
                  Zondag 10 mei 2020 

 

   

Beste gemeenteleden, 

Hierbij de orde van dienst voor de komende zondag.  

Het orgelspel voor en na de dienst is van Willy Misker – van tevoren opgenomen.  

Het blijft voor de betrokkenen een leerproces om in deze situatie diensten uit te 

zenden. Het vraagt meer en andere dingen dan in gewone omstandigheden. 

Daarom: blijf voor alle zekerheid liedboek en bijbel klaar leggen.  

 

Vriendelijke groet, ds. Elly Wisselink  

 

Orde van dienst zondag 10 mei 2020 

 

Voorganger: ds. Elly Wisselink 

ouderling van dienst: Albert Meijering 

beamer: Peter Vermaas 

camera: Harold Mulder  

koster: Roelof Visser  

 

Orgelspel: 'Fantasia' van J.S. Bach  

 

Welkom 

 

Bemoediging en groet  

 

Zang: lied 138: 1 en 4 (Nederland zingt) 

 

Gebed  

 

Moment voor de kinderen 

 

Lezing: Johannes 14: 1 – 17 

 

Zang: 'Samen in de naam van Jezus' (Nederland zingt) 

 

Samen in de naam van Jezus, 

heffen wij een loflied aan. 

Want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken, 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer. 



Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 

omdat Hij erover waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

 

Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 

 

Overdenking 

 

Zang: 'Jezus ga ons voor' – lied 835 (Nederland zingt) 

 

Gebeden – Onze Vader 

 

Slotlied: 'Geprezen zij God' – lied 150a  

 

Zegen 

 

Orgelspel: 'Heft aan heft aan met luide zang' – een bewerking van Harm Hoeve 

van gezang 29 uit de oude bundel 

 

MEDEDELINGEN 

Dienst beluisteren via 'Kerkomroep.nl' 

Zo kunt u het vinden: 

ga naar www.kerkomroep.nl; 

vind uw kerk - vul in: Noorderkerk Nieuw-Amsterdam, daarna Enter; 

klik daarna op 'Nieuw-Amsterdam Drenthe'; 

klik vervolgens op de datum die u wilt zien 

LET OP! U moet voor de dienst in het komende weekend klikken op zaterdag 

9 mei 2020. 

 

Dienst 17 mei: daarin zal voorgaan pastor Roelf Stoel. 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/


Overlijden 

Op 3 mei is op de leeftijd van 83 jaar overleden Albertje Post - Boertien. Na de 

uitbraak van de coronacrisis verbleef ze bij haar dochter in Coevorden.  

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op vrijdag 8 mei om 14.00 uur in de 

Zuiderkerk. De dienst is vanwege de corona-maatregelen in besloten kring. Wel zal 

de dienst via de kerkradio worden uitgezonden. Aansluitend aan de dienst zal de 

crematie plaatsvinden in crematorium "De Meerdijk" in Emmen.  

Het correspondentieadres is: Commissaris Gaarlandtlaan 16, 7741 DA Coevorden. 

 

Wij gedenken Jantje Groothuis - Jeuring  

In verband met de coronacrisis is nog onduidelijk wanneer het volgende kerkblad 

weer verschijnt. Daarom gedenken wij in deze nieuwsbrief wie Jantje Groothuis 

was en wat zij voor mensen heeft betekend.  

Op 4 april is in zorgcentrum 'Oldersheem' op de leeftijd van 89 jaar overleden 

Jantje Groothuis – Jeuring, sinds 13 april 2010 weduwnaar van Jan Groothuis.  

Jantje is geboren op 29 augustus 1930 te Wilhelmsoord of beter bekend als 

Loeksham. Ze was vierde in een gezin van vijf kinderen en hadden een boerderij. 

Ze heeft de lagere school in Bargererfscheidenveen doorlopen. Na de lagere school 

ging ze nog drie jaar naar de huishoudschool in Emmen. Hierna ging ze nog een 

jaar lang één dag per week naar school voor naailes. De rest van de week werd er 

bij Bloeming in de huishouding en op de boerderij gewerkt. In die tijd ging ze ook 

naar catechisatie.  

Jantje kende Jan Groothuis uit Ermerveen al van jongs af aan. De vonk sloeg pas 

eind 1951 over na een feestje van dansles op een doordeweekse dag bij Kruiming in 

Erm. Ze kregen verkering en ongeveer zeven jaar later zijn ze op 1 april 1958 

getrouwd. Ze kochten een oud boerderijtje op Loeksham dat vervolgens flink 

verbouwd werd. Op 4 oktober 1967 werden ze verblijd met de geboorte van dochter 

Alie. In 1978 werd Jan definitief afgekeurd vanwege longemfyseem. Op 16 

december 1994 zijn ze naar Schakelpad 12 in Nieuw-Amsterdam verhuisd.  

Op 4 januari 1999 werd de familie uitgebreid met de geboorte van kleinzoon 

Lennart. Vanaf die tijd hebben ze twee dagen per week op hun kleinzoon gepast en 

dat deden ze met veel plezier. Op 1 november 2001 werden ze verblijd met 

kleindochter Lisa. Omdat het oppassen wel zwaar was, gingen de kleinkinderen 

vanaf die tijd naar de crèche. Vaak werd er gelogeerd bij opa en oma. Jantje was 

heel geïnteresseerd in het wel en wee van haar kleinkinderen. Ze ging vaak samen 

dingen met hen doen: fietsen, kaarten, puzzelen, pannenkoeken bakken. 

Op 1 april 2008 hebben ze hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd bij Café-restaurant 

Wielens in Noord-Sleen. Sinds december 2005 baarde de gezondheid van Jan nog 

meer zorgen dan het al deed. Op 13 april 2010 is Jan overleden. Dat was een grote 

klap voor Jantje. Ze had het daar erg moeilijk mee maar liet dat niet blijken.  

Ze bleef niet bij de pakken neerzitten. Jantje ondernam van alles. Ze vond het fijn 

om met haar vriendin Annie of buurvrouw Wieske te gaan shoppen op de markt in 

Emmen of in Klazienaveen. Ook ging ze graag fietsen met de buurvrouw Geesje 

Reuvekamp of Wieske Dijk en met Be Ziengs. Samen winkelen met Alie bij 



Intratuin of op de Ganzenmarkt en gezellig ergens koffiedrinken met wat lekkers 

erbij deed ze ook graag.  

Op velerlei terreinen was ze actief in het vrijwilligerswerk. In de kerk: zoals op de 

rommelmarkt helpen in de keuken en voor de Niwamarkt hielp ze knieperties 

bakken voor de verkoop door de kerk op die markt. Ze was vrijwilliger bij de 

weeksluitingen in Oldersheem. Ook in De Schalm deed ze mee aan diverse 

activiteiten. 

Thuis was ze graag in de tuin aan het werk. En thuis luisterde ze graag naar de 

muziek van Benny Neyman. Verder luisterde ze vaak naar radio Drenthe en 

Nederlandstalige muziek.  

Jantje was een zorgzame vrouw. Ze stond altijd klaar voor Alie en haar gezin. Ze 

was belangstellend voor naasten. Ze was lief. Het was ook een harde werker. En ze 

was perfectionistisch. De regie hield ze graag in handen.  

Daarom was het heel moeilijk voor Jantje om te moeten merken dat ze alles niet 

meer kon en dingen los moest laten. Vorig jaar werd duidelijk dat zelfstandig 

wonen niet langer meer ging. Op 17 januari van dit jaar is ze verhuisd naar een 

appartement in Oldersheem zelf. Daar is ze zaterdagmorgen 4 april tegen de klok 

van 12.00 uur overleden.  

Op donderdag 9 april hebben we in verband met de maatregelen rond het 

coronavirus in kleine kring in de Zuiderkerk afscheid van Jantje genomen. 

Aansluitend hebben we haar naar haar graf gebracht op de Algemene Begraafplaats 

in Nieuw-Amsterdam. Jantje had zelf aangegeven welk bijbelgedeelte bij haar 

afscheid gelezen moest worden en welke liederen gezongen. Het bijbelgedeelte was 

psalm 23. Jantje was zorgzaam naar mensen toe. Zo is de Heer als een herder 

zorgzaam geweest voor Jantje tijdens haar leven en in het dal van de dood. Zo gaat 

de Heer zorgzaam mee met Alie en haar gezin en allen die Jantje missen. 

  

Ds. Elly Wisselink   

 

Omzien naar elkaar  

De Bleerinck, Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen: 

- mevr. E.H. Schuiling - Muller, Veilingstraat 18 (afd. Bargerholt - appartement 5). 

- dhr. M. Lunenborg, Zijweg 8.  

Ook al gaat de overheid de maatregelen rond het Coronavirus wat versoepelen: 

laten we blijven denken aan de mensen die nog geen bezoek mogen ontvangen of 

weinig bezoek krijgen. Een telefoontje(als het kan) of een kaartje kan zoveel doen.  

 

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:  

Henk Klaassen, Leeuwerikkenveld 7 7827DZ Emmen 

 

 

 



Geboorte bericht 

Op 29 april is geboren Fayenn, dochter van Bas Ahlers en Henrianne Gommer en 

zusje van Jaylano, Van Eekelenburgstraat 13, 7833HZ Nieuw Amsterdam. 

Wij wensen hen veel geluk met dit aan hun toevertrouwde kindje. 

 

Vanuit de pastorie 

Hierboven schrijf ik dat een kaartje heel veel kan doen. Ook ik krijg in deze tijd 

kaartjes. Ook de kaart die ik een paar weken geleden vanuit de gemeente mocht 

ontvangen heeft mij heel erg goed gedaan.  

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de onzekerheid wanneer en hoe de 

overstap naar Dedemsvaart zou zijn. Toen half maart de overheid verscheidene 

maatregelen afkondigde die tot 1 juni zouden duren is in overleg met beide 

kerkenraden besloten om mijn afscheid en intree in elk geval uit te stellen tot na 1 

juni. Nu de overheid de maatregelen versoepelt zullen we gaan overleggen wanneer 

ik de overstap naar Dedemsvaart zal gaan maken. Zodra daar meer over bekend is 

zal er weer iets over in de nieuwsbrief komen te staan. Met het versoepelen van de 

maatregelen gaan er ook al weer geluiden op of het wel verstandig is om het nu al 

te doen. Ik denk dat we er allemaal toch blij mee zijn dat er weer meer dingen 

mogelijk zijn. Zoals het er nu naar uitziet kunnen er vanaf 1 juli ook weer 

kerkdiensten gehouden worden tot 100 personen. Dat is fijn. We hebben weer zicht 

op mogelijkheden in plaats van alleen zoveel mogelijk thuis te moeten blijven. De 

troost van het geloof vind ik dat er altijd uitzicht is. Het wil uiteraard niet zeggen 

dat we het ook altijd zo voelen. Voor mij is het wezenlijk dat de Heer in voor-en 

tegenspoed, in ziekte en gezondheid bij ons is, met ons meeleeft, Ook Jezus heeft 

geroepen 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?' De Heer is bij ons - 

hoe dan ook - en we mogen onze weg gaan in de hoop dat we met Hem steeds weer 

opstaan - hoe dan ook. De zegenwoorden uit lied 426 vind ik daarom zo mooi. 

 

God zal je hoeden, Christus je voeden, 

Geest van hierboven geeft zin en zicht. 

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 

vriend in het duister en gids naar het licht. 

 

Met liefdevolle groet, ds. Elly Wisselink   

 

Mededeling Rommelmarkt commissie 

Gezien de aangescherpte regels omtrent het coronavirus heeft de 

rommelmarktcommissie besloten dat de  

inbrengzaterdag van 16 mei komt te vervallen 

 

Kerkklokken  

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te 

verspreiden, heeft de kerkenraad besloten om tot 1 juni de klok te luiden op alle 

woensdagen van 19.00 tot 19.15 uur  



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  

 

Orgelspelen op de vrijdagavond. 

Zolang we nog niet weer mogen samenkomen voor de dienst op de zondagmorgen 

zal ik op de vrijdagavond van 19.00 – 19.30 uur orgelspelen. 

De mensen met kerktelefoon kunnen dan inschakelen en meeluisteren. 

Als jullie een lied hebben die je graag wilt horen bel me dan gerust. Het is een soort 

van verzoek orgelprogramma.  

Mochten er mensen zijn die niet verbonden zijn met de kerktelefoon maar wel een 

lied willen aanvragen voor iemand (die wel verbonden is) dan kan dat natuurlijk 

ook. Graag zelfs.   

Mijn tel.is. 06-22784920  of  0591-555143. 

Dit kan tot vrijdagmorgen 12.00 uur dan kan ik ’s middags alles voorbereiden. 

De afgelopen vrijdagen is er best veel aangevraagd en dat is heel erg leuk. 

Schroom dus niet of jezelf of de ander te verblijden/troosten met een lied. 

Dat maakt het orgelmoment ook van ons samen.         Verbinding!! 

Hopelijk tot vrijdagavond. 

Warme groet en goede gezondheid toegewenst.    Willy 

 

 

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

 

 Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

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

