
                  Zondag 06 september 2020 

 

         Voorganger: Dr. H. Nobel 

      Organist: mevr. Willy Misker 

ORDE VAN DIENST 

 

- Voorbereiding 

Intochtslied   Ps. 25:4,2 

Bemoediging en groet 

Over de drempel 

Kyriëgebed, afgewisseld met  Lied 368d 

 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

Gloria    Lied 305:1,2,3  

Wegwijzing Marc. 8:34-9:1 

 

- Het Woord 

Lied    Zingenderwijs 170:1,2,3 (melodie Ps. 119) 

 

Wij zijn geen mensen van het sterke woord, 

een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven. 

Maar speurend hebben wij een stem gehoord. 

Zij heeft ons vruchtbaar aan elkaar gegeven: 

‘Jouw weg met mij zet zich ook morgen voort, 

als in mijn hand jouw naam staat opgeschreven. ’ 

 

De Geest ten leven leidt ons op die weg. 

Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken. 

Ons leven komt voorgoed bij God terecht, 

als wij ons brood met anderen willen breken: 

‘Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd. 

Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken. ’ 

 

Lezing   Marc. 9:2-10 

 

De Geest van hem die als een tarwegraan 

zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen, 

is God die adem schept in ons bestaan 

en ons nabij is waar wij tastend vragen. 

Hij zal met ons de weg ten einde gaan: 

Een God als mens al onze levensdagen. 

 



Prediking 

Lied   Zingenderwijs 55:1,2,4 (melodie Lied 439) 

 

1.Geroepen om te komen, 

geroepen om te zijn. 

Een vast besluit genomen, 

begin van een refrein. 

Dit is voor ons de grond: 

Belangeloos te geven 

in een meervoudig leven 

liefde met hart en mond. 

 

2.Geroepen om te blijven, 

geroepen om te gaan. 

De duisternis verdrijven, 

de zwaartekracht doorstaan. 

Dit is een levenstaak: 

In eigen hart beginnen, 

in wijsheid diep bezinnen: 

Nieuw leven in de maak. 

 

4.Geroepen om te delen, 

geroepen om te zijn 

met weinigen of velen, 

in vrolijkheid of pijn. 

Dit is ons vergezicht: 

Om aan elkaar te groeien 

in de woestijn te bloeien 

te leven in het licht. 

     

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis 

Afkondigingen van overlijden 

 afgesloten met ‘Onze namen staan geschreven …’   

Gebeden  

Slotlied   Rakelings Nabij 76 (melodie Lied 345) 

 

Sta op als mens van zegen, 

verspreider van het licht, 

aan wie is af te lezen 

de glans van Gods gezicht. 

Aan wie is uit te horen 

de waarheid van zijn stem. 

Sta op als mens van zegen, 

geroepene door Hem. 

Sta op als mens van liefde, 

die omzien naar het hart. 

Als schuilplaats tijdens stormen, 

bij dat wat ons benart. 

Als anker in de branding 

met vaste grond in Hem. 

Sta op als mens van liefde, 

geroepen door Gods stem. 

 

Zegen 

 

Gaven: . Diaconie 

   Eigen gemeente 

   Onderhoud Gebouwen 

 



MEDEDELINGEN 

 

Omzien naar elkaar 

Weer thuis uit het ziekenhuis: Mevr. A.J. Koopman-Nakken Karel Palmstraat 175   

en mevrouw A. de Vries-Mepschen, Doorsteek 2 

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.  

 

Wij ontvingen bericht uit Potsdam dat mevr. Hannelore Glang minder mobiel is 

geworden, ze zou ons deze maand een bezoek brengen, dit kan nu helaas niet 

doorgaan. Voor wie haar een kaart wil sturen, hierbij haar adres:  

Rudolf Breitscheidstrasse  67 14482 Potsdam 

 

Bloemen 

De bloemen worden deze zondag als groet van de gemeente gebracht naar: 

Mevr. Koopman-Nakken, Karel Palmstraat 175  

Mevr. de Vries-Mepschen, Doorsteek 2 

 

Kerkdiensten. 

Fijn dat we elkaar  weer kunnen ontmoeten, wel met inachtneming van de 

maatregelen van het RIVM. Voor onze gemeente betekent het dat wij ong. 70 

gemeenteleden per dienst kunnen ontvangen. Voorlopig zal er niet worden 

gezongen. Voor de collecten staan na de dienst schalen in het voorportaal. 

Koffiedrinken na de dienst zal in aangepaste vorm door kunnen gaan. We moeten 

hierbij wel de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. Wilt u de dienst(en) weer 

bezoeken dan moet u zich aanmelden bij de scriba Hilly Lanjouw, graag per e-mail 

scriba@pknnav.nl of per telefoon 552560. U moet zich elke week opnieuw 

opgeven. De autodienst zal dan ook weer beginnen. De nieuwsbrief zal niet worden 

uitgedeeld, maar ligt in het voorportaal kunt u zelf meenemen. 

 

Beroepingswerk. 

De kerkenraad stelt voor een beroepingscommissie van 9 personen aan te stellen. 

De kerkorde geeft aan dat er naast de drie taakgroepleden ook andere 

gemeenteleden zitting in de beroepingscommissie zullen hebben. Alle geledingen 

in de gemeente moeten vertegenwoordigd zijn. Bij de samenstelling van de 

beroepingscommissie streeft de kerkenraad ernaar een evenwicht te vinden tussen 

enerzijds een juiste vertegenwoordiging van de gemeente en anderzijds een 

formatie die daadkrachtig kan werken. Uiteraard zal de beroepingscommissie 

achter de hoofdlijnen van het, door de kerkenraad, vastgestelde beleidsplan en het 

profiel van de gewenste predikant moeten staan. De beroepingscommissie werkt 

volgens de bevoegdheden die haar door de kerkenraad zijn toegekend. 

Gemeenteleden die hiervoor oprechte belangstelling hebben kunnen zich tot 20 

september a.s. aanmelden bij de scriba van de kerkenraad, per mail 

scriba@pknnav.nl of tel. 552560 



Herhaalde oproep. 

Onderstaande tekst heeft  u kunnen lezen in de laatste uitgave van 

Zuiderklanken. 

Tot nu toe hebben zich 3 gemeenteleden aangemeld om mee te 

helpen. 

Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar we gaan er vanuit dat er nog meer 

gemeenteleden zijn die mee willen helpen. 

Graag z.s.m. even aanmelden zodat we aan de slag kunnen.  

Terreinonderhoud………..hulp gevraagd!!!! 

Het terrein om de kerk ligt er op dit moment aardig bij. 

Dit willen we ook graag zo houden. 

Nu onze voormalig sleutelbeheerder Albert de Vries een stapje terug heeft gedaan, 

willen we graag dat een groepje gemeenteleden zijn taken overneemt. 

Regelmatig even vegen, bladharken, schoffelen etc.  Natuurlijk in goed overleg. 

Met een groepje is het denken wij een leuk en dankbaar karwei. 

Natuurlijk is er ook tijd voor een kopje koffie en een gezellig praatje. 

Heeft u interesse om hier aan mee te doen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij 

Ginus Oostingh, zodat we in  september kunnen starten. 

Dit kan per e-mail: g.m.oostingh@gmail.com of  

             per telefoon: 555711 of mobiel 0653570349 

We rekenen op uw medewerking. Samen zijn we immers kerk! 

 

Namens de taakgroep beheer, 

Ginus Oostingh 

 

Zondag 13 september  

Voorganger: Dhr. M. Bruinewoud 

Organist: mevr. Willy Misker  
Collecten: 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Gebouwen 

 

     

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

 

 Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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