
Zondag 12 december 2021, derde advent 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 Voorganger: Ds. H. Jumelet 

 Organist: mevr. W. Misker 

Paars 

Paars is de kleur van het stil worden, 

van bezinning en gebed. 

Het zilveren kruis met de kroon en het lam 

leiden onze gedachten naar Jezus 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Derde Advent: ’Wanneer een mens …’(uit Van Harte, pag. 27) 

 

Zingen Psalm 24: 1,4 

 

De aarde en haar volheid zijn 

des Heren koninklijk domein, 

de wereld en die daarin wonen. 

Het land rijst uit de oceaan, 

rivieren breken zich ruim baan 

om Gods volmaakte macht te tonen. 

 

Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, 

aloude deur, maak wijd uw boog, 

laat uw verheven koning binnen. 

Wie is die vorst zo groot in eer, 

die sterke held? Het is de Heer, 

die alle macht kan overwinnen. 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 



De roze kaars wordt aangestoken 

 

Zingen lied 600: 1,2,5 

 

Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen! 

 

Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

 

Licht, straal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 

licht, kom ons met stralen tooien, 

ga ons voor van hand tot hand! 

 

Gebed om ontferming 

 

Genadeverkondiging 

 

Lied 444: 1,2,3,4,5 https://www.youtube.com/watch?v=_flTXJDStdc 

Zondagsgebed 

 

Schriftlezingen: Jesaja 35: 1-10 en Matteus 11: 2-6 

 

Lied 447: 1,2,3  https://www.youtube.com/watch?v=8NtJtjY7kp8 

 

Overdenking 

 

Zingen lied 442: 1,2  https://www.youtube.com/watch?v=bbh8x-A09yg 

 

Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader   

 

Gaven bij de uitgang 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_flTXJDStdc
https://www.youtube.com/watch?v=8NtJtjY7kp8
https://www.youtube.com/watch?v=bbh8x-A09yg


Zingen lied 605: 1, 2, 3, 4 en 5 

 

De toekomst is al gaande, 

lokt ondanks tegenstand 

ons weg uit het bestaande 

naar eens te vinden land. 

 

De toekomst is al gaande, 

schept doorgang door de vloed, 

dwars door het ongebaande 

een pad dat voortgaan doet. 

 

De toekomst is al gaande, 

een bron in de woestijn 

zingt tegen het vergaan in: 

de dood zal niet meer zijn. 

 

De toekomst is al gaande, 

verborgen en gezien, 

een stem die te verstaan is, 

een God die draagt en dient. 

 

De toekomst houdt ons gaande, 

voert ondanks tegenstand 

ons uit het doods bestaande 

naar nieuw, bewoonbaar land. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Project 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

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

Rondweg 97 7825TC Emmen.  

 

Mw. R.J. Jacobs-Winters, Sportlaan, verblijft in het Scheperziekenhuis in 

Emmen. 

 

Mw. Horstman-Schepers, Karel Palmstraat, is opgenomen in het 

Scheperziekenhuis. 

 

Dhr. H. Winkelman, Zijtak, is opgenomen in het Scheperziekenhuis. 

 

Naast deze genoemde namen zijn er meer mensen om ons heen die 

aandacht, zorg en liefde nodig hebben. Een kaartje kan al heel veel doen. 

Laten we dicht om elkaar heen staan in deze dagen die zo donker kunnen 

zijn. Dat geeft licht, al is het maar van één kaarsje. We bidden God om zijn 

troostende kracht voor hen die door ziekte en lijden het leven als zwaar 

ervaren.  

 

Hoe kostbaar is uw liefde, God! 

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. 

Bij U is de bron van het leven, 

door úw licht zien wij licht. 

Ps. 36:8-10  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. H. Ellen 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. J. Wanders – Bakker, Wijkstraat 

 

Inloop bij ds. Gerda 

Aanstaande dinsdag 14 december is er géén inloop. 

Daarna kunt u weer elke dinsdagmiddag tussen 14.00 – 16.00 uur 

binnenlopen.  

U bent u van harte welkom in de consistorie van de kerk.  

U kunt naar binnen door de groene zijdeur.  

 

 



 

Bijwonen kerkdiensten. 

De afgelopen weken heeft u zich moeten opgeven voor het bijwonen van 

de kerkdiensten. 

Met ingang van 12 december kunt u zelf uw naam vermelden op de lijst die 

in het voorportaal van de kerk ligt. 

Ook de nieuwsbrief ligt op deze tafel, kunt u zelf  meenemen. 

Denkt u ook aan het mondkapje , als u op uw plaats zit, mag het 

mondkapje af. 

 

Voedselbank Zuid-Oost Drenthe. 

Op zondag 19 december vieren we de Maaltijd van de Heer. De collecte is 

dan bestemd voor de Voedselbank Zuid-Oost Drenthe. 

Hoewel de Voedselbank een echte vrijwilligersorganisatie is en dus 

niemand een vergoeding voor zijn of haar werk krijgt, worden er wel de 

nodige kosten gemaakt om een Voedselbank te exploiteren. Denk 

bijvoorbeeld aan de huur van één of meer onderkomens voor opslag en 

distributie, koel- en vriescellen, auto's voor het vervoer, energiekosten e.a. 

Al die kosten moeten worden bijeengebracht via subsidies, sponsoring, 

donaties en acties.  Elke vorm van financiële steun is nodig. De diaconie 

beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KliederKerst Online 

Onze reis begonnen we met de Kliederkerk in november, waar we met 

groot plezier op terug kijken. Nu gaan we onze reis vervolgen naar Kerst 

door op weg te gaan met Maria. Haar verhaal, hebben we nog niet zo vaak 

gehoord. Nieuwgierig geworden? De kliederkerstdienst van 19 december 

gaan we dit keer digitaal vieren. We willen het groots en vrolijk aanpakken 

en daarvoor hebben we jullie nodig. Om thuis mee te kunnen vieren is het 

‘op reis met Maria tasje’ nodig. Meld je aan via sandra.beuker@ziggo.nl 

vóór maandag 13 december en we maken voor jullie gezin een tasje klaar. 

De tasjes worden natuurlijk gevuld met leuke verassingen voor het hele 

gezin, waaronder een werkboek, knutselmateriaal, iets lekkers en 

misschien wel het gouden cadeautje. We willen samen Kliederkerst vieren 

maar toch even apart.  

De reis met Maria start al op zaterdag 18 december in Erica tussen 11 en 12 

uur bij de Protestantse Kerk aan de Heidebloemstraat 2. Op deze zaterdag 

kunnen jullie het tasje afhalen, die nodig is om aan de dienst van 19 

december deel te nemen. In het tasje zal verdere uitleg zitten. De online 

dienst start op zondag 19 december om 11.00 uur via 

www.kerkdienstgemist.nl vanuit de plaats Erica.  

 

Meld je aan en reis met Maria en ons mee naar Kerst.  

 

Vriendelijke groet,   

de KliederKerst commissie van Kerken met Vaart 

 

Geef Licht, Adventsproject Kerk in Actie. 

In het voorportaal liggen boekjes Geef Licht, een beter leven voor 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Veel informatie over dit prachtige project. 

Zij die meer willen weten over dit project kunnen deze meenemen. 

mailto:sandra.beuker@ziggo.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/


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 19 december 2021 

Voorganger: Dr .H. Nobel 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: Diaconie: Voedselbank 

 Zuiderkerkgemeente 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

