
                  Zondag 08 december 2019 

   

  Voorganger: Dhr. T. van der Woude 

  Organist: mevr. Willy Misker 

Paars 

Paars is de kleur van het stil worden, 

van bezinning en gebed 

het zilveren kruis met de kroon en het lam 

leiden onze gedachten naar Jezus 

 

Te zingen liederen in deze dienst 

Lied 87  

Lied 433 

Lied 413 

Lied 447 

Lied 119:1, 14 en 15 

Lied 751 

Lied 440:1, 5 en 7 
 

Begroeting door ouderling van dienst 

 

De tweede adventskaars wordt aangestoken: 

 

Eén kaars brandt, 

maar kijk, er komt een lichtje bij. 

De tweede kaars gaat nu aan; 

een stralende toekomst voor jou en mij. 

 

DIENST DER VOORBEREIDING 

Intochtslied (staande)  Lied 87  

Bemoediging (staande) 

Drempelgebed 

Zingen   Lied 433  

 

Kyriëgebed  

We beginnen met “Heer ontferm U”, daarna bidden we drie korte gebeden. Na elke 

gebed, afgesloten met “…daarom bidden wij” zingen wij:  

 

 

 

 

 

 



Loflied Lied 413 

 

Onderricht (gebod) Marcus 12:28-34 

 

Kinderen gaan naar de nevendienst 

 

Wij gaan voor even uit elkaar 

en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God, 

op Hem zijn wij gericht. 

 

Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar: 

het is voor allemaal. 
 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de opening van het Woord 

Lezing Micha 4:1-8 

Zingen   Lied 447  

Lezing Mattheüs 3: 1 – 12 

Zingen   Lied 119:1, 14 en 15 

Prediking 

Zingen   Lied 751  

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Geloofsbelijdenis van Nicea (staande) 

Gebeden 

 

Kinderen terug uit nevendienst  

 

Collecte: 1. Diaconie 2. Zuiderkerkgemeente 

 

Slotlied (staande) Lied 440:1, 5 en 7 

 

Zegen (staande) 

 

Uitgangscollecte: Diaconie project het kinderopvanghuis en kliniek Fatou Gaye in 

Gambia  

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken in de lokalen achter de kerk 

 



Toelichting liturgische schikking 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 
Weer thuis uit het ziekenhuis: 

mevr. F. Haan, Karel Palmstraat 129; 

mevr. J. Staphorst - Kerssies, Schakelpad 39. 

Scheperziekenhuis: mevr. A. Peters - Gossen, Herendijk 165 

Eerste Lijns Verzorging Oldersheem: dhr. H. van der Werf, Hazepad 42. 

Laten we in gebed en daad meeleven met onze zieken en mensen die zorgen 

hebben.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Lensink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Dhr. en Mevr. Lanjouw, Schakelpad 2  

 

Adventstour 

Het kerstconcert van zaterdag 14 december gaat niet door. 

Er zijn te weinig kaarten verkocht 

 

Dienst 15 december 
Op de derde zondag in de Advent is de kleur roze in plaats van paars. We mogen 

vieren dat het feest van het licht dichterbij komt. Als teken van hoop zullen we die 

zondag een roze kaars ontsteken aan de Paaskaars en die aan een gemeentelid 

geven. Het thema is: Hoe maak je het goed? We lezen Micha 6: 1 - 8. 

 

 

Avondmaalsdiensten zorgcentrum Oldersheem 
In de weeksluiting op 29 november is gezegd dat de 

eerstvolgende Avondmaalsdienst in Oldersheem op 26 januari 

2020 is. Dat moet zijn 23 februari 2020. 
 

 



Kerstpakkettenactie 
U kunt vandaag briefjes meenemen die in de hal hangen en vervolgens de artikelen 

kopen die daar opstaan. Deze artikelen kunt zondag 15 december inleveren bij de 

kerk. Als u geen briefjes heeft getrokken kunt u de volgende houdbare producten 

zoals  koffie, suiker, wasmiddel, pak frisdrank, ranja, snoep, chocolade, pasta, rijst, 

koeken, blikken groente, soep, vruchten, houdbaar broodbeleg, chips, toast, 

kaarsen, doucheschuim,  slagroom, of tijdschriften kopen. Bent u zondag 15 

december niet in de gelegenheid om de producten te brengen dan mag u het 

maandag 16 december tussen 10 en 11 uur inleveren in de zaal achter de 

Zuiderkerk.     De diaconie 

 

BINGO. 
Op veler verzoek gaan we donderdag 12 december a.s. een 

grote Kerstbingo organiseren in het verenigingsgebouw achter de 

kerk. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de 

gebouwen. We beginnen om 19.30 uur met koffie of thee. Dit 

wordt u aangeboden. Wilt u later iets anders drinken dan is dat 

voor eigen rekening. We spelen 10 ronden, à € 1,00 per kaart, 

meerdere kaarten per ronde mag. U kunt ook met collectemunten 

betalen. Wij vragen u vriendelijk om één prijsje mee te nemen, het zou leuk zijn als 

uw prijsje iets te maken heeft met Kerst. Ook zijn er weer heerlijke taarten te 

winnen. Het is de bedoeling dat het een gezellige avond wordt. 

Wilt u ook graag komen en hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met  

Gini Kuper, tel. 551269, Annie Schuiling, tel. 554434 of  

Hilly Lanjouw, tel. 552560 

 

Agenda 08 - 15 december 

Donderdag 19.30 uur, Kerstbingo 

 

Zondag 15 december 3e Advent 
Voorganger: Ds. E. Wisselink 

Organist: mevr. Willy Misker  
Collecten: 1. Diaconie; 2. Zuiderkerkgemeente 

Uitgangscollecte: Onderhoud Gebouwen 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl 

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

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

