
Zondag 14 november 2021 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

    Voorganger: Dhr. M. Bruinewoud 

    Organist: mevr. W. Misker 

Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 

Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 

 

Thema: Geven uit liefde 
 

Orgelspel voor de dienst 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: NLB 216 (Dit is een morgen)  

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

Votum en Groet 
 

Gebed om ontferming 
 

Woorden van vrede en vergeving 



Glorialied: NLB 870:1,4,5 en 8 (Heilige God, geprezen zij) 

 

Heilige God, geprezen zij 

uw komst door alles heen, 

uw woord van alle eeuwigheid 

dat tussen ons verscheen. 

 

Uw liefde, God, zo wijs en goed: 

wat eens in Adam viel, 

ons menselijke vlees en bloed, 

wordt leven weer en ziel. 

 

Ja, meer dan ziel en leven zijn 

gegund aan bloed en vlees, 

Godzelf zal in ons wezen zijn, 

de ademende Geest! 

 

Geprezen, God, uw wijs beleid, 

de omweg van uw woord, 

ver boven alle hoogten uit 

en alle diepten door. 

 

Gebed bij het openen van de Schriften 
 

Zingen: NLB/psalm 119:40 

 

Uw woord is als een lamp, een helder licht, 

een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 

dat in de duisternis mijn schreden richt. 

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 

dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 

dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 

Lezen: Exodus 30: 11-16 

Zingen: NLB/psalm 119:53 

 

Uw woord is louter en volkomen rein. 

Uw dienaar houdt het steeds in hoge ere. 

Al word ik ook veracht, al ben ik klein, 



met uw beloften blijf ik stil verkeren. 

Heer, uw gerechtigheid zal eeuwig zijn, 

uw wet is waar, uw recht zal triomferen. 
 

Lezen: Marcus 12:38-13:2 

Zingen: NLB 919:1 en 4 (Gij die alle sterren houdt)  

 

Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

wie in de regels van Gods wijsheid treden. 

Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

 

Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, 

hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? 

Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer 

hij zich door God en zijn gebod laat raden. 

Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer, 

leid mij niet af ter zijde en ten kwade. 
 

Overdenking 
 

Orgelspel en daarna zingen: NLB 838:3 (Leer ons het goddelijk) 

 

Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 

Geloofsbelijdenis (staande) 
 

Dankgebed, voorbede, stilte en Onze Vader 
 

 



Zingen: NLB 416:1,2 (Ga met God) 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 

Zingen: NLB 416:3,4 (Ga met God) 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

 
Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 
 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Mevr. J. Wolters, Vaart N.Z., verblijft nog in verpleeghuis de Horst, Rondweg 97 

7825 TC Emmen.  

 

Mevr. Nijmeijer-Kiers. is weer thuis in haar appartement aan de Karel Palmstraat 

na een verblijf op de KDO Oldersheem. 

 

Mevr. H. Lanjouw-Ensink, Valkeniersweg,  heeft in het ziekenhuis een ingreep 

aan haar schouder ondergaan en zal thuis verder revalideren. 

 

De heer T.A. van Sloten, Snikke, verblijft nog in het Scheperziekenhuis in 

Emmen. 

 

We wensen allen sterkte en hopen op verder herstel.  We brengen hen in gebed bij 

God en bidden om zijn nabijheid.  

Voor hen en allen die op wat voor manier met het leven worstelen en een weg 

zoeken om te gaan, een gebed van Sjoerd Zwaan (NLB 1366) 

 

Hoor mij, God 

als ik tot U roep. 

U ziet mijn verdriet, 
U kent de vragen 

die mijn gedachten vullen, 
U weet hoe ik opzie 

tegen de dag van morgen. 
Versterk in mij het geloof 

dat ik mijn weg niet alleen ga. 

Troost mij 
met uw aanwezigheid, 

nu en in de dagen die komen 
 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: ?? 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. A. M. Mast – de Groot, Sportlaan  

 

Inloop bij ds. Gerda 

Elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u van harte welkom in de 

consistorie van de kerk. U kunt binnenlopen door de groene zijdeur. Ik heb koffie 

of thee voor u en stel het op prijs als u langs komt om even bij te praten.  

 

 



Coronanieuws 

Op dinsdag 2 november kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere 

verspreiding van het coronavirus in te dammen. 

Omdat we als kerkenraad ons verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van de 

gemeenteleden hebben we besloten een aantal maatregelen ook in onze kerk aan 

te scherpen. 

 

1. Vanaf zondag 14 november 2021 wordt u verzocht tijdens verplaatsingen 

in de kerk of in de lokalen van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u 

plaats heeft genomen kunt u het mondkapje afdoen. 

2. We houden weer 1,5 meter afstand van elkaar. Op de kerkbanken treft u 

afbeeldingen aan, waar u plaats kunt nemen. Daar waar u twee 

afbeeldingen aantreft, kunt u met uw huisgenoot plaats nemen. 

3. We volgen de looproute in de kerk. Ingang rechts in de gang. Uitgang 

links (bij de koster). 

4. Als we verkouden zijn blijven we thuis en laten ons testen. 

Koffiedrinken 

We kunnen blijven koffiedrinken als we ons aan de regels houden.  

De zaal is opnieuw ingericht zodat er maximaal vier personen aan twee tafels 

plaats kunnen nemen. Indien er meer dan 36 personen koffie komen drinken, dan 

maken we ook gebruik van de andere ruimten achter de kerk. 

Met deze maatregelen hopen we dat we met elkaar kerkdiensten kunnen blijven 

vieren en dat we gevrijwaard blijven van besmettingen. 

Namens de kerkenraad,     Hilly Lanjouw scriba 

 

Gemeenteavond. 

Als de Coronamaatregelen niet worden aangepast, is er maandagavond 22 

november een gemeente avond. 

De agenda is als volgt: 

1. Welkom en  opening. 

2. Begrotingen van Diaconie en Beheer. 

3. Kerken met Vaart. 

4. Pauze. 

5. Avondmaalsvieringen. 

6. Rondvraag 

7. Sluiting. 

Vriendelijk verzoek om u aan te melden bij de scriba Hilly Lanjouw tel. 225660 

of per mail scriba@pknnav.nl 

Mocht het door nieuwe/aangepaste  Coronamaatregelen niet door kunnen gaan 

wordt u gebeld. 

Namens de kerkenraad,     Hilly Lanjouw, scriba 

mailto:scriba@pknnav.nl


Weeksluitingen in Oldersheem. 

Gelet op het toenemende aantal Corona besmettingen gaan de weeksluitingen op 

advies van Oldersheem niet door. Wij berichten u wanneer dit weer  gaat 

plaatsvinden. 

 

Dringend gebruikte fietsen gevraagd. 

Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we 

naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het 

asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg 

behulpzaam zijn. Leren fietsen is dan soms ook nog een dingetje, maar vaak leren 

de bewoners die er al wat langer zijn het de nieuwkomers wel aan. Fietsen zijn 

ook erg welkom voor de gezinnen die sinds kort tijdelijk gehuisvest zijn in de 

noodopvang in de voormalige Giraf. Omdat het zowel op het AZC als in de 

noodopvang gaat om gezinnen, zijn dus ook kinderfietsen zeer welkom. Heeft u 

nog een bruikbaar karretje staan….Tel.  088-7154444. Mail emmen@coa.nl. 

Adres: Wilhelmsweg 85. 7814 VG Emmen.   

 

Kerstpakketten 

Wie heeft nog DE-koffiepunten, dan kunnen wij ze besteden voor de 

kerstpakketten. U kunt de punten inleveren bij de kerk of bij Gea Kiers en Annie 

Schuiling. Bij voorbaat dank.     De diaconie 

 

PCOB 

De PCOB middag van 16 november 2021 gaat helaas niet door. 

De maatregels die we moeten nemen zijn niet uit te voeren voor zo'n bijeenkomst. 

We hopen dat we in het jaar 2022 wel weer bijeen kunnen komen om elkaar te 

ontmoeten. Vr. groet het bestuur van de PCOB. 

Roelof Heeling 

 

Onlinediensten vanuit de Zuiderkerk  

U kunt de uitzendingen volgen via Kerkdienstgemist.nl Op de TV, computer, 

laptop of tablet logt u in met:. www.kerkdienstgemist.nl  

De online diensten starten om 5 minuten voor 10, we beginnen dan met orgelspel 

 

Zondag 21 november 2021. Laatste zondag kerkelijk jaar 

Voorganger:  Ds. Gerda van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie, Zuiderkerkgemeente, Onderhoud gebouwen 

 
Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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