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Nieuwsbrief voor TWEE WEKEN

Online de dienst bijwonen

In deze Nieuwsbrief informatie voor de komende
twee zondagen. We gaan de zomerperiode in.
Op 4 juli is de laatste dienst in onze kerk,
voordat het zomerprogramma begint; op 11 juli
is
de
eerste
zomerdienst,
bij
de
Broedergemeente.

Alle kerkdiensten van onze gemeente zijn live te
volgen via het platform Kerkdienstgemist.

Komende zondag, 4 juli
Deze zondag vieren wij de vijfde zondag na
Trinitatis.
De lutherse orde van dienst is weer in ere
hersteld! Als vanouds zingen voorganger en
gemeente in wisselzang.
Voorganger is ds. Alberte van Ess van
wijkgemeente De Bron (PGG).
De dienst begint zoals gewoonlijk om 10.00 uur.
De orde van dienst vindt u bij deze Nieuwsbrief.
Wilt u deze zelf uitprinten en meenemen, als
u naar de kerk komt?
Naar de kerk
Wilt u a.s. zondag de dienst in de Lutherse Kerk
bijwonen, meld u dan aan via ons mailadres:

Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. Via provincie
Groningen en stad Groningen zoekt u de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen op.
U komt dan direct bij de eerstvolgende
uitzending. Klik op het scherm en wacht tot de
uitzending begint, ongeveer vijf minuten voor
aanvang van de dienst. Of klik in de bovenbalk
voor de eerstkomende kerkdienst.
Rechtstreeks kan ook: kopieer de volgende link
naar de adresbalk van uw browser:
https://kerkdienst.elgg.nl
U kunt de dienst ook later op de dag (nog eens)
bekijken. De uitzending blijft tot maandagochtend 9.00 uur direct toegankelijk.
Zondag 11 juli: zomerdienst EBG
Het Oecumenisch
Zomerprogramma
staat dit jaar in
het teken van het
thema ‘Reizen’.

info@elgg.nl
uiterlijk zaterdagmiddag 17.00 uur
Vermeld uw naam en telefoonnummer.
Komt u met meer personen, vermeld dan of u
tot één huishouden behoort.
Hebt u klachten die op corona kunnen wijzen, of
heeft een huisgenoot dergelijke klachten, kom
dan niet naar de kerk!

Ook in de zomerdiensten van de Kleine
Oecumene wordt dit thema gevolgd.
Voor de eerste zomerdienst, op 11 juli, zijn we
te gast bij de Evangelische Broedergemeente.
Deze dienst wordt gehouden in De Fontein,
Eikenlaan 255. Aanvang: 14.00 uur.
Centraal staat De hemelvaart van Elia.
Voorganger is ds. Erik-Jan Stam.

Opbouw nr. 4

11 juli tot en met 22 augustus - De Open Hof

Momenteel wordt er gewerkt aan het
samenstellen van ons gemeenteblad Opbouw.
Dit zal verschijnen op 6 juli a.s., zodat iedereen
het voor het volgende weekend in de bus krijgt.

Als collectedoel tijdens de zomervieringen van
de kerken van de Kleine Oecumene is dit jaar
gekozen voor de Open Hof in Groningen.
Ooit begonnen als diaconaal-pastoraal centrum
is de Open Hof vandaag de dag een
opvangcentrum voor dak- en thuislozen. Ze wil
een plek van ontmoeting, ondersteuning,
inspiratie en hoop zijn in de stad. Voor de
bezoekers is er een huiskamer waar naast een
broodmaaltijd ruimte is voor een gesprek bij een
kop koffie of thee.

In dit nummer komt alle informatie over het
zomerprogramma: de diensten van de Kleine
Oecumene en de doordeweekse activiteiten.
Verder berichtgeving over het bezinningsproces
van onze gemeente en de komst van een
interim-predikant.
En natuurlijk ook de vaste rubrieken, zoals
meditatie, rooster kerkdiensten, verjaardagen,
ledenadministratie, collecten, concerten enz.
Collecten
Om praktische redenen wordt in de diensten nog
niet gecollecteerd. U kunt uw bijdragen
overmaken via de bank. Hartelijk dank
daarvoor!
De diaconale collecte van 4 juli is bestemd
voor: PKN | Actie Vakantietas.
Met de Actie Vakantietas geeft Kerk in Actie
kinderen uit kwetsbare gezinnen een steuntje in
de rug. Met een rugzak vol speelgoed,
toegangskaartjes en een tegoedbon voor een
ijsje kunnen ook zij genieten in de
zomervakantie. Een groot aantal diaconieën
deelt zulke rugzakjes uit aan kinderen in hun
omgeving. Helpt u mee om kinderen blij te
maken, en hen het gevoel te geven er ook bij te
horen?
Het rekeningnummer van de diaconie is:
NL92 INGB 0006 3262 56
t.n.v. Diaconie ELGG Groningen
Ook uw bijdrage aan de uitgangscollecte – voor
het werk van onze eigen gemeente – kunt via de
bank overmaken.
Het rekeningnummer van de gemeente luidt:
NL21 RABO 0373 7136 14
t.n.v. Ev.-Lutherse Gemeente Groningen
U kunt uw bijdrage aan de
uitgangscollecte ook betalen
via een Tikkie:

Behalve in de collecte kunt u ook rechtstreeks
een bijdrage geven, en wel op rekening
NL80 INGB 0007 6094 91 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Open Hof in Groningen.

Zomerconcert Lutherse kerk, 11 juli 15.00 uur
Duits Duo Wolfgang Zerer & Isolde Kittel
Blij dat live-concerten weer mogen! Ook in de Lutherse kerk van Groningen.
Op zondag 11 juli verzorgt de in Groningen graag gehoorde Duitse organist/klavecinist Wolfgang
Zerer het Zomerconcert in de Haddingestraat.
Deze keer zal niet hij alleen optreden maar ook zijn partner - Isolde Kittel-Zerer - laat haar kunsten
horen. Daarbij zullen ze ook niet alleen het nieuwe barok-orgel van Bernhardt Edskes maar ook het
door het door hem gebouwde clavicytherium bespelen (een bijzonder recht-op-staand kleinood).
Meer informatie is te vinden op www.binnenstadskerken.nl
Van harte welkom!
toegang: 10 euro (donateur/vriend SVLK 8 euro)
kaarten & info: www.binnenstadskerken.nl | www.facebook.com/schnitger2017
aanvang: 15:00 uur
Programma:
Dieterich Buxtehude:
Johann Jakob Froberger:
Jan Pieterszoon Sweelinck:
Johann Sebastian Bach:
Cesario Gussago:
Francesco Rovigo:
Michelangelo Rossi:
Georg Muffat:
Orlando di Lasso:
Antonio Vivaldi:

Praeludium in g (BuxWV 163)
Suite in d (Libro 1649) Allemanda – Courant – Sarabanda - Gigue
Ballo del Granduca
Trio super „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ (BWV 654)
Sonata “La Leona”
Canzon a 8
Toccata sesta
Toccata prima (aus dem “Apparatus musico-organisticus”)
Motette “O la, o che bon ecjo”
Concerto in D-Dur, op. 3/9

clavicytherium

