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Zondag 5 juli 2020; Kerkomroepviering Noorderkerk 

Voorgangers: ds. Elly v.d. Meulen 

Ouderling: Albert Stevens 

Organist: Joke Bartelds 

Beamer: Anna Oldengarm, Ada van Breevoort 

Koster: Roelof Visser 

Camera: Albert Meijering 

M.m.v. een aantal zangers uit onze gemeenten 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom 

 

Bemoediging en groet  

 

Zingen: Lied 281:1,2,5 

 

Gebed 

 

Voor de kinderen: verhalentrommel 

 

Zingen: Lied 288 

 

Lezing: Mattheüs 11:25-30   

 

Overdenking 

 

Lied: Psalm 23B:1,2 

 

Dankgebed en Onze Vader 

 

Slotlied: Lied 423:1,2,3 

 

Zegen  

 

Orgelspel  

  

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

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

klik vervolgens op zaterdag 4 juli 2020 

 

Dienst 12 juli 2020 

In deze onlinedienst zal als gastpredikant van de Zuiderkerk voorgaan pastor Roelf 

Stoel. 

 

Afscheid en intree 

De afscheidsdienst a.s. zondag kan gevolgd worden via 'Kerkdienstgemist.nl'. De 

uitzending kunt u zo vinden: 

- ga naar www.kerkdienstgemist.nl; 

- vervolgens 'preken online luisteren en kijken' aanklikken; 

- daarna onder 'zoek uw kerk': 'Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam' invullen.  

De afscheidsdienst in Emmer-Compascuum op 12 juli, aanvang 10.00 uur, kan 

gevolgd worden via 'Kerkomroep.nl'.  

De uitzending vanuit deze kerk is zonder beelden.  

De intreedienst in Dedemsvaart op 19 juli, aanvang 14.30 uur, kan ook gevolgd 

worden via 'Kerkomroep.nl'.  

Bij de uitzending vanuit deze kerk zijn wel beelden. LET OP! De intreedienst vindt 

niet plaats in 'De Antenne' maar in de Van Dedemkerk.  

 

Omzien naar elkaar  

Weer thuis uit het ziekenhuis:  

mevr. A.J. Koopman - Nakken, Karel Palmstraat 175; 

dhr. P.A. Kaashoek, Tjalk 21; 

mevr. K. Voors - van der Laan, van Goghstraat 40.  

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: 

Mevr. Karla Voors-van der Laan, van Goghstraat 40  

Mevr. Geesje Reuverkamp-Fransen, Schakelpad 14 

evr. A.J. Koopman-Nakken, Karel Palmstraat 175 

 

Bereikbaarheid predikant 

Van 6 tot en met 19 juli ben ik vrijgesteld van het gemeentewerk. Voor dringende 

zaken ben ik via de scriba, Hilly Lanjouw, wel bereikbaar. - tel. 55 25 60. 

Ds. Elly Wisselink. 

 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Vanuit de pastorie  

Dit is de laatste nieuwsbrief waaraan ik mijn bijdrage als predikant lever.  

Aanstaande zondag is de afscheidsdienst en volgende week donderdag komt de 

verhuiswagen. 

Omdat ze de pastorie tot 1 oktober verhuurd hebben ga ik eerst ergens anders 

wonen.  

Mijn tijdelijke adres is: Moerheimstraat 99, 7701 CD Dedemsvaart. Daar ben ik de 

komende maanden alleen mobiel bereikbaar: 06 - 13 73 40 53. 

Nu ik dit zo opschrijf begint het echt tot mij door te dringen dat ik afscheid ga 

nemen en dat ik velen zondag daarbij zal missen.  

In de bijbel wordt het beeld van de woestijn gebruikt voor de tijd dat je je 

ongemakkelijk, verdrietig, ontheemd of hoe dan ook kunt voelen.  

Het volk Israël wist daar alles van toen het veertig jaar door de woestijn trok. Ook 

dan daagt God ons uit om op Hem te blijven vertrouwen.  

Je mag vertrouwen hebben - persoonlijk en als gemeente - dat Hij een weg zal 

wijzen om te gaan.  

Zondag zal aan het eind van de dienst één van de liederen klinken die de Cantorij 

o.l.v. Willy Misker ooit opgenomen heeft op cd: 'Passage'.  

 

Voor mij alleen de weg, voor mij alleen. 

Zoals een albatros alleen moet gaan. 
Zoals mijn onbevreesde zuster maan, 

die zelf de nacht verlicht die zij doorstaat. 
 

Geen huis meer achter mij, geen huis meer voor. 

Alleen de woorden die ik in mij hoor, 
alsof een medestem mij kent en leidt. 

 

Ik kan niet anders dan in luister gaan. 

Als had ik vleugels, deed ik sterren aan. 

Met U alleen de weg, met U alleen.  
 

Laten we in vertrouwen op God onze weg blijven gaan. Laat Hij ons mogen blijven 

inspireren om te gaan met vertrouwen in elkaar. 

Hier in Nieuw-Amsterdam/Veenoord, in Dedemsvaart en waar dan ook.  

 

God zal ons hoeden, Christus ons voeden, 

Geest van hierboven geeft zin en zicht. 

God schenkt ons warmte, geneest en omarmt ons, 

vriend in het duister en gids naar het licht.  

 

Een warme groet voor u/jullie allemaal, ds. Elly Wisselink   

 

 



Onlinedienst vanuit de Noorderkerk 

Daarnaast is er - zoals elk weekend - een onlinedienst vanuit de Noorderkerk 

namens de drie kerken. Daarin zal voorgaan ds. Elly van der Meulen. Die dienst 

wordt op zaterdagmiddag 4 juli opgenomen en is ook op een ander tijdstip te 

beluisteren dan op zondagmorgen.  

 

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  

 

     

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

  

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

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

