
                  Zondag 07 juni 2020 

 

   

Orde van dienst voor zondag 7 juni 2020 

Dit is een gezamenlijke dienst van de Noorderkerk, de Zuiderkerk en de Vereniging 

van Vrijzinnig Hervormden. 

- handig om het liedboek bij de hand te hebben - 

 

Voorganger: pastor Roelf Stoel 

Organist: Klaas Bakker - van te voren opgenomen 

Beamer: Peter Vermaas en Mark Pals 

Camera: Harold Mulder 

Koster: Roelof Visser 

 

Orgelspel 

 

Votum 

 

Lied 705: 1, 3 en 4 

 

Begroeting 

 

Lied 686: 1, 2 en 3 

 

Lezing 1: Romeinen 11: 33 - 36 

 

Orgelspel 

 

Lezing 2: Johannes 3: 1 - 15 

 

Lied 302: 1 en 2 

 

Preek 

 

Orgelspel 

 

Stiltegebed - Onze Vader 

 

Lied 416 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 



MEDEDELINGEN 

 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

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

klik vervolgens op 'zaterdag 30 mei'. 

 

Omzien naar elkaar 

Laten we ook nu de maatregelen rond het coronavirus versoepelen naar elkaar 

blijven omzien door middel van een kaartje of een telefoontje. In het bijzonder naar 

hen die weinig of geen bezoek ontvangen door de crisis, hen die (ernstig) ziek zijn, 

hen die zorgen hebben omdat het bijvoorbeeld met hun bedrijf minder gaat. Laten 

we elkaar dragen in onze gebeden, woorden en daden. 

 

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 G. de Vries, Bark 3 

 

Kerkdiensten in Corona tijd. 

Per 1 juli is het toegestaan om kerkdiensten te houden met max 100 personen, 

uiteraard met de 1.5 meter afstand. 

Basis regels voor versoepeling zijn: 

De kerk wil het virus niet verder verspreiden en houdt zich in het kader van de 

veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. 

Het protocol van de PKN geeft aan: 

-Gemeenteleden moeten zich aanmelden als zij een kerkdienst  willen bijwonen. 

-Er mag niet gezongen en gecollecteerd worden 

-De 1,5 meter afstand  dient aangehouden te worden 

-Autodienst is niet mogelijk 

-Geen koffiedrinken na de dienst 

-Duidelijk gebruiksplan 

Dit betekent voor onze gemeente maximaal 50 personen 

Aangezien  binnen onze gemeenten een grote kwetsbare groep is en veel 

gemeenteleden dan zouden worden uitgesloten, lijkt het de kerkenraad niet 

verstandig om per 1 juli te beginnen. 

De kerkenraad heeft daarom in haar vergadering van 2 juni besloten  geen 

kerkdiensten te houden tot 1 september 2020. 

Wij vragen hiervoor uw begrip, er wordt gezocht naar mogelijkheden voor online 

diensten. 

Inmiddels heeft de Noorderkerk ook besloten geen kerkdiensten te houden voor 1 

september. 

De online kerkdiensten kunnen dan op dezelfde voet doorgaan tot 1 september. 

 

http://www.kerkomroep.nl/


Zondag 5 juli zal de kerkenraad in een besloten “dienst” afscheid van ds. Wisselink 

nemen en zullen de nieuwe ambtsdragers  (her)bevestigd worden. 

Het officiële afscheid van ds. Wisselink komt hopelijk later in het jaar  in een 

gewone kerkdienst. 

 

Namens de kerkenraad 

Hilly Lanjouw, scriba 

 

Jaarrekeningen 2019. 

De kerkenraad heeft de jaarrekeningen van Beheer en Diaconie in haar vergadering 

van 2 juni voorlopig goedgekeurd. 

Nu er geen gemeenteavond kan worden gehouden liggen deze rekeningen tot 10 

juni ter inzage, voor 

Beheer bij mevr. G. Kuper, Herendijk 54, tel: 551269 

Diaconie bij de heer G. Hulsink, Vaart z.z. 9 c, tel: 633629 

Graag van te voren bellen voor een afspraak. 

Namens de kerkenraad 

H. Lanjouw-Ensink, scriba 

 

Diaconie 

Het lijkt alsof alles stil ligt sinds half maart binnen de Zuiderkerkgemeente en 

natuurlijk wordt er niet gecollecteerd maar veel gemeenteleden hebben gevolg 

gegeven aan de oproepen in de Nieuwsbrief en het bankrekeningnummer van de 

Diaconie NL69RBRB 0851 5673 20 bedacht met hun bijdragen. 

 

 Wij mochten ontvangen voor : 

Diaconie algemeen             572,— 

Gambia.                              515,— 

Save the children.               405,— 

 

Alle gevers hartelijk dank ! 

 

(Algemeen 25 mrt 50, 26 mrt 50, 4 apr 10, 13 apr 50,14 apr 25, 14 apr 30, 27 apr 

25, 28 apr 12, 2 mei 50, 4 mei 20, 7 mei 15, 8 mei 50, 12 mei 50, 15 mei 50, 23 mei 

50, 24 mei 25, 26 mei 10) 

 

(Gambia: 25 mrt 50, 26 mrt 25, 27 mrt 40, 1 apr 20, 12 apr 40, 13 apr 50, 14 apr 40, 

4 mei 250) 

 

(Save the children: 26 mrt 50, 14 apr 50, 24 apr 10, 27 apr 25, 28 apr 20, 4 mei 250) 

 

 

 

 



Zuiderklanken. 

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 2 juni besloten om in juni een 

kerkblad te doen uitgaan. 

Veel gemeenteleden krijgen iedere week de nieuwsbrief via de mail, maar niet 

iedereen heeft deze mogelijkheid. 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 24 juni 12.00 uur,  

bij mevr. Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknnav.nl 

 

Vanuit de pastorie 

Het afscheid van Nieuw-Amsterdam/Veenoord begint dichterbij te komen. Op 5 

juli neem ik afscheid. Op 12 juli is het afscheid in Emmer-Compascuum en op 19 

juli doe ik intree in Dedemsvaart. In verband met het coronavirus zullen de diensten 

rond afscheid en intree een besloten karakter dragen. In Nieuw-Amsterdam en 

Emmer-Compascuum zullen alleen de desbetreffende kerkenraden aanwezig zijn. 

In Dedemsvaart ook de eigen kerkenraad en daarnaast zullen de kerkenraden van 

onze gemeente en van Emmer-Compascuum uitgenodigd worden om bij de intree 

aanwezig te zijn. 

 

De gezondheid van mensen blijft voorop gaan en voorop staan. Daarom vind ik het 

begrijpelijk dat afscheid en intree in beslotenheid zullen plaatsvinden. Tegelijk vind 

ik het jammer, lastig, verdrietig,......(ik kan niet helemaal de goede woorden 

vinden) dat we als gemeente en predikant niet op persoonlijke wijze afscheid 

kunnen nemen. Daarom probeer ik de komende weken met zoveel mogelijk mensen 

nog contact te leggen via een telefoontje of op een andere manier. Ik heb gemerkt 

dat lopend boodschappen doen in dit opzicht goed werkt. De afgelopen weken heb 

ik onderweg heel wat gesprekken gevoerd. In het bericht van de scriba over hoe we 

verdergaan met de diensten kunnen jullie lezen dat er in de toekomst een keer een 

afscheidsdienst komt mét de gemeente. 

 

Al is men er (terecht) voorzichtig mee: soms halen mensen in deze coronacrisis de 

Tweede Wereldoorlog aan als één van de andere crises in ons bestaan. Al kunnen 

mensen het gevoel hebben (gehad) thuis opgesloten te zitten: de vreselijke 

gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog zijn wel van een hele andere orde. Wel 

zijn er in de Tweede Wereldoorlog mensen geweest die op papier gezet hebben hoe 

zij die tijd doorkwamen en wat hun inspiratiebron was. Daarbij moet ik denken aan 

mensen als Dietrich Bonhoeffer en Etty Hillesum die allebei door de nazi's 

vermoord zijn. Hun teksten zijn tot op vandaag een inspiratiebron voor veel 

mensen. 

 

Etty Hillesum is een dagboek bij gaan houden waarin ze de groei van haar innerlijk 

en haar relatie met God midden in de verschrikkingen van de oorlog beschrijft. 

Hieronder een stukje uit haar dagboek: inspirerende woorden om over na te 

denken...... 

mailto:kerkblad@pknnav.nl


Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst dat ik met 

brandende ogen slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden 

langs me trokken. Ik zal je één ding beloven God, een kleinigheidje maar. Ik zal 

mijn zorgen voor de toekomst niet als evenzovele zware gewichten aan de dag van 

heden hangen, maar dat kost enige oefening. Iedere dag heeft nu aan zichzelf 

genoeg. Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van tevoren 

nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet 

kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf. 

En dit is het enige dat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op 

aan komt: een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we ook eraan 

meewerken jou op te graven in de geteisterde harten van anderen....... 

Waar en hoe kunnen wij God helpen in deze coronacrisis? 

 

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

 

 

ROMMELMARKTEN ZUIDERKERK 

20 Juni 2020 is de laatste inbrengochtend voor 2020. Van 10:00 uur tot 12:00 uur 

kunt u uw verkoopbare spullen en oud ijzer nog brengen bij de loods achter de 

kerk. We kunnen hierbij aan de 1,5 meter afstand voldoen. We vragen uw begrip 

voor eventuele wachtmomenten. 

 

Rommelmarkten Zuiderkerk gaan niet door. 

Helaas kunnen we de rommelmarkten van 19 en 26 september NIET door laten 

gaan ivm het Covid-19 virus (Corona). Dit omdat we hier de 1,5 meter afstand niet 

kunnen waarborgen. Hopelijk kunnen we in 2021 weer een rommelmarkt 

organiseren. Wij houden u op de hoogte hoe het verder zal gaan. 

Namens de rommelmarktcommissie Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

 

Orgelspelen op de vrijdagavond. 

A.s. vrijdagavond 5 juni zal ik NIET orgelspelen.  

De reden is mijn verjaardag.  Tot volgende week maar weer.  

Hartelijke groet   Willy 

 

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

