
                   Zondag 03 mei 2020 

Beste gemeenteleden, 

Hierbij de orde van dienst voor komende zondagmorgen. We werken weer met de 

liederen die de EO beschikbaar heeft gesteld en met een lied van YouTube. Het 

orgelspel in de dienst is van Joke Bartelds (van tevoren opgenomen). 

De dienst wordt op zaterdagmiddag 2 mei opgenomen. 

We leren iedere keer bij als het gaat om opnemen en uitzenden, maar leg voor de 

zekerheid ook een Liedboek en een bijbel klaar.  

Een gezegende dienst gewenst, 

Ds. Elly v.d. Meulen 

Voorganger: ds Elly v.d. Meulen 

Ouderling: Piet Homan 

Koster: Roelof Visser 

Beamer: Peter Vermaas 

Camera: Harold Mulder 

 

Orgelspel vooraf: Air in D van J.S. Bach (gespeeld op een Hauptwerkorgel, 

sample Tholen) 

 

Woord van welkom 

 

Bemoediging en groet 

 

Luisterlied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (Gezongen door Leonie Jansen) 

(Lied 601:1,2,3) https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/licht-dat-ons-aanstoot-in-

de-morgen  

 

Gebed 

 

Voor de kinderen: Verhalentrommel  

 

Zingen: Jezus is de Goede Herder  (Evangelische Liedbundel 452) 

Refrein: 

Jezus is de Goede Herder. 

Jezus, Hij is overal. 

Jezus is de Goede Herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

Als je 's avonds niet kunt slapen 

en je bang in 't donker bent, 

denk dan eens aan al die schaapjes, 

die de Heer bij name kent. 

refrein 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/licht-dat-ons-aanstoot-in-de-morgen
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/licht-dat-ons-aanstoot-in-de-morgen


En wanneer je soms alleen bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede Herder, 

Hij vergeet zijn schaapjes niet. 

Refrein 

 

Lezing: Johannes 10:1-10 

 

Overdenking 

 

Orgelspel: Méditation Martin Mans (gespeeld op een Hauptwerkorgel, sample 

Tholen) 

 

Lied: Psalm 89:1,7 

 

Danken en voorbede 

 

Slotlied: Heer U bent mijn leven (Opwekking) 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu 

 

Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Gods rijk 

 

Zegen 

 

Orgelspel: Wilhelmus (Lied 708:1,6)  (gespeeld op het Van der Zwan pijporgel in 

Het Kruispunt in Erica) 

 



MEDEDELINGEN 

Dienst beluisteren via 'Kerkomroep.nl' 

Zo kunt u het vinden: 

ga naar www.kerkomroep.nl; 

vind uw kerk - vul in: Noorderkerk Nieuw-Amsterdam, daarna Enter; 

klik daarna op 'Nieuw-Amsterdam Drenthe';  

klik vervolgens op de datum die u wilt zien 

LET OP! U moet klikken op zaterdag 2 mei 2020 (de datum waarop de dienst 

opgenomen is) 

 

Dienst 10 mei: Daarin zal voorgaan ds. Elly Wisselink. 

 

Omzien naar elkaar 

Scheperziekenhuis: mevr. A. Post - Boertien, tijdelijk Gaarlandtlaan 16, 

Coevorden; 

De Bleerinck, afd. Bargerholt - appartement 5, Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen:  

mevr. E.H. Schuiling - Muller, Veilingstraat 18. 

De mensen in Oldersheem zelf en in de verpleeghuizen mogen geen bezoek 

ontvangen. Laten we naar hen omzien door hen een kaartje te sturen of te bellen als 

dat mogelijk is. Dat geldt natuurlijk ook voor hen die thuis wonen en weinig of 

geen bezoek ontvangen. Laten we sowieso naar elkaar omzien.  

 

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:  

Mirjam Hogeveen, Wildbaan 75. 

 

Kerkenraadsverkiezingen. 

Voor de vacature voorzitter diaconie zijn door de gemeente geen aanbevelingen 

gedaan. De kerkenraad heeft nu zelf de vacature ingevuld. 

Wij stellen u voor mevr. F.M. van Sloten-Bloemhof te bevestigen in het ambt van 

diaken. 

Eventueel bezwaren kunt u voor 20 mei schriftelijk en ondertekend indienen bij de 

scriba. 

De bevestiging zal wanneer er i.v.m. met het Corona-virus weer kerkdiensten 

mogen worden gehouden plaatsvinden. 

 

Zuiderklanken. 

Nu er geen kerkdiensten en andere bijeenkomsten zijn, zal er voor Pinksteren geen 

Zuiderklanken uitgegeven worden. 

De mededelingen die van belang zijn komen iedere week op de nieuwsbrief. 

Als er na 20 mei meer duidelijkheid komt over de kerkdiensten/samenkomsten, zal 

direct daarna een Zuiderklanken verschijnen. 

Wij vragen hiervoor uw begrip. 

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 de 

kerkrentmeesters 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.  

De uitgaven van de kerk gaan door en om één voorbeeld te noemen; de 

bestrating naast de kerk richting jeugdgebouw moet dringend vernieuwd worden. 

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  

 

Kerkklokken  

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te 

verspreiden, heeft de kerkenraad besloten om tot 1 juni de klok te luiden op alle 

woensdagen van 19.00 tot 19.15 uur   

  

Orgelspel op de vrijdagavond.  

Er is weinig bedrijvigheid meer vanuit de kerk. Dat is erg jammer.  Ik heb nu het 

plan opgepakt om zolang we geen diensten mogen houden orgel te gaan spelen 

vanuit de Zuiderkerk op de vrijdagavond tussen 19.00-19.30 uur. Dit is dan voor 

diegene die kunnen inschakelen met kerktelefoon. Ik zou het leuk vinden als 

mensen zelf aangeven welk lied/muziekstuk  ze zouden willen horen. Ik ga dan 

kijken of dit mogelijk is.  Een soort verzoek orgelprogramma. Ben je niet 

verbonden via kerktelefoon maar wil je wel een lied laten spelen voor iemand (met 

kerktelefoon) dan kan dat natuurlijk ook. Jullie kunnen mij bellen (of laten bellen): 

Willy Misker, telef.nr.  06-22784920. Dit kan tot vrijdagmorgen 12.00 uur.  Dan 

kan ik ’s middags alles voorbereiden. Is er geen verzoek dan zoek ik zelf iets op.   

Voor iedereen alle goeds toegewenst en hopelijk tot snel.  

Lieve groet voor jullie allen      Willy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit de pastorie 

Aan veel mensen merk ik dat ze verlangen naar meer bewegingsvrijheid. Voor het 

gevoel van mensen duurt de periode wel erg lang waarin we ons aan de nodige 

maatregelen moeten houden. Natuurlijk staat de gezondheid van mensen en de 

belasting van de werkers in de zorg voorop maar dan nog......Ik herken het 

verlangen naar meer bewegingsvrijheid. Gewoon elkaar weer spontaan ontmoeten 

zonder over van alles en nog wat te hoeven nadenken. Zo ver is het nog (lang) niet. 

Al heb ik het hier gewoon goed: de onzekerheid over wanneer ik de overstap naar 

Dedemsvaart zal maken komt daar voor mij bij..Op dit moment weet ik even niet 

zo goed wat ik moet zeggen. Dan ben ik blij dat God er is die aanvoelt wat ons 

bezighoudt. Daarom onderstaand gebed: 

 

Hemelse Vader, 

u schept in ons leven ruimte voor de omgang met u. 

Alles wat ons overkomt, kunnen we uitzeggen. 

Daarom leggen we alles wat ons benauwt voor u neer. 

U accepteert ons zoals we ons uitspreken. 

Wij danken u dat wat ons zo bezighoudt, 

zich niet groot kan maken tot het allesbeheersende, 

want u bent erbij betrokken, ons toegewend, 

zodat we er niet alleen mee zijn. 

Er is een medeweten van u met onze problemen. 

Er geschiedt niets zonder dat u erbij bent. 

Dit vertrouwen geeft ons troost. 

Wij bidden om mensen die dit door hun nabijheid bevestigen. 

Amen.  

 

Laten we elkaar nabij zijn...... 

Met vriendelijke groet, 

ds. Elly Wisselink  

 

4 Mei 

Vanwege het coronavirus gaan de herdenkingsbijeenkomst, de stille tocht en de 

kranslegging 's avonds bij het monument helaas niet door. Nu het niet anders is 

worden we opgeroepen om thuis om 20.00 uur aan te sluiten bij de herdenking op 

de Dam. Thuis of samen met anderen buiten het Wilhelmus zingen of het signaal 

taptoe spelen. 

In de herdenkingsbijeenkomst proberen we altijd iemand aan het woord te laten die 

ons iets vertelt over de Tweede Wereldoorlog.  

Op 9 april is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog en predikant Dietrich 

Bonhoeffer werd opgehangen in de gevangenis van het Gestapohoofdgebouw in 

Berlijn. Bonhoeffer was iemand die zich al vroeg verzetten tegen het naziregime en 

in de Tweede Wereldoorlog in het verzet ging. Hij heeft in de gevangenis 

verschillende liederen en gedichten geschreven. Met een gedicht van hem willen 



wij Bonhoeffer aan het woord laten en hem en alle mensen die in de Tweede 

Wereldoorlog en daarna gevallen zijn voor de vrijheid van anderen gedenken.  

In het gedicht vraagt Bonhoeffer zich af wie hij werkelijk is: de sterke hoffelijke 

gevangene die eigenlijk zijn bewakers de baas is, of de vertwijfelde mens moe en 

lamgeslagen.  

 

Wie ben ik 

Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij 

dat ik kalm, blijmoedig en stevig 

stap uit mijn cel, 

een landheer uit zijn slot. 

 

Wie ben ik? Vaak zeggen ze me 

dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk 

spreek met mijn bewakers, 

ik als de gebieder. 

 

Wie ben ik? Ook zeggen ze me 

dat ik lijdzaam, glimlachend, fier 

de rampzalige dagen verdraag 

als iemand, gewend aan de zege. 

 

Ben ik het echt, wat anderen van me zeggen?  

Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf?  

Een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen, 

happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht, 

hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezang, 

dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij, 

bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing, 

waanzinnig van wachten op grotere dingen, 

machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver, 

moe en te leeg om te bidden, te denken, scheppend bezig te zijn, 

mat en bereid om van alles afscheid te nemen. 

 

Wie ben ik? Deze of die?  

Ben ik dan vandaag deze en morgen een nader, 

ben ik beiden tegelijk? Voor de mensen een veinzer 

en voor mezelf een zielige, zeurende zwakkeling. 

Of lijkt wat in mij nog rest een verslagen leger, 

dat in wanorde wijkt, de strijd al gewonnen. 

 

Wie ben ik? Eenzaam getob spot met mij. 

Wie ik ook ben, u kent mij, o God! Van u ben ik 

juni 1944 



5 Mei  

Het was de bedoeling geweest om op 5 mei met een bevrijdingsfestival op het 

marktplein 75 jaar vrijheid te vieren. Omdat het een evenement was waarvoor een 

vergunning aangevraagd moest worden was al vrij snel duidelijk dat het helaas niet 

door zou gaan. Dat de Bevrijdingsdag ook in deze situatie een uitnodiging mag zijn 

om onderweg de vrijheid aan elkaar en anderen door te geven. 

 

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. 

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 

Valt het je zwaar, steun en bemoedig elkaar. 

Liefde verlicht dan je schreden. 

 

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. 

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 

Geen hongersnood: wij delen samen ons brood. 

Er zal genoeg zijn voor velen.  

 

Ga dan op weg met je dromen en al je verhalen. 

Laat zo je route door hoop en verwachting bepalen. 

Houd op het licht samen je ogen gericht, 

dan zal nieuw vergezicht stralen. 

 

(Jacqueline Roelofs - van der Linden / melodie: 'Lof zij de Heer......' 

 

De Joden van Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 

Denneboom, Kats, Zilverberg, Cohen, Valk, Jozep, 

Samson en Van Rhijn zijn Joodse namen die jaarlijks 

tijdens de bloemlegging in Nieuw-

Amsterdam/Veenoord, bij de Stolpersteine worden 

genoemd. Alleen hun namen worden nog genoemd. 

Ze kunnen niet meer worden aangesproken in een 

winkel of op de markt. Op roepen volgt geen reactie. 

Je ziet geen Joodse kinderen meer spelen in het dorp. 

Hun gebedshuis is er niet meer. Alleen de Joodse 

begraafplaats aan de Boerdijk herinnert nog aan hun 

eertijdse aanwezigheid. Nu 75 jaar later gedenken wij 

hen die zich voor onze vrijheid hebben ingezet. 

Veelal betaald met hun leven. Maar ook herdenken 

wij de onschuldige mensen, onze mensen met wie wij 

hebben samengeleefd, dat ze uit ons midden zijn weggevoerd en vermoord. Aad 

Vrijhof heeft ter ere en nagedachtenis aan deze Joodse bevolking van Nieuw-

Amsterdam/Veenoord het boek ‘Koffers pakken, klaarmaken voor doorreis,’ 

samengesteld, waarin hij de Joodse bevolking weer in onze herinnering 

terugvoert.  



U kunt zich voor het boek inschrijven via het emailadres aadvrijhof@home.nl of 

tel.nr. 06-44345564. De kosten bedragen € 22,50, waarvan de netto-opbrengst 

wordt gedoneerd aan het ‘4 mei-comité Nieuw-Amsterdam/Veenoord.’    

 

 

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

 

  

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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