
                Zondag 08 maart 2020 

   

  Voorganger: Ds. E. Wisselink 

  Organist: mevr. Joke Bartelds  

 

Thema: Hindernissen op je weg 

 

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 25: 6 en 7 

Lied 25: 2 en 3 

Lied 368D 

Lied 870: 5, 6 en 7 

Stap, stap, ga op weg 

Lied 332 

Bevrijd van dienstbaarheid – 1 en 2 

Lied 578; 1 en 6 

Soms durven wij onszelf aanschouwen 

Wie voor Gods weg gekozen heeft  
 

VOORBEREIDING 

Welkom 

Aanvangslied:     Lied 25: 6 en 7 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:     Lied 25: 2 en 3  

 

Gebed om ontferming, begonnen en afgesloten met het zingen van lied 368D 

 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U.  

 

Zingen:     Lied 870: 5, 6 en 7 

 

 

 

 

 



De kinderen gaan naar de nevendienst en wij zingen:  

 

Stap, stap, ga op weg. 

Hoor je, hoor je wat ik zeg?  

Geef niet op, stap maar door. 

Goede Herder, ga ons voor. 

Stap, stap, ga op weg.  

 

HET WOORD 

Zingen: lied 332 – we zingen het twee keer 

 

Heer, laat uw woord spreken op de adem van uw Geest 

 

Lezing:  Exodus 4: 18 – 31 

Zingen: 'Bevrijd van dienstbaarheid' (Zingenderwijs 9 – melodie: lied 87) – 1 en 2 

 

Bevrijd van dienstbaarheid aan vreemde goden 

zijn wij op weg naar het beloofde land, 

de grote toekomst heeft ons overmand, 

God doe ons op een nieuwe schepping hopen. 

 

Wij dromen van gerechtigheid en vrede, 

leven voorgoed, geluk voor iedereen, 

hemel en aarde ongedeeld bijeen 

volop bewoonbaar zal de wereld wezen. 

 

Lezing: Filippenzen 3: 7 – 14 

Zingen:    Lied 578: 1 en 6 

Verkondiging 

Zingen: 'Soms durven wij onszelf aanschouwen' (Zingenderwijs 124 mel. lied 653) 

 

Soms durven wij onszelf 

aanschouwen, 

het donker dat in ons verblijft, 

de lichtheid van het mooie leven, 

de vreugd een mens te mogen zijn, 

dan durven wij ons leven zien 

zoals het is, schaduw en licht. 

 

Maar help ons, Geest van God, het 

donker, 

de schaduwen in onze ziel, 

die wij niet kennen maar vermoeden 

met hulp van Jou nu aan te zien 

en daarmee in Jouw licht te staan, 

en alles wijken kan en gaan.  

Geloofsbelijdenis 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

Stil gebed 



Onze Vader:  

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde als in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

Amen.  

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

Collecte: 1. Diaconie 2. Zuiderkerkgemeente 

Slotlied: 'Wie voor Gods weg gekozen heeft' (Zingenderwijs 158 – mel. lied 642) 

 

1.Wie voor Gods weg gekozen heeft 

om het beloofde land 

te vinden, daar waar leven leeft, 

die leeft in nieuw verband.  

2.Die leeft vanuit een nieuw verbond 

en trekt door de Jordaan, 

gedoopt in licht en morgenstond, 

gegrond in nieuw bestaan. 

 

3.Gegrond in nieuwe zekerheid, 

mag, wie Gods teken draagt, 

belofte zijn en steeds bereid 

te gaan waar God hem vraagt. 

 

4.Geloven is een wandeling 

naar het beloofde land 

aangaan in hart en handeling, 

is leven aan Gods hand.  

Zegen 

 

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen  

Vandaag is de diaconale collecte een voorjaarzendingscollecte (Kerk in Actie) 

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten 
Kerk in Actie traint voorgangers in de Golfstaten in de storytelling- methode: een 

succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld 

en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Een 

grote groep arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, 

putten nieuwe moed uit deze verhalen.Helpt u mee om deze collecte tot een succes 

te maken? Hartelijk dank! 



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

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 
Weer thuis uit het verpleeghuis: mevr. H.E.J. Kruit - Meijer, Thorbeckestraat 27 

Valkenhof, Boomvalk 80, Emmen: mevr. G. de Vries - Assen, Rooseveltstraat 43 

Weidesteyn, Hoogeveen: dhr. J. Letteboer, Trumanstraat 54 

Eerstelijns Verzorging Oldersheem: mevr. W. Postma - Muskee, Schakelpad 31 

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

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijering 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

mevr. W. Postma - Muskee, tijdelijk Appartement 141 In Oldersheem 

 

Kerkenraadsverkiezingen 2020 

In onze gemeente is het de gewoonte dat  de verkiezing van ambtsdragers  jaarlijks 

plaatsvindt in mei/juni. Voor dit jaar zijn dit de volgende kerkenraadsleden:  

Aftredend en herkiesbaar: 

Ouderling:  

De heer D. Vegter 

Diaken: 

Mevrouw A. Schuiling-Grootenhuis 

De heer G. Hulsink 

Ouderling Kerkrentmeester: 

De heer G.L. Oostingh 

De heer G. Schuiling 

Kerkrentmeester: 

Mevrouw A. Gommer 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Diaken: 

De heer C. Flokstra 

De heer H. Boomgaard 

Jeugdouderling: 

Mevrouw D. Veneman-Dijkhuizen 

Vacature: 

In verband met het overlijden van mevrouw I. Suurmond is er bij de ouderlingen 1 

vacature. 

De kerkenraad nodigt u als gemeente uit voor deze vacatures schriftelijk en 

ondertekend aanbevelingen te doen. Wilt u deze voor 15 maart indienen bij de 

scriba van de kerkenraad. 

In verband met het afscheid van ds. Wisselink, zal de (her)bevestiging plaatsvinden 

op zondag 26 april.        

       Lanjouw-Ensink, scriba 



Paaskaars.  

Het is in onze gemeente al jaren de gewoonte dat gemeenteleden een huispaaskaars 

kunnen bestellen. Vanaf zondag 1 maart t/m zondag 8 maart ligt er een intekenen 

lijst in het voorportaal van de kerk. Op deze lijst kunt u aangeven welk formaat  

paaskaars u graag zou willen. Gemeenteleden die deze weken niet in de kerk 

komen en toch graag een huispaaskaars willen bestellen, kunnen contact opnemen 

met de scriba. 

 

Paasviering. 

De jaarlijkse paasviering voor de gemeenteleden van 75 jaar en ouder, zal worden 

gehouden op donderdag 2 april. 

De betrokken gemeenteleden krijgen persoonlijk bericht. 

 

40 dagentijd weeshuis Fatou 

Zondag 15 maart kunt u schoolartikelen inzamelen zoals schriften, kleurpotloden 

etc. 

De diaconie. 

 

 

Inleveren kopij Zuiderklanken 

Kopij Zuiderklanken kan ingeleverd worden tot  

woensdag 18 maart 12.00 uur, i.p.v 01 april. 

Dit kan via de mail: kerkblad@pknnav.nl of schriftelijk bij: Hennie Ellen, 

Schooldijk 21 

 

Zondag 15 maart  
Voorganger: Dr. H. Nobel  

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie: Voorjaarszending; 2.  Zuiderkerkgemeente 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

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

 

  

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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Samen verder bouwen weeshuis/opvanghuis  Fatou Gaye 

Uitleg dokterspost/ziekenhuisje. 
We hebben natuurlijk al eerder geschreven over de dokterspost/ziekenhuisje maar 

er is alweer zoveel veranderd vandaar. 

De gehele staf van Fatou is uitgebreid door de jaren heen naar ongeveer 30 

medewerkers. Door deze uitbreiding is het nu mogelijk om gezondheidszorg te 

bieden voor 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is best wel uniek dat er altijd 

bezetting is. Eerder was het zo dat op gezette tijden er b.v. een arts aanwezig was en 

dat wonden die gehecht moesten worden soms wel een volle dag moesten wachten 

voordat dit kon worden uitgevoerd. We noemen het nog steeds een dokterspost/ 

ziekenhuisje maar we kunnen het voor Gambiaanse begrippen wel een ziekenhuis 

noemen. Fatou heeft zelfs het aantal bedden kunnen uitbreiden van 12 naar 

ongeveer 16. Binnen dit aantal is het nu ook mogelijk om opgenomen te worden in 

een afgezonderde ruimte. Hier hebben de patiënten wat meer privacy en oom een 

aparte wc ter beschikking. Dit is voor patiënten die erg ziek zijn of besmettelijk zijn 

voor de andere patiënten een grote uitkomst. 

Deze uitbreiding en het 24 uur open zijn geeft een enorme bootst aan de 

gezondheidszorg in de omgeving van haar kliniek. De dekkingsgraad is ongeveer 

22.000 omwonenden wat voor ons eigenlijk niet te bevatten is. Het aantal 

bevallingen is bijna verdubbelt en Fatou verwacht dit jaar het aantal van 250 

geboortes te passeren. 

In de drie weken dat wij aanwezig waren hebben wij met eigen ogen kunnen zien 

hoe druk het was. Alle bedden waren constant bezet en het was een komen en gaan 

van patiënten met zeer uiteen lopende klachten. 

Ook de zondagmorgen wordt steeds drukker. Op de deze dag is het 

consultatiebureau geopend. Het is dan een komen en gaan van moeders met kroost 

die dan worden ingeënt tegen allerlei kinderziektes. Dit gebeurd nog steeds in de 

wachtruimte die we enkele jaren geleden hebben opgebouwd. Dat alles zeer goed 

verloopt en er hygiënisch is opgezet blijkt wel uit het feit dat tijdens ons bezoek 

Fatou de beschikking heeft gekregen over een soort koelruimte waarin de 

inentingsvloeistoffen op een constante temperatuur kan worden bewaard . Deze 

koelingsnuit heeft ze gekregen van de gezondheidsdienst van Gambia. Deze waren 

zo onder de indruk van het geheel dat ze hebben besloten om dit te plaatsten en ook 

te onderhouden, kortom een zeer groot compliment een aanwinst voor Fatou en 

haar complete staf. 

Nu heeft deze uitbreiding natuurlijk ook financiële gevolgen. Door de uitbreiding 

moet er natuurlijk ook meer salaris worden betaald, maar ook het gebruik van 

elektriciteit en water neemt toe en natuurlijk niet te vergeten het aantal medicijnen. 

Maar net zoals in Nederland staan hier natuurlijk ook inkomsten tegenover.  In de 

volgende nieuwsbrief gaan we hier verder op in. 

 

Met zeer vriendelijke groet;  

Tieme en Tina 

 


