN VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN WOENSDAG’S  

VÓÓR 21.00 UUR VIA  
ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 

 
KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 14 NOVEMBER 2022 VIA  

KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
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