
 

 

 

 

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 uit Tamar 

Peres verwekte Chesron 

Chesron verwekte Aram 

4 Aram verwekte Amminadab 

Amminadab verwekte Nachson 

Nachson verwekte Salmon 

5 Salmon verwekte Boaz  uit Rachab 

Boaz verwekte Obed   uit Ruth 

Obed verwekte Isaï 

6 Isaï verwekte David    

David verwekte Salomo  uit die van Uria 
 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

 

Karina Davidse, 1e ouderling 

Lida Duzink, 1e diaken 

Ipe van der Deen, lector 

Linda Rijks, voorzanger 

Mannes Hofsink, cantor-organist 

ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 

Joop Duzink, geluid 

Joanneke Smeenk, beeld 

Herman Pieter Ubbens, koster 

e.v.a. 



VOORBEREIDING 

 

- Orgelspel: over psalm 80 

- Welkom 

- Stilte 

- De tafelkaarsen worden ontstoken 

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

       (allen gaan staan) 

- Psalm 80: 1 en 2 

 
 

2 Wek op uw kracht en kom bevrijden 

 uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 

 Die troont daar op de cherubim, 

 gedenk uw dienaar Efraim, 

 laat zijn gebed niet onverhoord! 

 Herder Israels, leid ons voort! 

 

 

 

 

 

 



- Bemoediging  

o.: Onze hulp is in de naam van de HEER 

g.: 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 

g.: 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. 

g.: Amen 

 

- 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! 
      (LB 634) 

 



RONDOM HET WOORD 

- Levi steekt de adventskaars aan. 

Twee kaarsen als een teken, 

als lichtjes in de nacht. 

Zo laat God aan ons weten: 

Ik geef je nieuwe kracht. 

 

- Met de kinderen 

 

- Lied: Levenslicht 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 

het levenslicht voor al wat leeft. 

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

Wie geeft het aan de mensen door? 

 

2e Advent     Ruth 

Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 

waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 

Zo spreekt de hemel met haar stem 

en het wordt feest in Betlehem. 

 
Tekst: Erik Idema 

Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’ - LB 469 

 

- 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: Ruth 1: 19b – 2: 12 en 4: 13-17 

Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen 

de vrouwen: ‘Dat is toch Naomi?’ 20Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet 

Naomi,  noem me Mara,  want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer 

bitter gemaakt. 21Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft 

mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, 



nu de HEER zich tegen mij heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me 

kwaad heeft gedaan?’ 22Zo kwam Naomi terug uit Moab, samen met haar 

schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen in Betlehem aan bij het 

begin van de gersteoogst. 

1Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan 

een moedig en invloedrijk man, die Boaz heette. 2Ruth, de Moabitische, 

zei tegen Naomi: ‘Ik wil graag naar het land gaan om aren te lezen bij 

iemand die mij goedgezind is.’ Naomi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn 

dochter.’ 3Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de maaiers 

aan. Bij toeval kwam ze op de akker van Boaz, het familielid van 

Elimelech. 4Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. ‘De HEER 

zij met jullie,’ groette hij de maaiers. ‘De HEER zegene u,’ groetten zij 

terug. 5Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge 

vrouw daar?’ 6De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische vrouw die met 

Naomi mee teruggekomen is. 7Toen ze hier aankwam zei ze: “Ik zou graag 

achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven,” en 

nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend – ze heeft maar 

even gezeten.’ 8Daarop zei Boaz tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn dochter. 

Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet 

weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. 9Volg ze op de 

voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn 

mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de 

kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen.’ 10Ze knielde, boog 

diep voorover en zei: ‘Waarom bent u zo vriendelijk voor mij? U 

behandelt mij goed, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben.’ 11Boaz 

antwoordde: ‘Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je 

schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader en 

moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan 

dat je volkomen onbekend was. 12Moge de HEER je daarvoor rijkelijk 

belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je bent 

komen schuilen.’ 

- 

13Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met 

haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. 14De 

vrouwen zeiden tegen Naomi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag 

iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël 

blijven voortbestaan! 15Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je 

onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en 

die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 16Naomi nam de 



jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. 17De 

buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Naomi heeft een zoon gekregen,’ 

zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de 

vader is van David. 

 

- Halleluja 

 

vz: De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid 

      zijn tong spreekt gerechtigheid.          (Psalm 37:30) 

 

a.: Hallelu, halleluja.. 

 

- Lezing: Matteüs 13: 54-56 

54Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de inwoners onderricht in hun 

synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt Hij aan die 

wijsheid en hoe kan Hij die wonderen doen? 55Hij is toch de zoon van de 

timmerman? Maria is toch zijn moeder, en Jakobus, Josef, Simon en 

Judas, dat zijn toch zijn broers? 56En wonen zijn zussen niet allemaal bij 

ons? Waar heeft Hij dat alles dan vandaan?’  

 

- Schriftlied: ‘Vreemden zijn wij’ - LB 813 

 

 



2 Niet voortijdig hier geworteld, 

 voort en verder, niet gehecht aan wat zich voordoet. 

 

 
 

3 Spoor van mensen door de eeuwen, 

 die gegaan zijn totdat alles een volbracht is. 

 

4 Wij die leven wij verwachten 

 met wie gingen dat de hemel ooit zal aarden. 

 Refrein. 

 

5 Waar de vrede glanst als daglicht, 

 en God zelf woont bij de mensen, onze zon is. 

 

6 Dageraad die ons dan toekomt, 

 Godgegeven eindelijk zijn wij dan thuis! 

 Refrein. 

 

- Overweging 

 

- Orgelspel 

 

- Lied: ‘Hoe zal ik U ontvangen’ – LB 441 



 

5 Niets dreef U uit den hoge 

 naar wat wij mensen zijn, 

 dan liefde, louter liefde. 

 U ziet de schuld en pijn, 

 waarmee wij allen falen, 

 maar houdt die grote last, 

 de wereld met haar kwalen, 

 in uw erbarmen vast. 

 

6 Schrijf, mensen, in uw harten 

 dit, als verdriet u kwelt, 

 uw tranen u verwarren 

 om moeiten ongeteld. 

 Houd moed, tot Hij zal komen, 

 Hij is met u begaan. 

 De trooster uit uw dromen, 

 zie Hem nu voor u staan! 



- De kinderen keren terug 

 

 

GEBEDEN EN GAVEN  

- Diaconale mededelingen  

- Inzameling van gaven  

 

  1e Collecte: Kerk in Actie: Creëren van 
banen voor jongeren in  
Libanon, Jordanië en Irak 
 

  2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

  3e collecte: Wijkdiaconie 

 
Voor uitleg zie de 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 en bij de koffietafel staan 

schalen waar u uw gift kunt deponeren. 

 

- Voorbeden 

 (na de woorden: ‘tot u bidden wij’) 

 
 

- Stil gebed 

 
- Onze Vader 

 



 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
- Slotlied: ‘Al wie dolend in het donker’ – ZZZ 663 

 



2 Onze lasten zal Hij dragen, 
 onze onmacht totterdood, 
 geeft als antwoord op ons vragen 
 ons zichzelf als levensbrood. 
 Nieuwe vrede zal er dagen, 
 liefde straalt als morgenrood. 
 
3 Tot de groten zal Hij spreken 
 even weerloos als een lam, 
 het geknakte riet niet breken, 
 hij bewaakt de kleine vlam: 
 hoort en ziet het levend teken 
 van een God die tot ons kwam. 
 
4 Dor en droog geworden aarde 
 die om dauw en regen vraagt, 
 dode mens die snakt naar adem, 
 wereld die om vrede vraagt, 
 zie mijn Zoon, de nieuwe Adam 
 die mijn welbehagen draagt. 
 

- Zegen 

  
 
- Orgelspel: Fuga in G – Mendelssohn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

           ZONDAGSBRIEF 4 december 2022 
 
 
COLLECTES 
Eerste collecte: Kerk in Actie: Creëren van banen voor jongeren in  
Libanon, Jordanië en Irak 
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de 
meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze 
leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk 
om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar 
veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 
Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen 
weerbaarder. Met uw bijdrage steun je het werk van Kerk in Actie voor 
Syrische vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten over de hele wereld. 
 
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 verwarming en 
verlichting van de kerkgebouwen. Uw gift in deze collecte is meer dan 
welkom. 
 
De derde collecte: Wijkdiaconie 
Met deze collecte bekostigen we o.a. de jeugddiensten, de kinderoppas, 
liturgieën, bloemengroet en diaconale hulp.  
Helpt u mee deze doelen in stand te houden? 
 
U kunt uw gift overmaken via de tikkie, hiernaast afgedrukt. Of via het 

rekeningnummer van de wijkdiaconie NL61INGB 0007 39 7015.  

Achter in de kerk en bij de koffietafel staan schalen waar u uw gift kunt 

deponeren. 



 
 
 
 
 
KINDERDIENST EN OPPAS 
De kinderdienst wordt geleid door Marieke voor de jongste en Kees voor 
oudere kinderen. 
Eelco/Michelle Glas en Corina Brandsema verzorgen de kinderoppas op de 
oppaszolder. 
 
BLOEMENGROET 
Een bloemen groet gaan de komende zondag als groet en bemoediging naar 
de heer A. Schoenmaker, Heymancentrum. En als groet en bemoediging 
naar mevrouw Marga Kamphuis-Koning, Florakade. 
 

BEDANKT 
Afgelopen week kreeg mevrouw Trienie Kok bloemen vanuit de Nieuwe 
kerk. Zij was blij verrast en wil daarom de gemeente hartelijke dank 
zeggen voor de mooie bloemen. 
 
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.  

mailto:t.smid@nieuwekerk.org
mailto:ellyjagersma@gmail.com


KERSTPAKKETTENACTIE 
Volgende week zondag, 11 december, zamelen we in de Nieuwe Kerk 
goederen in voor een kerstpakketten-actie.  
Het doel van deze actie is om mensen die via gebruikelijke wegen geen 
kerstpakket zullen ontvangen, alsnog een kerstpakket te bezorgen. De actie 
wordt uitgevoerd door diaconieën en jongeren uit Noord.  
Op vrijdagavond 16 december zullen jongeren de ingezamelde goederen 
sorteren en er mooie pakketten mee samenstellen. Neemt u volgende week 
iets mee? Er is vooral behoefte aan houdbare producten.  
U kunt meenemen wat u zelf graag in een kerstpakket ontvangt, maar u 
kunt ook even kijken op het boodschappenlijstje dat u bij de uitgang van de 
kerk mee kunt nemen. Hartelijk dank! 

 
WARME WINTER VOOR IEDEREEN  
Het Leger des Heils heeft door het hele land 'warme kamers' geopend. 
Plekken waar je kunt werken, studeren of bijpraten. Bedoeld voor mensen 
die moeite hebben om de energierekening te betalen en het huis niet meer 
warm willen en/of kunnen stoken.  
Het Pand en het Floreshuis hebben dit idee gezamenlijk opgepakt voor de 
Korrewegwijk. In het Floreshuis kun je terecht voor een warme werkplek. In 
Het Pand kunnen gezinnen terecht en andere mensen die warmte en 
gezelligheid zoeken. Koffie en thee zijn in Het Pand gratis en er wordt 
dagelijks een lunch geserveerd. Het huidige rooster vindt je op de 
website: https://www.mooiewijken.nl/2022/11/09/warmewinter/  
Heeft u zelf de overheidssubsidie van 2 x €190 (november / december) op 
de energierekening niet nodig, overweeg dan om bij te dragen aan dit 
initiatief: NL43 INGB 0008 3755 84 tnv Stichting Missionair Werk Het Pand, 
onder vermelding van “Warme Kamers”.   

Van harte aanbevolen,  
Diaconie van de Nieuwe Kerk 
 
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!  

https://www.mooiewijken.nl/2022/11/09/warmewinter/


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. 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR BEELD EN GELUID  
We zenden onze diensten uit via Kerkomroep.nl. Eerst gebeurde dat alleen 
met alleen geluid maar sinds 2020, toen we door het coronavirus lange tijd 
niet samen mochten komen, ook met beeld. Dit doen we met een groep 
vrijwilligers. Deze groep vrijwilligers willen we graag uitbreiden. Vind je het 
leuk om mee te helpen, zodat mensen thuis onze diensten kunnen 
meebeleven? Meld je dan aan als vrijwilliger voor beeld en/of geluid. 
Omdat er ook regelmatig vraag is naar beelduitzendingen overdag, zijn we 
ook op zoek naar mensen die eventueel overdag tijd hebben.  
Heb je interesse? Stuur een mail naar wim.wierenga@home.nl of schiet 
Wim even aan in de kerk. 
 

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. 

mailto:geartsje.visser@gmail.com
mailto:jantinezuur@gmail.com
mailto:wim.wierenga@home.nl


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 (vanmiddag) 
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) 
Voorganger: ds. Evert Jan Veldman, organist is Stef Tuinstra. 

 
 

ONTMOETINGSLUNCH TWINTIGER EN DERTIGERS - 11 DECEMBER 
Na een gezellige eerste ontmoetingslunch in september, hopen we elkaar 
volgende week weer te zien en te spreken.  
Of je er nu de vorige keer bij was of niet, weet je van harte welkom.  
Gewoon om nieuwe mensen te ontmoeten, om door te praten over de 
dienst of om te genieten van een lekkere lunch. 
Thirtsa Liefting - van den Toren 
Predikant Protestantse Wijkgemeente Nieuwe Kerk Groningen 
www.nieuwekerkgroningen.nl 06-13450306 
 

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. 

http://www.nieuwekerkgroningen.nl/


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. 
 
CHRISTMAS CAROLS IN DE NIEUWE KERK 
Op 18 december om 15 uur zal de Cantorij van de Nieuwe Kerk weer 
Christmas Carols zingen. Cantor Mannes Hofsink heeft weer een mooi 
programma samengesteld, dus de Cantorij zal u dit jaar laten genieten van 
Engelse en Scandinavische kerstmuziek. U wordt van harte uitgenodigd een 
aantal bekende Christmas Carols mee te zingen.  
Mirjam Laetitia Haag zal haar medewerking verlenen door het orgel te 
bespelen en te begeleiden. De Nieuwe Kerk is open om 14.15 uur. Bij 
binnenkomst wordt u een glas Glühwein aangeboden. 
Van harte welkom op zondag 18 december! 
Toegang: gratis, wel is er een deurcollecte. 
 
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. 

https://nieuwekerkgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/11/Het_Mysterie_-_Doe-het-zelfpakket.pdf


 
EEN VROUW MET EEN BREDE SCHOOT EN EEN WIJDE BLIK 

Dienst zondag 11 december 10:00 - 11:00 uur 
De derde voormoeder van Jezus met wie we nader kennis maken is 

Rachab. Rachab is een hoerenmadam. Met een beetje fantasie is dat ook 
uit haar naam op te maken: ‘Zij die het wijd maakt’. In de vestingstad 

Jericho biedt ze warmte en onderdak aan twee Israëlische verspieders. 
Van haar horen zij dat Jericho niet ingenomen hoeft te worden, maar door 

de Eeuwige aan Israël gegeven is. Hoe kan zij dat weten? Een heidense 
vrouw met een twijfelachtig imago. Waar komt die wijde blik vandaan? 

We lezen Jozua 2 en Matteüs 12, 46 – 50.  
In deze dienst van woord en tafel is Mannes Hofsink de organist. 

Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 11 DECEMBER 2022 VIA 

KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 

BERICHTEN VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN DONDERDAG’S 

VÓÓR 10.00 UUR VIA 

ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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