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Oecumenisch 
zomerprogramma 2020:

(T)huis van God

aangeboden door
 de Groningse binnenstadskerken 

aangesloten bij de Raad van Kerken

( T )H U I S VA N G OD
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     Z .

In deze periode van gedwongen thuis zitten en isolatie, konden en kunnen we dier-
baren niet ontmoeten, of mensen bezoeken die daar zeer veel behoefte aan zouden 
hebben! We niet konden – en kunnen vaak nog niet – naar de kerk en we moeten 
het alleen of met onze naasten uithouden. Ons geloof krijgt het voor de kiezen. We 
missen het gesprek in ons geloof, het gezamenlijk gebed, het samen vieren en zin-
gen. En niet alleen het virus houdt ons in de greep, ook de onzekere toekomst, met 
werkeloosheid en verdeeldheid in de samenleving houdt ons bezig.

Deze vreemde situatie, die ‘het nieuwe normaal’ wordt genoemd is uitgangspunt ge-
worden voor ons programma. Het huis van God valt in deze periode samen met 
ons eigen thuis , in al zijn facetten. En we nemen de vertrekken van ons huis als 
uitgangspunt om na te denken over ons geloof en ons geloof te vieren. Hoe nemen 
we kennis tot ons? Hoe is het met ons innerlijk? Wat zijn de zaken van vroeger 
die ons nu helpen? Wat bewaren we ten allen tijde ook al wordt alles anders? Hoe 
geven we vorm aan ontmoeting en onderlinge zorg op afstand? En wat is ons eigen 
maaksel, de gerechten die we bereiden of de zaken die we repareren, als hulp bij deze 
ongewone manier van leven?

Met deze vragen in ons hoofd willen wij samen vieren. 
De Kleine Oecumene (Broedergemeente, Remonstranten, 
Lutheranen en Doopsgezinden) en de Fontein samen met 
de Nieuwe Kerk verzorgen digitale vieringen, die diverse 
‘kamers’ centraal stellen. 

Ook zijn er drie fysieke bijeenkomsten in één van de gro-
tere kerken van de oecumene, met alle aanwijzingen en 
protocollen die daarvoor zijn. Deze bijeenkomsten zijn 
een samenwerking van alle binnenstadskerken verbonden 
in de Raad van Kerken.



Voor de meest actuele informatie en voor 
overige vieringen raadpleegt u het best de 
websites van de verschillende kerkgenoot-
schappen van de Raad van Kerken: 

Russisch Orthodoxe kerk, Rooms-Katholieke 
St.Martinusparochie, Oudkatholieke parochie 
Sint Martinus, Wijkgemeente Martinikerk, 
Pepergasthuisgemeente, Evangelische Broed-
ergemeente, Doopsgezinde gemeente, Evan-
gelisch-Lutherse gemeente, Remonstrantse 
gemeente, Nieuwe Kerk, De Fontein.

G E V E N !
Ook op afstand, maar wel met elkaar, hebben we besloten tot een geza-
menlijk collectedoel, ons aangereikt via ds. Saskia Delvendahl-Bloem 
(EBG) en ds. Jacob Kikkert, beiden werkzaam op Curaçao, waar de Coro-
nacrisis ongemeen hard toesloeg. We collecteren voor de Fundashon 
Aliansa di Lus (Stichting Verbond van het Licht) die een thuis biedt 
aan kinderen die niet thuis kunnen wonen en die alleenstaande jonge 
moeders met kinderen ondersteunt. Hans en Gerda Brand zijn de dri-
jvende krachten achter dit project. Het kleinschalig gezins(vervangend)
huis “Hogar(huis) di Lus” is landelijk gelegen, en zo voor kinderen een 
rustige en veilige plek om op te groeien. Zowel Hans als Gerda hebben 
ervaring in verslavingszorg en met dak- en thuislozen. 

Uw bijdrage ovv: Hogar di Lus kunt u overmaken naar  NL 91 INGB 
0000 8088 17 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Groningen

V I E R E N !
Gezamenlijke digitale vieringen Do, Re, Lu en Broedergemeente
5 juli   > De eetkamer & woonkamer met Lense Lijzen, via YouTube bij ‘Remonstranten Groningen’  
12 juli  > De zolder  met Lense Lijzen, via YouTube bij ‘Remonstranten Groningen’  
19 juli  > De tuin  met Maren Overbosch, een link volgt via mail
26 juli  > De keuken   met Geert Brüsewitz, via kerkdienstgemist.nl
2 augustus   > De studeerkamer 
9 augustus   > De slaapkamer  
16 augustus  > De kelder   

met Erik-Jan Stam, via kerkdienstgemist.nl/stations/2067
met Maren Overbosch, een link volgt via mail 
met Tjalling Kindt, via kerkdienstgemist.nl

Gezamenlijke digitale vieringen Nieuwe Kerk en Fontein*
5  juli  > De hal  met Tirtsa Liefting vanuit de NK, via kerkomroep.nl
12 juli  > De keuken & de kelder   met Evert Jan Veldman vanuit de NK, via kerkomroep.nl
19 juli  > De eetkamer & woonkamer met Tirtsa Liefting vanuit de NK, via kerkomroep.nl
26 juli  > De studeerkamer   met Evert Jan Veldman vanuit de NK, via kerkomroep.nl
2 augustus  > De slaapkamer  met Marga Baas vanuit de Fontein, via kerkomroep.nl
9 augustus  > De tuin  met Marga Baas vanuit de Fontein, via kerkomroep.nl
*te beluisteren tussen 10 en 12 , mogelijk ook te bekijken via kerkdienstgemist.nl

Kijk op nieuwekerkgroningen.nl of  defontein.info voor de laatste informatie

D O OR PR AT E N !
14 juli 10u:      > Aan tafel!
@Nieuwe Kerk    met Evert Jan Veldman & Tirtsa Liefting
   Nieuwe Kerkhof 1  opgave via t.lieftink@nieuwekerk.org, of 

06-13450306

28 juli 10u: > Thuis met God
@St. Josefkerk met Geert Brusewitz & Rolf Wagenaar
   Radesingel 4 opgave via gjbrusewitz@gmail.com, of

06-54296082

11 augustus 10u:   > De Martini – Heilige ruimte?
@Martinikerk        met Pieter Versloot
   Martinikerkhof 3  opgave via dominee@wijkgemeente-
         martinikerk.nl, of  050-5533861

Als een trapje een bezwaar is, dit graag bij opgave melden.
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#)=via kanaal doopsgezinde gemeente




