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Zang: ‘Iedere nacht verlang ik naar U’ (Taizé)       

Iedere nacht verlang ik naar u, o God, 

Ik hunker naar u met heel mijn ziel.  

 

Welkom 

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed 

 

Lezing: Prediker 3: 1 – 15 

 

Zang: ‘Ubi Caritas’(Taizé) – ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’       

 

Overdenking 

 

Zang: ‘Ubi Caritas’ (Taizé)       

 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader 

 

Zegen 

 

Zang: ‘Mane nobiscum’      

Refrein: Blijf bij ons, Heer Jezus Christus 

 

Blijf bij ons, o opgestane Christus. 

Trouwe vriend en steunpilaar van de menselijkheid 

Onderweg op de wegen van de tijd. 



 

U, het levende Woord van de Vader, 

U legt vertrouwen en hoop in het hart van hen 

Die U waarlijk zoeken in hun bestaan. 

 

Christus, brood van het eeuwige leven, 

wees voeding voor de mens, die hongert 

naar waarheid, vrijheid, gerechtigheid en vrede. 

 

Blijf bij ons, brood van het eeuwige leven. 

Geef ons de kracht om gulle solidariteit te laten zien 

aan de menigten die lijden en sterven van armoede en honger. 

 

Blijf bij ons, nu en tot het einde van de tijd, 

ondersteun ons op onze reis, in U geloven wij, in U hopen wij, 

want U alleen hebt woorden van eeuwig leven.  

 

 

MEDEDELINGEN 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

vul in Noorderkerk Nieuw-Amsterdam, daarna 'enter'; 

 

Komende dienst:  

9 augustus: pastor Roelf Stoel 

 

Omzien naar elkaar  

Laten we in onze gebeden en daden met elkaar blijven meeleven, in het bijzonder 

met hen die weinig of geen bezoek ontvangen, ziek zijn of zorgen hebben. 

 

Bloemen  

Nu er geen kerkdiensten zijn en ook geen bloemen gebracht kunnen worden, zal in 

plaats van hiervan een kaartje gestuurd:  Deze week sturen we een kaart naar: 

De heer en mevrouw Lensink, Schakelpad 4  

 

Inloopochtend 

Woensdagmorgen 05 augustus zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en thee 

staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in de 

Welput U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Jits Wanders, tel: 552894 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/


Collecten  

Momenteel kunnen we niet zondags onze woorden in daden omzetten door een 

bijdrage te geven aan de collecte voor de diaconie, voor de gemeente, voor het 

onderhoud van de gebouwen. Maar......het werk van de diaconie en dat van onze 

gemeente gaat wel door! 

De diaconie heeft verschillende goede doelen die ze steunt. In de dienst op 26 april 

had ze geld in willen zamelen voor 'Save the children' - zie voor informatie hierover 

blz. 11/12 van de laatste Zuiderklanken. Soms zijn er ook mensen in ons dorp 

die  materiële ondersteuning nodig hebben.  

Als u/jij iets kunt missen - alle kleine beetjes helpen - graag een gift storten op de 

rekening van de diaconie en/of van de kerk. Alvast onze dank! 

t.n.v. Diaconie Zuiderkerk NL69 RBRB 0851 5673 20 

t.n.v. College van Kerkrentmeesters NL67 RABO 0373 7253 96  

 

Banken, of toch liever stoelen……….. 
Beste gemeenteleden bij de laatste Zuiderklanken heeft een formulier ontvangen 

waarop u kenbaar kunt of u de banken in de kerk wilt behouden, of toch liever 

stoelen. 

U kunt de antwoordstrook nog inleveren tot 15 augustus. 

 

 

     

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

 

  

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

