
 

 

IN EN OM DE WIJKGEMEENTE  GRONINGEN-ZUID    (IMMANUELKERK en De Ark) 
 
Ter informatie van gemeenteleden wordt jaarlijks in de maand september de activiteiten-
krant  IMMAGAZINE uitgebracht. Deze krant is verkrijgbaar in de kerk.  
 
Daarnaast is er :  IN EN OM DE WIJKGEMEENTE GRONINGEN-ZUID. Deze uitgave die steeds 
wordt bijgewerkt bevat algemene informatie over alle activiteiten, met op de laatste twee 
bladzijden namen, telefoonnummers en (email-)adressen van kerkenraadsleden en 
contactpersonen.  
Handig om bij de hand te houden. Wijzigingen en aanvullingen kunnen worden doorgegeven  
aan Derk Jan Land, webmaster@immanuelkerk-groningen.nl     
 
websites: 
www.immanuelkerk-groningen.nl 
www.arkhelpman.nl 
 
Zondagmorgendiensten  
Kerkdienst: 
Iedere zondagmorgen wordt er om 10.00 uur een kerkdienst gehouden in de Immanuelkerk 
aan het Overwinningsplein met kinderoppas en kinderkerk. Af en toe wordt in deze dienst 
het kyriegebed en de eerste Schriftlezing gesproken door een gemeentelid.  
 
Contactpersoon kinderoppas: Tineke Land 
Contactpersoon kinderkerk: Anne-Marie Knol 
Rooster kyriegebed en eerste schriftlezing: Arja Schipaanboord  
Kerkdienst mee- en naluisteren via internet: www.kerkomroep.nl   contactpersoon: Derk Jan 
Land 
Thuis meeluisteren via zeer makkelijk te bedienen ontvanger: Wim Bussemaker 
Liturgie opgestuurd krijgen per mail: Mijke ter Veen 
papieren liturgie (als die er is) thuisbezorgd krijgen: Elly Bos 
 
Viering op Weg: 
Op een aantal zondagen wordt na de eerste dienst nog een tweede dienst gehouden, 
namelijk een themadienst voorbereid door gemeenteleden (Viering op Weg), aanvang 11.30 
uur. Soms wordt de dienst van Vieringen op weg ook gecombineerd met de reguliere dienst 
om 10.00 uur. 
Contactpersoon: Ingrid Webbink 
 
Maandelijkse dienst in de Ark 
De eerste zondag in de maand wordt er nog een viering gehouden in de Ark, aanvang 10.00 
uur, Haydnlaan 46 (050-525 36 84) 
Coördinator voor deze diensten is: Lenie Kuizenga. 
 
Kerkgebouwen: 
Immanuelkerk;  Overwinningsplein 1, tel. 050-525 21 72 
De Ark:  Haydnlaan 46,  050-525 36 84 
 



 

 

Kliederkerk: Vier keer per jaar is er 's middags een viering voor kinderen van 0-8 jaar en hun 
begeleiders. met zang , een bijbelverhaal, knutselen, ontmoeting en soep. Contactperoon: 
Ds Anita Akkerman 
  
Oecumenische dienst  
Jaarlijks, op de vierde zondag van januari, wordt er een oecumenische dienst gehouden in 
samenwerking met de Hildegardparochie van de San Salvatorkerk. 
Contactpersoon: vacature  (voorlopig de predikanten) 
 
Kerkdiensten in de zorgcentra  
In de volgende zorgcentra worden kerkdiensten gehouden:  
 
Verzorgings- en verpleeghuis Maartenshof, zondag om 10.00 uur.  
De Brink , een keer per veertien dagen op zondag  10.00 uur  
 
Cantorijen  
De Immanuelkerk heeft twee cantorijen:  
De cantorij Immanuelkerk o.l.v. Judith Oosterhoff.  
Repetities elke dinsdag van 19.30 - 21.00 uur in de Immanuelkerk.  
Contactpersoon: Hans Teekamp  
 
De Cantorij Vieringen op Weg. Dit is een projectkoor wat meewerkt aan de diensten 
Vieringen op weg. Per viering wordt er bekeken of de cantorij meewerking verleent. Er zullen 
dan ook een aantal repetities gepland worden. 
Contactpersoon: Jan van der Leek 
 
Arkkoor 
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur komt het Arkkoor bij elkaar. Er wordt 
gezongen uit divers liedmateriaal voor de liturgie. Chris van Bruggen heeft de leiding. Het 
koor werkt mee aan de dienst in de Ark op de eerste  zondag van de maand. Lijkt het U fijn 
om een middag in de week te zingen dan bent U van harte welkom! 
Contactpersoon: Chris van Bruggen 

 
Organisten  
Sietze de Vries 
Luuk Sikkema  
Jan Arjen Mondria  
Chris van Bruggen  voor diensten in de Ark (ook als cantor) 
 
Kosters kerkdiensten in de Immanuelkerk 
Kosterdiensten op zondag worden verricht door twee vrijwilligers per dienst.  
Contactpersoon: Jan Willem Meijer  
 
Kosters kerkdiensten in de Ark 
Kosterdiensten op zondag worden verricht door vrijwilligers.  
Contactpersoon: Lenie Kuizenga 
 



 

 

Gastpredikanten:  
Het rooster voor gastpredikanten in kerkdiensten wordt verzorgd door Mijke ter Veen.  
 
Bloemen in en uit de dienst  
Na de kerkdienst gaan de bloemen uit de dienst met een groet van de gemeente naar 
gemeenteleden.  
Contactpersoon verzorging bloemen: Dineke Hoving 
Contactpersonen bezorging bloemen: Lily Bierling-Koster, Janny Bosman, Geja Doosje  
Voor de bloemen uit de Ark: Gerda ten Berge 
 
Koffiedrinken na de dienst  
Op zondag na de eerste dienst wordt er koffie gedronken in de gemeentezaal. De organisatie 
is in handen van vrijwilligers.  
Contactpersoon: Coby Mulder 
 
Werkgroep liturgie  
In de regel wordt in de dienst van 10.00 uur een vaste orde van dienst gebruikt. In de 
werkgroep liturgie vindt een voortgaande bezinning op deze orde van dienst plaats en op 
liturgie in het algemeen. De werkgroep adviseert de kerkenraad over liturgische 
aangelegenheden.  
Contactpersoon: Ingrid Webbink  
 
Collectebonnen  
Voor collectes in kerkdiensten kunnen gemeenteleden ook gebruik maken van 
collectebonnen, verkrijgbaar op het bureau van de protestantse gemeente, 
Overwinningsplein 1.  
 
Autodienst  
Voor gemeenteleden die op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, 
bestaat de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden.  
Contactpersoon: Margriet Nijkamp 
 
Pastorale wijkindeling  
Pastoraal aanspreekpunt: Lily Bierling- Koster 
 
Wijk 1  
De Wijert, Rivierenbuurt 
Pastor:  Aline Kruizenga 06-13 30 85 71   aline.kruiz@gmail.com  
Coördinatoren en contactpersonen bezoekwerk:  
De Wijert: Wim Bussemaker (wijkouderling)  
Rivierenbuurt: Wieke Bosma  
Grunobuurt-Noord: Tiny Jonker-Eleveld  
Badstratenbuurt (70+): Ineke Bremer  
 
Wijk 2  
Zeeheldenbuurt, Buitenhof, Laanhuizen, Grunobuurt-Zuid, Corpus den Hoorn, Hoornse 
Meer, Hoornse Park, Piccardthof, Grunobuurt.  



 

 

Predikant: ds. Anita Akkerman  
Pastor: mw. Sjettie Tjeerdsma voor gemeenteleden boven de 70 jaar  
Coördinatoren en contactpersonen bezoekwerk:  
Zeeheldenbuurt, Buitenhof (70+): Ineke Bremer  
Laanhuizen: Tiny Jonker-Eleveld  
Grunobuurt-Zuid: Lily Bierling en Jif Holt-Vaatstra   
Corpus den Hoorn:   Bert Mulder (wijkouderling) en Jif Holt-Vaatstra  
Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof: Ietje van Alteren 
 
Wijk 3: 
Helpman, wijk oost 
Pastor: Mw. Frieda Jager, 050-313 35 17  of  06-14 42 79 39 frieda.jager@ziggo.nl  
 
Wijk 4: 
Helpman, Herewegbuurt en het Helperpark  
Pastor: Anita van der Heide, 06 45604058, anitavanderh@gmail.com 
 
Huisbezoek  
Het bezoek aan gemeenteleden wordt gedaan door de predikanten, de pastoraal werker, 
ouderlingen en bezoekmedewerkers. Gemeenteleden die bezoek wensen, kunnen contact 
opnemen met de coördinator van de pastorale wijk waarin zij wonen of rechtstreeks met de 
desbetreffende wijkpredikant of de pastoraal werker.  
 
kerkmaatjes: Wie wat vaker bezoek wil krijgen van de zelfde persoon kan om een 
kerkmaatje vragen. 
Contactpersonen: Anita Akkerman 
 
In en na het ziekenhuis.  
Gemeenteleden die worden opgenomen in een ziekenhuis of tijdelijk in een zorgcentrum en 
bezoek van een predikant of de pastoraal werker op prijs stellen, dienen dat zelf aan hen 
door te geven. Ook wordt de wijkouderling of contactpersoon in dat geval graag 
geïnformeerd.  
 
Aanvraag huwelijksdienst  
Gemeenteleden die hun huwelijk willen laten inzegenen in een huwelijksdienst door een van 
de wijkpredikanten, wordt verzocht vroegtijdig een afspraak te maken met de 
desbetreffende predikant.  
 
Doopaanvraag  
Mensen die overwegen zich te laten dopen of belijdenis willen doen kunnen contact 
opnemen met hun wijkpredikant. Dat geldt ook voor ouders die hun kind(eren) willen laten 
dopen. De namen van de dopelingen worden vermeld op de dooprol, die verzorgd wordt 
door Janny Wieringa.  
 
Uitvaartdiensten  
Indien de aanwezigheid van een van de wijkpredikanten of de pastoraal werker gewenst is in 
verband met een rouw-/gedachtenisdienst, is het raadzaam om tijdig te overleggen met de 



 

 

desbetreffende predikant of de pastoraal werker over de datum en tijd van de uitvaart, 
d.w.z. voordat deze definitief worden vastgesteld. Is de desbetreffende predikant of de 
pastoraal werker niet bereikbaar, dan dient men contact op te nemen met Lily Bierling- 
Koster, tel: 5257060. Zij weet wie op dat moment aanwezig is en dienst heeft. Bij geen 
gehoor bellen met de scriba Elly Bos tel: 2302122 
De kerkzaal kan gehuurd worden via Hans Teekamp, tel 06 21 44 25 15 
Ingeval van een uitvaart in De Ark: Janny Sulman 050-525 95 23  
 
Van mens tot mens  
Het doel van deze provinciale werkgroep is: schriftelijk contact met vrouwen en mannen die 
pas weduwe of weduwnaar zijn geworden. Het contact wordt gelegd en onderhouden door 
mensen die zelf het rouwproces al enige tijd geleden hebben doorgemaakt en dus uit eigen 
ervaring kunnen meeleven en ingaan op de wisselende gevoelens in de verschillende fasen 
bij verwerken van het verlies van een geliefde partner. Gedurende anderhalf  à twee jaar 
worden eerst maandelijks en later eens in de twee maanden brieven verstuurd aan adressen 
die aan de werkgroep zijn doorgegeven. 
Contactpersoon: Mw. J.C.  Kruidhof 
 
Dovenpastoraat  
De “Interkerkelijke Commissie voor de pastorale verzorging van doven in de provincie 
Groningen” houdt kerkdiensten en verzorgt het pastoraat onder dove gemeenteleden.  
Contactpersoon:    Mw G Tipker – Middelkamp   www.dovenclubhuis.nl  
  
Studentenplatform voor Levensbeschouwing - GSp  
Het GSp biedt studenten van de universiteit en het HBO een open plaats voor bezinning en 
reflectie op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij.  
Nadere informatie: www.gspweb.nl  
  
Diaconie 
Informatie over de werkzaamheden van de wijkraad van diakenen is te vinden op de website 
van de Immanuelkerk onder Diaconie. Giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt 
op rekeningnummer: NL97 RABO 0329434462 t.n.v. PKN-diaconie Groningen-Zuid.  
Contactpersoon: Nico Haakma 
 
Open kerk (kerk door de week)  
Iedere woensdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur voor belangstellenden 
binnen en buiten de kerk voor: een kopje koffie, het delen van het leven van alledag, een 
gesprek ‘onder vier ogen’, luisteren naar (orgel-)muziek, een moment van bezinning, een 
kaars aansteken…  
Contactpersoon: Jannet Veenstra 
 
Vluchtelingen  
Ineke Bremer en Kitty Keegstra-Michel onderhouden het contact met het Internationale 
Netwerk van Lokale Initiatieven t.b.v. Asielzoekers (INLIA) te Groningen. Ook zorgen zij 
ervoor dat de vluchtelingenproblematiek onder de aandacht van de gemeente wordt 
gebracht.  
 



 

 

Diaconale vakantieweken  
Deze weken zijn bestemd voor iedereen voor wie het – om wat voor reden ook – bezwaarlijk 
is om op vakantie te gaan: bv. voor ouderen die alleen zijn komen te staan, voor mensen die 
beperkte of intensieve zorg behoeven, voor mensen die voor dagelijks functioneren een 
hulpmiddel nodig hebben.  
Gemeenteleden die belangstelling hebben voor een vakantieweek kunnen contact opnemen 
met Trijnie Oldenziel of een van de diakenen.  (Nico Haakma) 
 
Kerkinactie-buitenland  
De werkgroep Kerkinactie/ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 
heeft tot taak om de gemeente toe te rusten tot “wereldwijd denken” en “plaatselijk 
handelen”.  
Contactpersoon: Lammert Been 
 
Inzameling kaarten en postzegels  
Ten bate van diaconale projecten kunnen onbeschadigde (gebruikte) postzegels, 
ansichtkaarten, ook speciale kaarten zoals Anton Pieck, Unicefkaarten en geboortekaartjes 
gedeponeerd worden in de bus in de hal van de kerk.  
Contactpersoon: Sieka Fiks – de Boer   
 
Bed- en/of rolstoeldiensten  
In de ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen worden kerkdiensten gehouden. 
Vrijwilligers vanuit de wijkgemeente helpen de patiënten en de bewoners om aan de 
diensten deel te nemen.  
Contactpersonen:  
Heymanscentrum Mijke ter Veen 
Maartenshof Janny Wieringa 
Martini Ziekenhuis, Rudie Bierling 
Linda Pijper-Bierling 
 
Amnesty International  
Amnesty International verzorgt o.a. schrijfacties om te protesteren tegen schendingen van 
mensenrechten. 
Contactpersoon: Ineke Bremer  
 
“Open Hof”: dienst der aanwezigheid  
De Open Hof (www.openhof.org) is een oecumenisch diaconaal-pastoraal centrum, bedoeld 
als een veilige plek voor o.a. dak- en thuislozen en verslaafden. Gemeenteleden afkomstig 
uit verschillende kerken zijn als vrijwilliger werkzaam in de Open Hof.  
Contactpersoon: Lonneke Wedda-van den Brink, vrijwilligerscoördinator  
 
Jeugdouderling in de wijkgemeente Groningen-Zuid  
Liesbeth Speelman is ouderling met een speciale opdracht, namelijk het jeugdwerk 
 
Geveltuin onderhoud:  
Naast de Immanuelkerk en rondom de toren zijn er geveltuintjes aangelegd in het kader van 
project ‘Steenbreek’. 



 

 

Contactpersoon: Margriet Nijkamp 
 
Gespreks– en studiekringen  
Nadere informatie over gespreks- en studiekringen wordt vermeld in IMMAGAZINE, op de 
website en in de stedelijke kringengids “Bezinning en bezieling” (verkrijgbaar in de kerk).  
 
Belijdeniskring  
Gemeenteleden die belijdenis willen doen, kunnen contact opnemen met hun wijkpredikant.  
 
Meditatiegroep  
Contactpersoon: Hanna Halma  
 
Mijmerwandeling 
Elke derde woensdag van de maand om 19.30 uur kunt u deelnemen aan de 
mijmerwandeling. Opgave vooraf is niet nodig. Contactpersoon ds Akkerman 
Kunstcommissie  
De kunstcommissie organiseert exposities in de gemeentezaal van de Immanuelkerk. 
Gemeenteleden die willen exposeren kunnen dat kenbaar maken bij de commissie.  
Contactpersoon: Mw. Diny Weggemans 
  
Damesgroep DINDOA  
Bijeenkomst elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in de gemeentezaal van de kerk. 
Nieuwe leden vanaf 55 jaar zijn hartelijk welkom. Het jaarprogramma biedt voor elk wat 
wils.  
Contactpersoon: Mw. Ank Wiekens-Westerhof 
 
Het Ruilertje 
Iedere vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur (behalve in schoolvakanties en op feestdagen) 
opent ruilwinkel ’t Ruilertje haar deuren in de Immanuelkerk (ingang van Iddekingeweg). U 
bent van harte welkom om iets te ruilen kopen of te brengen en ook voor een kopje koffie 
/thee en een praatje. 
Contactpersoon: Annemarie Wiersma, annemariewiersma@hotmail.com  
 
Zanggroep Immanuelkerk  
Ongedwongen samen zingen is het doel van de ouderen die iedere eerste woensdagmiddag 
van de maand om 14.45 uur bijeenkomen in de Immanuelkerk. Gezongen wordt uit diverse 
zangbundels. Orgelbegeleiding door Hans Meima.  
Contactpersoon: Minke Boekema-Postma  
 
www.immanuelkerk-groningen.nl  
De website van de Immanuelkerk bevat de nodige informatie over activiteiten in de 
gemeente en daarbuiten.  
Webredactie: Willem Jan Drijfhout en Ton Grimmius 
Webmaster: webmaster@immanuelkerk-groningen.nl  
 
Wijkgemeente Groningen-Zuid  



 

 

De wijkgemeente Groningen-Zuid behoort tot de Protestantse gemeente te Groningen die 
deel uit maakt van de Protestantse Kerk in Nederland.  
 
Wijkkerkenraad  
De kerkenraad, bestaande uit predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en 
diakenen geeft leiding aan het gemeentewerk. Het secretariaat van de kerkenraad wordt 
gedaan door Elly Bos (scriba).  
 
Kerk in Stad  
Kerk in Stad is het informatie– en opinieblad van de Protestantse gemeente te Groningen.  
Verschijning: tweewekelijks  
Jaarabonnement: €54,50 per jaar  (alleen digitale versie €34,95,   Studenten €34,50) 
Abonnementenadministratie: Dekker Creatieve Media & Druk  
Hortensiastraat 10, 8922 HD, Leeuwarden  
Wijkcorrespondent en contactpersoon: Cor van der Klaauw  
 
Kerkgebouw  
De centrale ontmoetingsplaats van de wijkgemeente is de Immanuelkerk, Overwinningsplein 
1,    9728 GP Groningen, tel. 5252172.  
 
Bespreking Zaalruimte  Immanuelkerk 
Zaalruimte voor kerkelijke activiteiten kan worden gereserveerd bij Klaas Jan ter Veer/ Tini 
de Haan, via de email:  verhuurimk@gmail.com      
Nadere informatie over huur van zaalruimte voor niet-kerkelijke activiteiten is eveneens bij 
hen te verkrijgen via  verhuurimk@gmail.com  
Als u de kerk nodig hebt voor een begrafenisdienst dan kunt u bellen met Hans Teekamp, 06-
55562939 
Bespreking zaalruimte Ark: 
Beheer en verhuur De Ark: dhr. Klaas Leenstra, 050-527 21 21 , verhuur@arkhelpman.nl  
 
Kerkrentmeesters  
De wijkraad van kerkrentmeesters van de wijkgemeente Groningen-Zuid draagt, samen met 
het stedelijke college van kerkrentmeesters, zorg voor het beheer en de exploitatie van de 
kerk. Tevens beheert de wijkraad de wijkkas (wijkfinanciën), waaruit de kosten van de 
wijkactiviteiten worden gefinancierd.  
 
Wijkkas/wijkfonds  
De wijkgemeente Groningen-Zuid organiseert naast de kerkdiensten nog vele andere 
activiteiten die wijkgebonden zijn en waarvan de kosten volledig voor rekening komen van 
onze wijkgemeente. Jaarlijks doet de wijkraad van kerkrentmeesters daarom een beroep op 
de gemeenteleden om financieel bij te dragen in de wijkkas.  
Gemeenteleden die de wijkkas willen steunen, kunnen hun gift overmaken op rekening NL44 
ABNA 0431 9574 52 ten name van Wijkgemeente Groningen-Zuid.  
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Henk van Heuveln (boekhouder) 
administratie@immanuelkerk-groningen.nl .  
 
PGG; Protestantse Gemeente Groningen 



 

 

De Protestantse gemeente te Groningen is ingedeeld in wijkgemeenten met eigen 
wijkkerkenraden. Alle wijkkerkenraden zijn met enkele afgevaardigden vertegenwoordigd in 
de Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente te Groningen. Deze kerkenraad 
behartigt een aantal zaken die voor de gemeente als geheel van belang zijn.  
Scriba: Dhr K. Noordhof (secak@protestantsegemeentegroningen.nl) 
 
Ledenadministratie wijkgemeente Groningen-Zuid  
De ledenadministratie van de wijkgemeente wordt verzorgd door Mijke ter Veen 
Verhuizingen en andere wijzigingen kunnen aan haar worden doorgegeven.  
 
Kerkelijk bureau  
De centrale administratie van de Protestantse gemeente te Groningen is gevestigd in het 
kerkelijk bureau, Overwinningsplein 1. Hier kunt u terecht voor: collectebonnen, inschrijving 
in het kerkelijk register, huwelijksaanvragen, attestaties, adreswijzigingen, informatie over 
de Actie Kerkbalans  
 
Adres: bureau Protestantse gemeente te Groningen,  
Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen, tel: (050) - 318 36 36.  
Website: www.protestantsegemeentegroningen.nl  
Email: info@protestantsegemeentegroningen.nl  
Telefonisch bereikbaar: Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur  
Bezoektijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 12.30 uur (vrijdag gesloten)  
 
Predikanten:  
Ds. A.C. Akkerman (70%), 06-17067504 acakkerman@gmail.com  
 
kerkelijk werker:  
Mevr. S. Tjeerdsma (25%)   06-29255929 stjeerdsma@upcmail.nl 
Mevr. A. Kruizenga ,   aline.kruiz@gmail.com  tel. 06-13 30 85 71 
Mevr. F. Jager, 050-313 35 17  of  06-14 42 79 39 frieda.jager@ziggo.nl 
Mevr. A. van der Heide, anitavanderh@gmail.com, 
In dringende gevallen mag u altijd bellen. Als een predikant of de pastoraal werker niet 
bereikbaar is, kunt u  contact opnemen met de scriba.  
 
Voorzitter:  
K.J. ter Veer    tel.  5261096 kj.terveer@gmail.com   
Scribaat:  
E.W. Bos Staringstraat 15 9721 NR 06-19249218   scribaat@immanuelkerk-groningen.nl   


