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De startzondag markeert de start van het activiteitenseizoen van De Ark en 

de Immanuelkerk. De wijkgemeenten groeien steeds meer naar elkaar toe 

en dat vieren we samen. We richten onze blik naar buiten en naar binnen. 

We delen onze inspiratie en kijken op creatieve wijze naar de toekomst.

WWW.IMMANUELKERK-GRONINGEN.NL // WWW.ARKHELPMAN.NL

De Immanuelkerk en De Ark zijn de twee wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente 
te Groningen in het zuidelijke stadsdeel. 
In deze gecombineerde uitgave van Immagazine en De Arkkrant presenteren zij zich ook 
gezamenlijk. Hierin een overzicht van onze activiteiten in het seizoen 2017-2018. 
IEDEREEN is welkom bij alle activiteiten! 

  2017–2018

›  Vrouwendienst
In De Ark is een groep vrouwen actief die 
meelevende gemeenteleden van boven de 
80 een bezoekje brengt. Met Kerst en Pasen 
wordt een kleine attentie bezorgd. Met Kerst 
word ook een kerstmaaltijd georganiseerd, 
waar vaak wel 50 – 60 mensen komen.  
Als groep komen we zo’n 8 keer per jaar  
een middag bijeen met een interessant  
programma. 
U bent welkom om mee te doen! Informatie: Gerda ten Berge, 52523469

›  Samen eten in De ArkIn oktober, november, februari, maart en april 
worden er gezamenlijke maaltijden gehouden 
in De Ark, bereid door een kookploeg van vrij-
willigers. Vooraf is er koffie, thee of een sapje.
De exacte data worden bekend gemaakt via 
de Zondagsbrief, KiS en op de website van 
De Ark. Info en opgave: Didy Smit, 5263976 
of Eef Pilon, 5264472. In De Ark komen ook 
intekenlijsten. 

BIJBELKRING GROENESTEINFLAT 
Em. predikant ds. Jan van Loo houdt één keer per maand een bijbelkring in de Groenesteinflat. 

Het bijbelgedeelte dat de volgende zondag in de kerk aan de orde komt wordt besproken aan

de hand van een paper. Hij woont zelf in ook deze serviceflat. Iedereen is welkom, ook wie niet 

in de Groenesteinflat woont. De kring is een initiatief van De Ark. 

Voor opgave of meer informatie: ds. J. van Loo, 5535441

// WWW.ARKHELPMAN.NL

De Protestantse Wijkgemeente De Ark in Helpman is een geloofsgemeenschap die, 

staande in de christelijke traditie, zoekt naar mogelijkheden van geloven en leven in 

deze wijk en deze wereld. Een verband van mensen om te vieren, zorgen en dienen: 

liturgie en zang, diaconaat en pastoraat. Met ruimte voor gesprek en ontmoeting en 

met aandacht voor beeldende kunst en muziek.

3DeArkkrant
Daarnaast is er ruimte voor bijzondere voor-
spelen en gemeentezangbegeleidingen, en 
voor orgelverzen. De eerstvolgende orgeldienst 
vindt plaats op 4 december 2016, de tweede 
adventszondag. Het thema is: ‘Verwacht de 
komst des Heren’ (Lied 439), het Luthers 

zondagslied voor die dag. Gespeeld wordt 
o.a. de bewerking van Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) over dit lied: ‘Von Gott will ich 
nicht lassen’ (BWV 658). Voorganger is ds. Peter Buikema. Organist is 

Jan-Arjen Mondria.

› Orgeldiensten: TelemannIn De Ark worden elk jaar twee orgeldiensten  
gehouden. Dat zijn kerkdiensten waarin het orgel  
een grotere plaats inneemt dan gebruikelijk.

Gezamenlijke diensten van  Immanuelkerk en De Ark 2017-2018Op de volgende zondagen zijn er gezamenlijke diensten: 

Startzondag 17 september (Imk), 24 december (Ark), 25 december (Imk), 1 januari (Ark),  

21 januari (San Salvator, oecumenisch), 25 maart (Imk), 29, 30 en 31 maart (Ark, goede week),  

10 mei (Imk, Hemelvaart) en 20 mei (Imk, Pinksteren).

› De radicale theologie van Peter Rollins
Maar volgens Rollins is dat een afgod en kun-
nen we alleen vrede vinden door het najagen 
van dat soort vervulling los te laten en de 
gebrokenheid van het bestaan te aanvaarden. 
Dan pas kunnen we het leven en de wereld 
liefhebben zoals die zijn. God is te benaderen 
in de liefde. Niet als een object om lief te heb-
ben, maar als het geheim dat in het liefhebben 
zelf aanwezig is. 

Data Drie maandagavonden: 30 okt, 13 en 
27 nov 2017. Opgave voor 9 oktober bij ds P. 
Buikema Tijd 19.45 - 22.00 uur Plaats De Ark, Haydnlaan 46Kosten €19,50 voor het boek (zelf aan te 

schaffen) Begeleiding en informatie ds. Evert 
Jan Veldman, e .j.veldman@home.nl 06 12 58 
72 29 en ds. Peter Buikema, pb.buikema@
gmail.com 0596-628 968 

In deze kring bespreken we het boek Verslaafd aan God door Peter Rollins. Veel mensen zijn 

volgens Rollins op zoek naar een God die gelukkig maakt en die de leegte in hun ziel opvult.

VERSLAAFD AAN GOD

Het Arkkoor 
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur 
komen we samen om te zingen. We zingen uit 
diverse bundels zoals het Liedboek en Zangen 
van Zoeken en Zien, vaak liederen voor de 
diensten in De Ark. 

Ongeveer 1x per maand werken we mee aan 
de dienst op zondag. Chris van Bruggen en 
Tineke Wieringa- Meijer hebben de leiding. 
U van harte welkom! 

Inlichtingen: 
Tineke 
Wieringa-Meijer,5256030

Liedmiddag:  Chris Fictoor  
In liturgisch Nederland is een schat aan  
vernieuwend liedmateriaal. Voor én met canto-
res en dirigenten, zangers, en belangstellenden 
willen we dit materiaal regelmatig verkennen en 
ontsluiten. Er worden zo’n 2 à 3 liedmiddagen 
per jaar georganiseerd in De Ark.Op zaterdag 17 maart 2018 organiseren we 

een liedmiddag met liederen van Chris Fictoor, 
die zelf ook meewerkt. Andere liedmiddagen 
zullen we later aankondigen. Info: Chris van Bruggen, 0592-542798  

De wijkgemeente De Ark vormt een levendige 
gemeenschap, maar het aantal actieve leden 
wordt steeds kleiner. Dit betekent dat de  
gemeente op den duur niet zelfstandig kan 
blijven functioneren op de manier die wij graag 
willen. Daarom is besloten tot vereniging met  
de Immanuelkerk. 

Steeds meer activiteiten zijn gezamenlijk. Het in 
deze éne uitgave verschijnen van Immagazine 
en De Arkkrant is daar een voorbeeld van. Het 
is de bedoeling dat we in september 2018 één 
gemeente gaan vormen, waarbij de diensten in 
De Ark eerst gewoon doorgaan, net als nu. Vanaf 
september 2019 zullen de diensten dan in de Im-
manuelkerk zijn. Het is goed mogelijk, maar nog 
niet helemaal zeker, dat De Ark ook na die tijd 
nog in bezit blijft van de Protestantse Gemeente 
in Groningen en gebruikt kan worden voor bij 
voorbeeld verhuur aan koren of scholen, voor 
uitvaartdiensten, muziek-middagen en maaltijden. 

Voor velen in de gemeente is het jammer dat 
we ons gebouw moeten verlaten. Er zijn zoveel 
herinneringen aan verbonden, en het is een mooi 
en zeer bruikbaar kerkgebouw, met een goede 
akoestiek. Toch hebben we besloten tot het sa-
mengaan met de Immanuelkerk in de overtuiging 
dat het beter is samen een grotere en actieve ge-
meente te vormen, dan De Arkgemeente steeds 
kleiner te laten worden. 

We zullen de komende tijd werken aan kennis-
making, integratie en het vormgeven aan de nieu-
we gemeenschap. Daarbij moeten we afscheid 
nemen van dingen die ons lief zijn geworden. 
Maar omdat we staan in de evangelische traditie 
kan er ook het vertrouwen zijn dat er onverwach-
te mogelijkheden zullen zijn, dat de Geest waait 
en nieuwe contacten op zullen bloeien. 

ds. Peter Buikema

» DE TOEKOMST VAN DE ARK       // 

Pagina 3 en 4

In het hart van 
deze uitgave vindt 
u De Arkkrant!

9 uur  ontvangst met koffi e en thee
9.30   carrousel van activiteiten  
10.45  morgengebed
11.30  gemeentefoto en koffi e met taart
12.15  lunch

Programma Startzondag 17 september 2017

Samen aan de start!

De Immanuelkerk wil in het voorjaar weer een muziekproject uitvoeren 
onder de bezielende leiding van Cobien Nieuwpoort en Judith Oosterhoff.
The Armed Man van de Welshe componist Karl Jenkins. Een mis voor vrede. 
We willen hem uitvoeren op vrijdag 4 mei na de dodenherdenking en op zondag 6 mei 
in een kerkdienst. De repetities zullen wekelijks plaatsvinden vanaf begin maart en nog 
wat intensiever in april. Iedereen is welkom om mee te zingen.

Vredesmis 
The armed man 
Karl Jenkins 

Programma Startzondag 17 september 2017

The armed man 

De kinderen en tieners hebben hun 
eigen programma. Er is kinderoppas 
(0-4) vanaf 10.45 uur. De kinderkerk 
(4-12) start om 9.30 uur. De tieners 
beginnen om 10.45 uur.

Maar wie was Luther? Kees van der 
Zwaard komt op uitnodiging van de 
Raad van Kerken naar Groningen met 
zijn solostuk over Maarten Luther. 

Het is een monoloog over vriendschap 
en verraad, God en het geweten, de 
duivel en de vrije wil – voortgedreven 
door het verlangen naar wat ooit genade 
werd genoemd.

Datum: donderdagavond 16 november 
2017 in de Lutherse Kerk om 20.00 uur.

›  Toneelvoorstelling “Hier sta ik” – 
Dansen en vechten met Maarten Luther

Op 31 oktober is het 500 jaar 
geleden dat Luther zijn 
stellingen aan de slotkerk van 
Wittenberg timmerde. Een be-
langrijke stap in de reformatie. 

›  GELOOF IN HET DAGELIJKS LEVEN
Geloven in het dagelijks leven, jouw leven: wat houdt dat in? 
Welke vragen roept dit op, wat inspireert en prikkelt? Aan de hand 
van (bijbel)teksten, gedichten en fi lmfragmenten op zoek naar 
bezinning en bezieling. Een gespreksgroep voor mensen, die zich 
willen oriënteren op het christelijk geloof, verdieping zoeken, en er 
graag met anderen over praten.  
Start: dinsdag 26 september, 20 uur  Plaats: Donderslaan 34-12  
(bij Marjan Uijtermerk) Info: ds. Anita Akkerman
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• Gemeenteavond op 9 november van 
19.45-21.30 uur in de Immanuelkerk.
Op deze avond draait het om ervaringen rond 
voltooid leven en verkennen we de vragen. 
We bereiden ons zo voor op de debatavond.  
• Debatbijeenkomst op 23 november van 
18 - 20.30 uur in de Immanuelkerk. 
Hieraan neemt een aantal landelijke deskun-
digen deel, die inleidingen verzorgen. Eén 
van hen is Manon Vanderkaa, directeur van 
de protestantse en katholieke ouderenbond 
PCOB-KBO. 
• We organiseren in diverse buurten 
ouderenmiddagen over dit thema.  

2 2017–2018  // WWW.IMMANUELKERK-GRONINGEN.NL

›  KOM VANAVOND 
MET VERHALEN

De stamtafel is een plek om 
verhalen te delen: eigen ervaringen 
en verhalen of die van anderen, van 

nu of van vroeger. 

Met verhalen kom je diepe en doorleefde 
wijsheden op het spoor. Kom luisteren, en 
doe mee. Toegang en koffi e en thee zijn 
gratis. Ook schenken we andere drankjes. 

Datum: donderdag 19 oktober, aanvang 
19.30 uur. Thema: Levenslessen. In 2018 
plannen we nog twee bijeenkomsten. 
Info: wijbengahalma8@gmail.com of 
dejager.reinder@xs4all.nl 

Het thema Voltooid Leven staat volop in 
de belangstelling. Een wetsvoorstel dat 
ouderen de mogelijkheid biedt met hulp 
van buiten hun leven af te ronden als zij dat 
voltooid achten, is in de maak. 

Steeds meer worden we geconfronteerd met 
de vraag hoe wij ons leven willen of kunnen 
beëindigen. Het denken over een voltooid 
leven roept allerlei vragen op. Wat verstaan 
we onder een voltooid leven? Wie bepaalt 
wanneer een leven voltooid is? In hoeverre is 
er sprake van een eigen keuze? Of moeten 
we juist de zorg verbeteren? 
Het is een actueel, maar gevoelig thema dat 
om een zorgvuldig benadering vraagt. 
In een aantal bijeenkomsten stellen we dit 
aan de orde. 

Voltooid leven?

Kom-op-je-verhaaldag 
voor vrouwen

Een dag speciaal voor vrouwen, met meditaties, 
wandeling, creatieve verwerking, ontmoeting en een biologische lunch.

Spiritualiteit en leven in verbinding: leven 
met aandacht en rust, een balans vinden 
tussen geven en gevoed worden, thuis te 
zijn op de plek waar je bent, in verbinding 
met bezielende geloofsbronnen. 

Datum: zaterdag 4 november 2017, van 
11.00 tot 16.30 u, in de Immanuelkerk
Kosten: 10 euro, max 12 deelnemers. 
Begeleiding: Anita Akkerman (ook info), 
Ina de Vries en Anja ter Stege (begeleiding 
creatief moment)

“Zoals een boom aan stromend water, stevig geworteld, 
mee-bewegend op de wind in het licht.”

Of je wilt of niet, je moet op weg in het land 
van het verlies, een land waar je de weg niet 
kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken. 

In de Immanuelkerk start in januari 2018 een 
gespreksgroep ’leven na verlies’ voor men-
sen die de afgelopen jaren met zo’n verlies 
te maken hebben gehad. We willen ruimte 
bieden aan lotgenoten om ieder vanuit de 
eigen ervaringen deze met elkaar te delen. 
We zullen vijf keer bij elkaar komen om de 
twee weken, met nog een terugkombijeen-
komst in het najaar. De groep bestaat uit 
maximaal 8 personen.

Iedere bijeenkomst heeft een thema. 
De begeleiding is in handen van pastoraal 
werker Sjettie Tjeerdsma en ds. Jannet van 
der Spek. Deze groep is minder geschikt als 
u nog geen half jaar geleden een dierbare 
hebt verloren. Uiteraard bent u dan wel van 
harte welkom om een afspraak te maken met 
een van de begeleiders voor een persoonlijk 
gesprek.
 
De tijd en data spreken we af in onderling 
overleg met wie zich aanmelden.
Info: Sjettie Tjeerdsma of Jannet van der 
Spek. Graag voor 31 december.

MEDITATIE IN 
CHRISTELIJKE CONTEXT

Mediteren is in. Heel begrijpelijk 
als je rust zoekt en verdieping. 
Minder bekend is dat het chris-
tendom een lange traditie heeft 
van meditatie en verstilling. 

Daar gaan we mee kennis maken. Zoeken 
naar verstilling, oefenen van aandacht, ont-
vankelijk worden voor wat op je afkomt, op 
een andere manier met geloof bezig zijn en 
dat midden in het alledaagse leven. 
Christelijke meditatie is eenvoudig. Het is 
vooral een kwestie van doen. We besteden 
aandacht aan lichaamshouding en adem-
haling en beoefenen vervolgens een aantal 
vormen van christelijke meditatie.
Cursus kennismaken met christelijke 
meditatie 
Data: maandag 19 september, 9 en 16 okto-
ber van 20.00 tot 21.30 uur, Immanuelkerk 
Inlichtingen en opgave: bij ds. Jannet van 
der Spek, jmtvdspek@hetnet.nl 
Meditatiegroep
Data: elke twee en vierde maandag van de 
maand. Start: maandag 13 november
Begeleiding: Ds. Jannet van der Spek 
Contactpersoon: Hanna Halma, 
5255248, wijbengahalma8@gmail.com

Dit jaar gaan we weer naar de Zusters 
Clarissen in het Klooster St Josephsberg in 
Megen. We gaan ons verdiepen in de kracht van 
stilte en gebed en de spiritualiteit van Francis-
cus en Clara. We hebben onze eigen kamer en 
gastenruimte en eten in stilte mee met de zusters. 
Reiskosten en verblijf zijn voor eigen rekening. 

Datum: vrijdag 1 – zondag 3 juni 2018. Vertrek 
vrijdag om 12 uur. 

Voorbereiding: donderdag 19 april om 20 uur in 
de Immanuelkerk. 
Info en aanmelding: zo vroeg mogelijk, maar 
uiterlijk 1 maart 2018 bij ds. van der Spek. 
Er kunnen maximaal acht mensen mee. 

› MIJMER
WANDELING
Wandelen is het beste medicijn, wist de 
arts Hippocrates al (plm. 400 v. Chr). 
Inmiddels in Zuid een begrip: dit goed-
lopend initiatief in Groningen Zuid voor 
wandelliefhebbers. We wandelen een 
mooie route in en rond de wijk. Tijdens de 
wandeling klinken een aantal gedichten of 
uitspraken die inspireren. Na de wandeling 
is er voor wie wil koffi e en thee en iets lek-
kers (biologisch). 
De wandeling duurt ongeveer een uur, en 
start om 19.30 bij de Immanuelkerk. 
Data: woensdag 20 september, 18 oktober, 
22 november en 20 december (elke 3e 
woensdag) 
Info: ds. Anita Akkerman

Leven 
na verlies

KLOOSTERWEEKEND MEGEN

Verlies maakt deel uit van ons leven. 
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met 
de dood van vader, moeder, partner of 
soms ook een (klein)kind. En wie met zo’n 
groot verlies geconfronteerd wordt staat 
voor de taak daarmee verder te leven. 
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›  Vrouwendienst
In De Ark is een groep vrouwen actief die 
meelevende gemeenteleden van boven de 
80 een bezoekje brengt. Met Kerst en Pasen 
wordt een kleine attentie bezorgd. Met Kerst 
word ook een kerstmaaltijd georganiseerd, 
waar vaak wel 50 – 60 mensen komen. 
Als groep komen we zo’n 8 keer per jaar 
een middag bijeen met een interessant 
programma. 
U bent welkom om mee te doen! 
Informatie: Gerda ten Berge, 52523469

›  Samen eten in De Ark
In oktober, november, februari, maart en april 
worden er gezamenlijke maaltijden gehouden 
in De Ark, bereid door een kookploeg van vrij-
willigers. Vooraf is er koffi e, thee of een sapje.
De exacte data worden bekend gemaakt via 
de Zondagsbrief, KiS en op de website van 
De Ark. Info en opgave: Didy Smit, 5263976 
of Eef Pilon, 5264472. In De Ark komen ook 
intekenlijsten. 

BIJBELKRING GROENESTEINFLAT 

Em. predikant ds. Jan van Loo houdt één keer per maand een bijbelkring in de Groenesteinfl at. 
Het bijbelgedeelte dat de volgende zondag in de kerk aan de orde komt wordt besproken aan
de hand van een paper. Hij woont zelf in ook deze servicefl at. Iedereen is welkom, ook wie niet 
in de Groenesteinfl at woont. De kring is een initiatief van De Ark. 
Voor opgave of meer informatie: ds. J. van Loo, 5535441
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De Protestantse Wijkgemeente De Ark in Helpman is een geloofsgemeenschap die, 
staande in de christelijke traditie, zoekt naar mogelijkheden van geloven en leven in 
deze wijk en deze wereld. Een verband van mensen om te vieren, zorgen en dienen: 
liturgie en zang, diaconaat en pastoraat. Met ruimte voor gesprek en ontmoeting en 
met aandacht voor beeldende kunst en muziek.
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DeArkkrant
Daarnaast is er ruimte voor bijzondere voor-
spelen en gemeentezangbegeleidingen, en 
voor orgelverzen. De eerstvolgende orgeldienst 
vindt plaats op 4 december 2016, de tweede 
adventszondag. Het thema is: ‘Verwacht de 
komst des Heren’ (Lied 439), het Luthers 

zondagslied voor die dag. Gespeeld wordt 
o.a. de bewerking van Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) over dit lied: ‘Von Gott will ich 
nicht lassen’ (BWV 658). 
Voorganger is ds. Peter Buikema. Organist is 
Jan-Arjen Mondria.

› Orgeldiensten: Telemann
In De Ark worden elk jaar twee orgeldiensten 
gehouden. Dat zijn kerkdiensten waarin het orgel 
een grotere plaats inneemt dan gebruikelijk.

Gezamenlijke diensten van 
Immanuelkerk en De Ark 2017-2018
Op de volgende zondagen zijn er gezamenlijke diensten: 
Startzondag 17 september (Imk), 24 december (Ark), 25 december (Imk), 1 januari (Ark), 
21 januari (San Salvator, oecumenisch), 25 maart (Imk), 29, 30 en 31 maart (Ark, goede week), 
10 mei (Imk, Hemelvaart) en 20 mei (Imk, Pinksteren).

› De radicale theologie van Peter Rollins

Maar volgens Rollins is dat een afgod en kun-
nen we alleen vrede vinden door het najagen 
van dat soort vervulling los te laten en de 
gebrokenheid van het bestaan te aanvaarden. 
Dan pas kunnen we het leven en de wereld 
liefhebben zoals die zijn. God is te benaderen 
in de liefde. Niet als een object om lief te heb-
ben, maar als het geheim dat in het liefhebben 
zelf aanwezig is. 

Data Drie maandagavonden: 30 okt, 13 en 
27 nov 2017. Opgave voor 9 oktober bij 
ds. P. Buikema Tijd 19.45 - 22.00 uur 
Plaats De Ark, Haydnlaan 46
Kosten €19,50 voor het boek (zelf aan te 
schaffen) Begeleiding en informatie ds. Evert 
Jan Veldman, e.j.veldman@home.nl, 06 12 58 
72 29 en ds. Peter Buikema, 
pb.buikema@gmail.com, 0596-628 968 

In deze kring bespreken we het boek Verslaafd aan God door Peter Rollins. Veel mensen zijn 
volgens Rollins op zoek naar een God die gelukkig maakt en die de leegte in hun ziel opvult.

VERSLAAFD AAN GOD

Het Arkkoor 
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur 
komen we samen om te zingen. We zingen uit 
diverse bundels zoals het Liedboek en Zangen 
van Zoeken en Zien, vaak liederen voor de 
diensten in De Ark. 

Ongeveer 1x per maand werken we mee aan 
de dienst op zondag. Chris van Bruggen en 
Tineke Wieringa- Meijer hebben de leiding. 
U van harte welkom! 

Inlichtingen: 
Tineke 
Wieringa-Meijer,
5256030

Liedmiddag: 
Chris Fictoor 
In liturgisch Nederland is een schat aan 
vernieuwend liedmateriaal. Voor én met canto-
res en dirigenten, zangers, en belangstellenden 
willen we dit materiaal regelmatig verkennen en 
ontsluiten. Er worden zo’n 2 à 3 liedmiddagen 
per jaar georganiseerd in De Ark.

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseren we 
een liedmiddag met liederen van Chris Fictoor, 
die zelf ook meewerkt. Andere liedmiddagen 
zullen we later aankondigen. 
Info: Chris van Bruggen, 0592-542798  

De wijkgemeente De Ark vormt een levendige 
gemeenschap, maar het aantal actieve leden 
wordt steeds kleiner. Dit betekent dat de 
gemeente op den duur niet zelfstandig kan 
blijven functioneren op de manier die wij graag 
willen. Daarom is besloten tot vereniging met 
de Immanuelkerk. 

Steeds meer activiteiten zijn gezamenlijk. Het in 
deze éne uitgave verschijnen van Immagazine 
en De Arkkrant is daar een voorbeeld van. Het 
is de bedoeling dat we in september 2018 één 
gemeente gaan vormen, waarbij de diensten in 
De Ark eerst gewoon doorgaan, net als nu. Vanaf 
september 2019 zullen de diensten dan in de Im-
manuelkerk zijn. Het is goed mogelijk, maar nog 
niet helemaal zeker, dat De Ark ook na die tijd 
nog in bezit blijft van de Protestantse Gemeente 
in Groningen en gebruikt kan worden voor bij 
voorbeeld verhuur aan koren of scholen, voor 
uitvaartdiensten, muziekmiddagen en maaltijden. 

Voor velen in de gemeente is het jammer dat 
we ons gebouw moeten verlaten. Er zijn zoveel 
herinneringen aan verbonden, en het is een mooi 
en zeer bruikbaar kerkgebouw, met een goede 
akoestiek. Toch hebben we besloten tot het 
samengaan met de Immanuelkerk in de over-
tuiging dat het beter is samen een grotere en 
actieve gemeente te vormen, dan De Ark-
gemeente steeds kleiner te laten worden. 

We zullen de komende tijd werken aan kennis-
making, integratie en het vormgeven aan de 
nieuwe gemeenschap. Daarbij moeten we 
afscheid nemen van dingen die ons lief zijn 
geworden. Maar omdat we staan in de 
evangelische traditie kan er ook het vertrouwen 
zijn dat er onverwachte mogelijkheden zullen 
zijn, dat de Geest waait en nieuwe contacten 
op zullen bloeien. 

ds. Peter Buikema

» DE TOEKOMST VAN DE ARK       // 
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› www.arkhelpman.nl/verhuur
› www.arkhelpman.nl

Kerkgebouw De Ark Helpman
Haydnlaan 46, 9722CJ Groningen
5253684

Facilitair medewerker
Klaas Leenstra, 5272121
www.arkhelpman.nl / verhuur

Contactpersoon kosters
Tineke Wieringa, 5256030
wieringatineke@gmail.com

Informatie/scriba
Bert Schmaal, 5255748
scribaat@arkhelpman.nl

Predikant
Ds. Peter Buikema
pb.buikema@gmail.com
Kopij Kerk in Stad inleveren bij predikant

Bankgegevens 
St. Wijkfonds Helpman
NL47INGB0001 4316 70

Kerkelijk werkers
Frieda Jager, 3133517 of 06 14427939
frieda.jager@ziggo.nl

Egbert Smit, 0596 551944 of 06 28169414
Egbertsmit34@gmail.com (Tot 31 dec. 2017)

EXCURSIE NAAR 
KERK ANLOO
Op donderdag 28 september 2017 
organiseren we excursie naar de kerk van 
Anloo. Deze prachtige oude kerk werd 
gebouwd in de 11e eeuw! 

Op de muren bevinden zich 13e eeuwse 
fresco’s. Na de rondleiding door de kerk is er 
een kort liturgisch moment. Daarna drinken 
we thee en koffi e en maken een ommetje in de 
mooie omgeving van de kerk.
Datum: donderdagmiddag 28 september 2017 
Tijd: van 13.30 tot ongeveer 16.00 u 
We verzamelen om 13.30 u voor de 
Immanuelkerk, en gaan met eigen vervoer. 
Wilt u zelf rijden of liever meerijden?

Info en opgave: Heleen Eerkens, email: 
h.l.eerkens@gmail.com of Anita Akkerman, 
acakkerman1@gmail.com of Peter Buikema, 
pb.buikema@gmail.com

Vrijdag 6 oktober: The good lie (2014) 
In de jaren 80 en 90 woedde er een burgeroorlog 
in Soedan. Veel vluchtelingen raakten ontheemd. 
Rond 2000 is Amerika bereid een aantal Soeda-
nezen op te vangen. Ze moeten wel erg wennen 
aan de Amerikaanse cultuur. Dat levert hilarische 
beelden op. Een maatschappelijk werkster (Reese 
Witherspoon) probeert hen te begeleiden…

Vrijdag 17 november: Biutifull (2012) 
Deze indringende fi lm van Alejandro Gonzalo 
Inarritu gaat over het lot van illegale arbeidsters in 
Spanje. Uxbal (een mooie rol van Javier Bardem) 
is een hardvochtige koppelbaas die illegale 
Afrikanen ‘levert’ voor een Chinees naaiatelier in 
Barcelona. Hij leidt zelf een troosteloos bestaan. 
Maar dan wordt hij ernstig ziek. Wat doet het met 
hem als zijn eigen dood nadert? 

Vrijdag 19 januari 2018: Paterson (2016) 
Een fi lm van Jim Jarmusch over de schoonheid 
van het onopvallende bestaan. Het dagelijks werk 
van buschauffeur Paterson (Adam Driver) zit vol 
routines. Maar tussendoor vallen hem allerlei 
details op die hij noteert waar hij later gedichten 
van maakt. Een poëtische fi lm vol geestige, 
liefdevolle observaties in een kalm stadje waar 
verder maar weinig gebeurt.

Vrijdag 16 maart 2018: Bonhoeffer - hanged on 
a twisted cross (1996) 
De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer worstelt 
met allerlei vragen als in de jaren dertig de Joden 
het doelwit zijn van de nationaal socialisten in 
Duitsland. Wat kán hij doen in zijn eentje, wat 
móet hij doen? Zijn verzet zal hem het leven kos-
ten. Deze documentaire zoomt in op zijn leven en 
zijn gedachtegoed en bevat unieke beelden. 
Ds. Jannet van der Spek zal de fi lm inleiden.

F I LMS  2017 -2018  »  KOMT  DAT  Z I EN !
Vier fi lms draaien we dit seizoen in de Immanuelkerk, drie speelfi lms en een documentaire. Ieder-
een is welkom, of u nu van De Ark bent, de Immanuelkerk, of uit de buurt. En neem gerust kennis-
sen en vrienden mee. Toegang bedraagt 3 euro, en dat is inclusief koffi  e en thee. Aanvang 19.30 
uur. Meestal is er een korte pauze, en na afl oop kunt u napraten onder het genot van een drankje. 

  Wout Huizing: 
 het verhaal van je leven  

Het verhaal van je leven: hoe kom je dat op het spoor? 
Wie oud is heeft veel om op terug te kijken: liefde en gemis, hoogte- en 
dieptepunten, geloof en ongeloof, cruciale momenten in je leven. 

»  Aandacht voor de kerk wereldwijd 
De werkgroep Kerk in Actie van de Immanuelkerk richt zich op kerk zijn in de wereld. 
Drie keer per jaar is de deurcollecte bestemd voor een werelddiaconaal project. Twaalf keer per jaar 
collecteren we voor projecten van Kerk in Actie. Soms nodigen we een gastpredikant uit een ander 
werelddeel uit. We verkopen Fair trade producten en organiseren schrijfacties in de kerk samen met 
Amnesty International. Meer informatie: kia@immanuelkerk-groningen.nl

DIACONIEËN ZUID - SAMEN OP 
De diaconieën van De Ark en de Immanuelkerk werken steeds meer samen. 
Diakenen doen dienst bij het avondmaal en collecteren wekelijks. Diaconaat gaat om 
dienstbetoon, barmhartigheid en gerechtigheid. We steunen gemeenteleden die dat 
nodig hebben. Dat hangen we niet aan de grote klok.
 
We zijn er ook voor anderen in de stad Groningen. We organiseren acties voor de Voedsel-
bank, kledingbank Maxima, Hospice Groningen, vluchtelingen en de Open Hof. Met het geld 
dat we ophalen maken we allerlei activiteiten (mede) mogelijk. 
We zamelen ook doppen, ansichtkaarten en postzegels in, in de Immanuelkerk ook gebruikte 
toner, cartridges en oude mobieltjes. Het geld gaat naar onderwijs voor kinderen in Nepal.
Vragen of tips: diaconieimmanuelkerk@gmail.com (Imm) of bonnyleenstra@hotmail.com (Ark)

In zijn boek ‘Heilige onrust. Een pelgrimage 
naar het hart van religie’, schrijft Frits de Lange 
over de pelgrimage naar Santiago di Compos-
tela. Velen maken die tocht zonder te geloven 
in God. Maar ze hebben wel een geloof dat 
maakt dat ze de ene voet voor de andere zet-
ten. De Lange gebruikt dit als model voor een 
spiritualiteit die niet naar boven kijkt, maar naar 
voren, naar de dag van morgen. Ze geloven in 
het aardse leven dat nog niet is wat het belooft 
te zijn. In deze groep bespreken we het boek en 
vragen ons af of de hedendaagse pelgrim ons 

inderdaad kan helpen bij de zoektocht naar een 
vruchtbare levensoriëntatie.

Data: 5 en 19 oktober Tijd: 19.45 - 22.00 uur
Plaats: De Ark, Haydnlaan 46 
Begeleiding en informatie: Ds. Marga Baas, 
marga.baas@home.nl, 579 85 08 en 
ds. Peter Buikema, pb.buikema@gmail.com, 
0596-628 968
Kosten: €17,99 voor het boek (zelf aan te 
schaffen) Opgave: Voor 1 oktober bij 
ds. Buikema

Wat heeft dat allemaal eigenlijk met je gedaan?
 Heb je een beeld van wat er werkelijk toe doet 
in jouw leven, wat je draagt en wat je gaande 
houdt? Wout Huizing, stafmedewerker bij 
Reliëf, heeft zich verdiept in levensverhalen en 
kan ons veel vertellen over de zin van ons levens-
verhaal en hoe je dat kunt optekenen. 
Hij gaat er met ons over in gesprek.
Iedereen die hierin is geïnteresseerd is welkom. 

Ouderen zelf, maar ook wie veel met 
ouderen omgaat.
Datum: donderdag 19 oktober 2017 van 
14.30 - 16.30 uur
Plaats: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Begeleiding: ds. Peter Buikema en Sjettie 
Tjeerdsma
Opgave: voor 15 oktober bij Sjettie Tjeerdsma, 
e-mail:stjeerdsma@upcmail.nl, 06 29255929

Pastoraal bezoek 
Soms heb je behoefte aan een ontmoeting 
met iemand uit de kerk. Misschien gewoon 
voor wat menselijk contact, misschien voor 
een gesprek over de dingen van het leven, 
over het geloof, over dat wat je bezig houdt.

Er is in De Ark een ‘pastorale raad’ van men-
sen die daarvoor beschikbaar zijn. U kunt via 
ds. Peter Buikema een beroep op hen doen. 
Ook kunt u terecht bij ds. Peter Buikema of 
één van de kerkelijk werkers, Frieda Jager en 
Egbert Smit. Ieder heeft zijn eigen postcode-
gebied. Contact: zie colofon.
Egbert Smit zal eind 2017 helaas stoppen. 
Zijn adressen zullen dan herverdeeld worden, 
en de postcode indeling zal veranderen. 
De aanstelling van Frieda wordt gelukkig 
verlengd tot eind 2021, voor 40%. 

BEELDENDE KUNST 
IN DE VIERING  
Ook dit jaar zullen er verschillende tentoon-
stellingen van beeldende kunst in De Ark 
zijn, waarbij in een dienst aandacht wordt 
besteed aan één van de werken. 

Zo zal er gedurende Advent een expositie 
zijn van Hiltje Koopmans, een Groningse 
kunstenares die al een paar keer eerder haar 
werk bij ons heeft getoond. Tijdens de dienst 
op 3 december kijken we naar het werk op de 
foto. Op het eerste gezicht lijkt het misschien 
een kussentje waar een woord in is genaaid, 
maar als je goed kijkt zie je dat het materiaal 
marmer is. 

Heilige onrust FRITS DE LANGE OVER PELGRIMAGE, 
RELIGIE EN GODSGELOOF
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KLIEDERKERK?!
Kinderen van 0 – 8 jaar en hun ouders / 
verzorgers komen op zondagmiddag bijeen 
om gezellig creatief bezig te zijn, liedjes te 
zingen en te praten over geloven. Er zijn 
broodjes en soep. 

Data: zondag 24 september, 26 november 
2017, 28 januari 2018, 15 april en 17 juni 
2018, steeds van 15.30 – 17.30 uur. 

Kosten: 1 euro 
per persoon

Info: ds. Anita 
Akkerman

Film: The best exotic 
Marigold Hotel 
Britse gepensioneerden emigreren naar India 
om daar te wonen in een betaalbaar luxe 
hotel. Het blijkt natuurlijk niet zo prachtig te 
zijn als was beloofd, maar toch krijgen ze het 
er op onverwachte manieren naar hun zin. 
Een luchtige en amusante fi lm met Judi 
Dench. 

Datum: Donderdag 26 oktober, 
aanvang 14.30 uur, in de Immanuelkerk. 
Kosten: 4 euro incl. koffi e 
Opgave: (uiterlijk 22 okt) 
pb.buikema@gmail.com, 0596-628 968

 Koffi  e, stiltehoek, 
soep en 
weggeefkast  

Iedere woensdag van 10 -12 uur kunt u in de 
Immanuelkerk terecht voor koffi e, een praatje, 
een stil moment in de stiltehoek. De buurtkok 
serveert tussen 12 – 13 uur twee heerlijke 
buurtsoepen. De eerste is 1 euro, de 2e slechts 
50 cent. Neust u dan ook even in de weggeef-
kast naar iets van uw gading. 

Hier is een plek – voor wie stil wil zijn.
Hier mag je zijn – met alles wat in je leeft
Sta even stil...

De Black Gospel Experience is een swingend 
Nederlands koor dat medewerking verleent aan 
een kerkdienst in de Immanuelkerk. 
Dit optreden past in een nieuwe traditie van de 
Immanuelkerk van bijzondere vieringen. Eerder 
werd de Missa Criolla uitgevoerd, waren er pop-
vieringen en was er een drukbezochte lezing van 
Leo Blokhuis over pop en geloof. 
Datum: wordt nog bekendgemaakt 

› KERST INN 2017
Ook dit jaar willen we weer een Kerst Inn 
organiseren. Vorig jaar was dit een groot 
succes met zeer veel deelnemers! 
De datum wordt nog bekend gemaakt. 
Suggesties voor de invulling van deze middag 
en hulp bij de voorbereiding zijn welkom. 
U kunt contact opnemen met: 
diaconieimmanuelkerk@gmail.com. 

Workshop dansen: 
Vertrouwen 
In een tijd van grote veranderingen is 
vertrouwen een bijzonder waardevolle 
kracht. Waar blijft de mens als hij zijn 
vertrouwen verliest? 

De zich steeds herhalende eenvoudige 
bewegingen afgewisseld met stilte brengen 
je bij je diepste vertrouwen. Dat geeft rust. 
Iedereen kan meedoen. Graag wel even 
Data: maandagen 2 en 16 oktober om 20 
uur in de Immanuelkerk

Informatie en aanmelden: voor 30 
september respectievelijk 14 oktober bij 
Ellen van der Meulen, 06 47549013 of 
eaevdm282014@gmail.com

»  Wie doet
er mee?

Gezellig zingen! 
Gezellig geestelijke liederen zingen met z’n 
allen: dat is de zanggroep Immanuelkerk. 
Kopje koffi e of thee erbij. Wanneer? Iedere 
eerste woensdag van de maand om 14.30 
uur. Gemiddeld komen er zo’n 30 mensen. 
Info: Minke Boekema-Postma, 5267721 

Wat hangt daar? 
In de mooie ontmoetingsruimte is een wand 
beschikbaar om foto’s, tekeningen, schilde-
rijen of textielwerken te exposeren. Heeft u 
iets om te laten zien, of kent u iemand? 
Info: Diny Weggemans, 5251303 

Dindoa: hoezo oud? 
Vrouwengroep Dindoa bestaat al 40 jaar, en 
de dames zijn op leeftijd. Maar we voelen ons 
jong. Data: elke dinsdag van 10 tot 11.30 in 
de Immanuelkerk 
Info: Ank Wiekens-Westerhof, 5260489 

Gespreksgroep
Een aantal mensen ontmoet elkaar woens-
dags van 20.15 – 22.15 in de Immanuelkerk. 
We praten over wat ons zoal bezighoudt. Af 
en toe koken we samen. 
Data: iedere woensdag m.i.v. 13 september 
Info: Ceike Beukema

Open Deur kring 
De Open Deur is een fraai geïllustreerd 
maandblad met mooie begrijpelijke verhalen 
over geloven in het dagelijks leven. Voor wie 
geen abonnement heeft (€33,50) is een aantal 
exemplaren beschikbaar. Data: dinsdag 13 
september, 14.30 uur in de Immanuelkerk, en 
daarna elke 2e dinsdag van de maand. Info 
en opgave: Sjettie Tjeerdsma, 06-29255929 

Telefoonkring
Voor alleenstaanden en ouderen organiseren 
we een telefoonkring. Mensen bellen elkaar 
volgens een vast schema, en kunnen zo 
signaleren of er misschien iets mis is. Maar 
het zijn ook vaak gewoon gezellige gesprek-
jes. Wie behoefte heeft om mee te doen, kan 
dat aangeven bij éen van de pastores of bij 
Jannet Veenstra

» Voorjaarsmarkt
Komend seizoen weer een gezellige ‘Goed-
zooimarkt’ in de kerk! Iedereen kan spullen 
inbrengen. Eigen spullen verkopen kan ook. 
Planten, boeken, etenswaar, speelgoed, 
bloemstukken – als het maar goed verkoopt. 
De opbrengst gaat, na aftrek van kosten, naar 
een goed doel. Datum: zaterdag 24 maart 
2018, van 10 -16 uur. 
Info en coördinatie: Hans Vos, 
06 4399 0039. jlvos@ziggo.nl 

Wie zingt er mee? 
De Immanuelkerk heeft twee cantorijen 
die de gemeentezang ondersteunen. 
De cantorij Immanuelkerk oefent elke 
dinsdagavond om half acht. 

De cantorij Vieringen op Weg oefent op pro-
jectbasis vanaf twee weken voor de vieringen 
(data zie achterop), meestal op zaterdagoch-
tend. Samen zingen ze op hoogtijdagen en 
bij bijzondere projecten. Alle stemmen zijn 
welkom om mee te zingen!

Info en aanmelding cantorij Immanuelkerk bij 
Mijke ter Veen, mijke.ter.veen@hetnet.nl. 
Info en aanmelding cantorij Vieringen op 
Weg bij Ria Huijsmans, ria@bicat.com 

› Tieners opgelet!
Als tieners ontmoeten we elkaar bij 
verschillende gelegenheden. Op startzondag 17 
september bepalen we hoe ons jaar eruit ziet. 

We bereiden ook een aantal eigen diensten 
voor met een thema dat jij belangrijk vindt. En 
voor de zomer natuurlijk weer samen pizza eten! 
Contact onderhouden we met elkaar via 
WhatsApp, e-mail, Kerk in Stad en Facebook. 
Info: Liesbeth Speelman, djamel@hetnet.nl 

Smakelijk 
eten!
Het gezellige plein-

diner is er voor alle leeftijden. Het wordt 
elke vierde dinsdag van de maand 
gehouden in de Immanuelkerk. 

Vorig seizoen was het een groot succes, 
soms waren er wel 35 mensen! Een kook-
team van vrijwilligers verzorgt de maaltijd. 
De kosten bedragen 5 euro voor een 
hoofdgerecht, een toetje en koffi e of thee. 
Vooraf aanmelden is nodig: Griet van der 
Velde 5253590 of Nel Dijkstra 5266377 of via 
pleindiner@gmail.com 
Data: dinsdag 26 september, v.a. 17.30 uur, 
en daarna 24 oktober en 28 november. 

Ruilochtend met koffi  eplein
Enkele keren per jaar organiseren we een (koffi e)
ochtend waar je spullen, diensten, tips, recepten 
en inspiratie kunt uitwisselen. Je kunt spullen zelf 
inbrengen, maar er zijn ook borden voor vraag en 
aanbod. Voor kinderen is er een speelhoek. 
Eerste keer: woensdag 20 september 2017 van 
10.00 u tot 11.30 u in de Immanuelkerk 
Informatie: Anita Akkerman. 

BIJBEL BIJ DE SOEP 
Soep eten en de bijbel lezen: een tweewekelijks 
bijbeluurtje in de Immanuelkerk, waarin we één of 
meer hoofdstukken lezen. We beginnen met een 
doorgaande lezing uit Markus.
Kom wanneer je wilt. 
Data: donderdag 5 oktober, 19 oktober, 2 novem-
ber, 16 november, 7 december, van 12 – 13 uur 
Begeleiding: ds. Jannet van der Spek of 
ds. Anita Akkerman 

› 
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Cantorij Vieringen op Weg
De cantorij Vieringen op Weg fungeert als een projectkoor. Per thema wordt muziek uitgezocht en gerepeteerd. Wie kan, zingt 
mee. Dirigent: Cobien Nieuwpoort Data en tijd: repetities zijn op zaterdag een week voorafgaand aan de eerste viering om 
10.00 uur en twee uur voorafgaand aan de viering op zondag. Contactpersonen: Jos en Ria Huijsmans, ria@bicat.com
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› www.vieringenopweg.nl
› www.immanuelkerk-groningen.nl

Kerkgebouw Immanuelkerk 
9728 GP Overwinningsplein 1 
5252172

Ruimte gebruiken of huren?
Graag tijdig aanvragen, liefst 
per mail: verhuurimk@gmail.com
Klaas Jan ter Veer 0646324705 

Contactpersoon kosters
Jan Willem Meijer, 3130012
jw.meijer@hetnet.nl
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Vieringen op weg; met elkaar vieren. Een voorbereidingsgroep verdiept zich in een 
thema en werkt in een aantal bijeenkomsten toe naar de invulling van vieringen in 
de Immanuelkerk. Als een thema u aanspreekt en u graag mee wilt doen met een 
voorbereidingsgroep, neem dan contact op met de vermelde coördinator. 
De Vieringen beginnen om 11.00 uur. We zien u graag!

Leven met vreugde
Vieringen: 8 en 15 oktober 2017
voorganger: ds. Anita Akkerman

Hoe kunnen we vreugdevol leven, ondanks tegenslagen en 
verdriet? Het valt in de onzekere wereld van vandaag niet mee 
om optimistisch te blijven. Kunnen de woorden uit de Bergrede 
(Mattheüs 6: 25-34) ons hierbij helpen? “Kijk naar de vogels in 
de lucht en de leliën in het veld. Wie van jullie kan door zich zorgen 
te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?”
En wat kunnen we leren van de levenservaringen van de Dalai 
Lama en Desmond Tutu, die elkaar in Het boek van vreugde 
ontmoeten rond de vraag hoe je positief in het leven kunt blijven 
staan, ook in slechte tijden. 
Voorbereidingsavonden: 23 augustus, 11 en 21 september 
Coördinator: Frouk Reehoorn, freehoorn@hetnet.nl, 5267120

GOD
Vieringen 12 en 19 november –
19 november is de dienst in de Peper.
Voorganger: ds. Jannet van der Spek

Wat denk je van God, hoe ervaar/voel je God? 
Joden, Christenen, Moslims... allemaal hebben we een beeld 
van God. Wat geloven wij? Wat denken wij van God? Hoe is 
dat idee over God in de loop van de jaren veranderd (zowel in 
de kerk als geheel als juist ook individueel). Kan een Godsidee/
Godsbeeld ook schadelijk zijn?
Een andere vraag: Hoe ervaren wij God, wat voel je van God, 
wat moet je ervoor doen? Hoe kom je dichtbij God? Wanneer 
heb je wel ‘bereik’, wanneer niet? 
Deze diensten worden voorbereid samen met de Pepergast-
huisgemeente. De voorbereidingsgroep is al begonnen. 
Welkom bij de vieringen.
Coördinator: Herma Bosch, hermabosch1955@gmail.com

Emotie in de psalmen 
Viering: 14 januari om 10 uur 
(VoW en halftien dienst gecombineerd)
Voorganger: ds. Anita Akkerman

De 150 psalmen staan in het midden van de bijbel. Deze oude 
liederen spreken de taal van de poëzie en het gebed en dringen 
tot ons hart door. Verdriet en vreugde, hoop en wanhoop, angst 
en opluchting, wraak en vergeving, klacht en lofprijzing komen 
erin naar voren. Niets menselijks is de psalmen vreemd …
In deze cyclus duiken we in de wereld van de psalmen. Wat wil 
de schrijver overbrengen? Waar raakt het ons? 
In één viering om 10 uur (VoW en halftien dienst gecombi-
neerd) lezen en zingen we psalmen in diverse uitvoeringen.
Voorbereidingsavonden: maandag 13 en 27 november en 11 
december 
Coördinator: Ingrid Webbink, ingridwebbink@gmail.com, 
5261096

Verzoening
Vieringen: 4 en 11 februari
Voorganger: ds. Jannet van der Spek

Het begrip verzoening kennen we vooral uit de ‘verzoenings-
leer’ die kerk en catechismus ons leerden: Christus’ líjden 
verzoent God en mensen.
Inmiddels hebben we een ontwikkeling doorgemaakt en weten 
we niet zo goed meer wat we met die verzoening aan moeten. 
We kijken er nu misschien anders tegenaan. Maar het begrip 
verzoening blijft belangrijk.
Vanuit christelijke wortels vragen we ons af: hoe verzoenen we 
ons met de dingen die ons overkomen, of die ons aangedaan 
worden en met de veroorzakers van dat onheil. En ook: hoe 
verzoenen wij ons met de mensen die wij onrecht doen. 
Voorbereidingsdata: woensdag 6 en 13 december, 3 januari 
(evt. 17 januari). 
Coördinator: Jannet Veenstra, 
info@immanuelkerk-groningen.nl

‘De Ware Eenvoud’
Vieringen: 15 en 22 april
Voorganger: ds. Jannet van der Spek

We leven in een hectische samenleving waarin onze aandacht 
constant wordt opgeëist. Het voelt alsof we ‘twenty four seven’ 
digitaal bereikbaar moeten zijn en tegelijk zijn er zoveel com-
plexe problemen waar je eigenlijk niets aan kunt doen.
Is dit de reden dat veel mensen tegenwoordig behoefte lijken te 
hebben aan duidelijke antwoorden? Een aantal politieke partijen 
speelt daarop in. Dit populisme lijkt dan wel “de ware eenvoud” 
maar is dat zeker niet.
Hoe kijken wij als gelovigen aan tegen deze beweging in de sa-
menleving? Bestaat de “Ware eenvoud” wel en hoe ziet die er 
dan uit? Was Jezus misschien ook zo iemand die met duidelijke 
en eenvoudige uitspraken de mensen probeerde te bereiken?
Voorbereidingsdata: donderdag 15 en 22 februari, donderdag 
8 maart en dinsdag 27 maart
Coördinator: Gerda Luiks, G.Luiks@fi duciaschool.nl, 5257330

Engelen
Viering: 27 mei 2018
Predikant: ds. Anita Akkerman

Een bewerking van Psalm 91 zingt: 
“Engelen zendt Hij alle dagen om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen door een woestijn van hoop 
en pijn.”
Wat zijn engelen eigenlijk? Welke rol spelen engelen in de 
bijbel en hoe worden engelen nu in ons leven ervaren?
Denk en praat met ons mee over dit onderwerp!
Samen komen we uiteindelijk tot een viering waarbij het zingen 
wordt begeleid door een bandje of gitarist/pianist. Met elkaar 
bekijken we welke liederen we gaan zingen.
Voorbereidingsavonden: 11, 25 april en 9 mei 20:00 uur in 
de Immanuelkerk.
Coördinator: Sigrit van den Hoorn, sgvdhoorn@hotmail.com

Let ook op de website www.vieringenopweg.nl en op publicaties in ‘Kerk in Stad’.

Predikanten en pastoraal werker
ds. Anita Akkerman, 06 17067504, acakkerman1@gmail.com
Pastor voor mensen onder de 70 in Buitenhof, Laanhuizen, 
Zeeheldenbuurt, Grunobuurt-zuid, Corpus den Hoorn, Hoornse Meer 
en Piccardthof 

ds. Jannet van der Spek, 5252633, jmtvdspek@hetnet.nl
Pastor voor de Wijert, Rivierenbuurt, Badstratenbuurt, Helpman en 
Grunobuurt-noord

Sjettie Tjeerdsma, 06 29255929, stjeerdsma@upcmail.nl
Pastor voor mensen van 70 plus in Buitenhof, Laanhuizen, Zeeheldenbuurt, 
Grunobuurt-zuid, Corpus den Hoorn, Hoornse Meer en Piccardthof

Pastoraal aanspreekpunt
Lily Bierling- Koster, 5257060
lpbierlingkoster@hetnet.nl

Wijkcorrespondent
Kopij voor Kerk in Stad kunt u inleveren bij:
Cor van der Klaauw, Groenendaal 54, 
9722 CT Groningen
vdklaauwheikens@hetnet.nl 

Secretaris Diaconie
Nico Haakma, 5263657 
n.haakma@hetnet.nl

Informatie/scriba
Elly Bos, 06 19249218
scribaat@immanuelkerk-groningen.nl 

Wijkkas
NL73 INGB 0001 6907 74, 
t.n.v. Immanuelkerk Groningen
Dirk de Graaf, 5254042,
dirkdegraaf@tele2.nl
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