
                  Zondag 05 januari 2020 

   

     Voorganger: Ds. E. Wisselink 

     Organist: mevr. Willy Misker 

 

 WIT 

Wit is de kleur van de vreugde 

om Gods liefde voor de mensen 

zichtbaar geworden in Jezus 

Door zijn leven te geven 

won het Leven het voor altijd  

Hij is ons brood, ons leven 

 

Thema: Een jaar des Heren 

 

Te zingen liederen in deze dienst 

Lied 280: 1, 2, 3 en 4 

Lied 280: 5 en 7 

'Lees je bijbel, bid elke dag' (Evangelische liedbundel 459) 

Lied 512: 1 en 2 

Lied 512: 3 en 4 

Lied 512: 5 

Lied 512: 6 en 7 

Lied 415: 1 en 2 

 

Welkom 

Aanvangslied:  Lied 280: 1, 2, 3 en 4 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:  Lied 280: 5 en 7 

 

Over het thema 

 

Zingen: 'Lees je bijbel, bid elke dag' (Evangelische liedbundel 459) 

 

Lees je bijbel, bid elke dag, 

bid elke dag, bid elke dag. 

Lees je bijbel, bid elke dag, 

dat je groeien mag.(3x) 

Lees je bijbel, bid elke dag, 

dat je groeien mag. 

ead your bible, pray every day, 

pray every day, pray every day. 

Read you bible, pray every day, 

if you want to grow.(3x) 

Read your bible, pray every day, 

if you want to grow.  

 

 

 



Lezingen: Lucas 2: 21 en Handelingen 4: 8 – 12 

 

Meditatie bij het lied 'O Jezus, hoe vertrouwd en goed' 

Zingen:    Lied 512: 1 en 2 

enkele gedachten(1) 

Zingen: Lied 512: 3 en 4 

enkele gedachten(2) 

Zingen: Lied 512: 5 

enkele gedachten(3) 

Zingen: Lied 512: 6 en 7 

 

Gebeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Collecte:  1. Diaconie  

 2. Zuiderkerkgemeente 

 

Slotlied:  Lied 415: 1 en 2 

 

Zegen, beantwoord met het zingen van lied 415: 3 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

 

   

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 
Weer thuis uit het ziekenhuis: dhr. J. Kuipers, Sportlaan 52. 

Laten we in gebed en daad omzien naar de zieken en mensen die zorgen hebben.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. H. Ellen 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

mevr. G.A. Hensbroek - Brink, Jagerslaan 15 

 

Vakantie ds. Wisselink 
Ds. Wisselink heeft vakantie van 6 tot en met 13 januari. Voor dringende zaken 

kunt u in die week contact opnemen met Hilly Lanjouw, tel. 55 25 60.  

 

Ontmoetingsgroep  
De ontmoetingsgroep begint het nieuwe jaar met een maaltijd in de achterzaal van 

de kerk. We nemen allemaal iets te eten mee. Aanvang is 17.00 uur.  

 

 



Kerkenraadsontmoeting in het nieuwe jaar  
Allereerst wensen we u veel heil en zegen in 2020: voor u persoonlijk en voor 

degenen die bij u horen.  

Daarnaast wensen we de beide gemeenten van Noorder- en Zuiderkerk ook veel 

zegen en Gods nabijheid.  

Het afgelopen jaar waren er een aantal ontmoetingen tussen ons als predikanten en 

waren beide predikanten eenmalig te gast bij het moderamen of de kerkenraad van 

de andere gemeente. Ook kijken we terug op een heel mooie schoolkerkdienst.  

Zo ontstond het idee om als volledige kerkenraden elkaar eens informeel te 

ontmoeten. Een goede gelegenheid om het nieuwe jaar hier mee te beginnen.  

We prikten een datum en op 16 januari a.s. hopen beide kerkenraden elkaar op een 

ontspannen manier te ontmoeten en een goed jaar toe te wensen.  

Ds. Elly van der Meulen en ds. Elly Wisselink  

 

Inloopochtend 
Woensdagmorgen 08 januari 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 

 

Oldersheem 

Vrijdag 10 januari er een weeksluiting in Oldersheem 

Voorganger: Drs. R. Stoel. Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 12 januari 2020  
Voorganger: Ds. W. de Groot  

Organist: mevr. Willy Misker  
Collecten: 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

Uitgangscollecte:   Onderhoud gebouwen 

 

 

    

 

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

 

 Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

