
                  Zondag 10 november 2019 

   

   Voorganger: Ds. E. Wisselink 

     Organist: mevr. Willy Misker 

 

 Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 

Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 

 

Thema: De mantelzorger in het zonnetje zetten  

 

Te zingen liederen in deze dienst 

Lied 118: 1 en 5 

'Handen heb je om te geven' (Evangelische liedbundel 398) – 2, 4 en 5 

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

Lied 139 (Opwekking) 

Lied 886 

Lied 791: 1, 2 en 3 

Lied 791: 4 en 6 

Lied 320: 2, 3 en 4 

Lied 416 

 
VOORBEREIDING 

Welkom 

Aanvangslied:     Lied 118: 1 en 5 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen: 'Handen heb je om te geven' (Evangelische liedbundel 398) – 2, 4 en 5 

 

Ogen heb je om te zoeken 

naar wat mensen nog ontbreekt 

en een hart om uit te zeggen 

wat een ander moed inspreekt. 

Refrein: 

Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen. 

 

Voeten heb je om te lopen 

naar een mens die eenzaam is, 

en een hart om waar te maken, 

dat geen mens een eiland is. 

Refrein: 



Oren heb je om te horen, 

naar een mens die vrede is, 

en een hart om te geloven, 

in zijn God die liefde is.  

Refrein: 

 

Gebed om ontferming, afgewisseld met het zingen van  

 

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

 

Zingen: Lied 139 (Opwekking) 

 

Wij zijn bij elkaar en zingen dit lied. 

Wij zingen een lied voor de Here. 

Wij zijn bij elkaar en prijzen zijn naam. 

Wij zingen dit lied tot Gods eer. 

Ja, wij loven U Heer. 

Ja, wij prijzen U Heer. 

Ja, wij danken U Heer.  

Wij loven U Heer.  

  

Moment voor de kinderen 

 

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 886 

Lezing:  Lucas 10: 25 – 37 

Zingen:    Lied 791: 1, 2 en 3 

Lezing:  1 Corinthiërs 13: 1 – 7 

Zingen:    Lied 791: 4 en 6 

 

Uitleg liturgische schikking – Overdenking  

 

Zingen:    Lied 320: 2, 3 en 4 

 

 

 



Gedicht: 'Zo maar een mens' (Djoeke) 

 

Zomaar een mens 

die, op eigen wens 

vanuit mijn nood 

hulp aanbood. 

 

Een mens aan God gewijd 

nam zomaar even tijd 

hielp, door met mij op te trekken 

iets in mijzelf te ontdekken. 

 

Vanuit de verwarring 

kwam de vernieuwing 

God was er en is er nog! 

God blijft! Dat wist je toch? 

 

Een mens, heel even 

wilde meebeleven 

mijn wel en wee 

ging zomaar even mee 

 

Wees dag aan dag bereid 

neem voor jezelf de tijd. 

Maak je los, langzaam aan 

uit de chaos van je bestaan. 

 

Dank Heer, voor open ogen en oren, 

ogen die zien, oren die horen. 

Die zoekend met je aftasten 

om te vinden, wat je zou kunnen belasten. 

 

Geef U Heer mij nu maar aan 

zelf ook zo'n weg te gaan. 

Houd mijn ogen, oren open 

om bevrijd, zo met een ander op te lopen.  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

 

 



Collecte:  1. Diaconie  

 2. Zuiderkerkgemeente 

 

Slotlied:    Lied 416 

 

Zegen 

 

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen  

 
 

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

 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 
Weer thuis uit Aleida Kramer: mevr. C. Schoonbeek, Vaart ZZ 68E 

Centraal Militair Hospitaal Utrecht: dhr. J.R. Nijen Twilhaar, Schakelpad 71 

Woonservicecentrum de A-Horst, Kort Durende Opvang, Paulus Potterlaan 34, 

9581 EN Musselkanaal: 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: Dhr. E. Bobbink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. Raven-Bekman, Karel Palmstraat 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedachtenisdienst 
In de dienst op 24 november herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen 

kerkelijk jaar gestorven zijn. 

We noemen hun namen en familie of vrienden steken een kaars voor hen aan. 

Daarna is er gelegenheid voor een ieder om naar voren te komen 

om een kaars aan te steken voor een lieve naaste die korter of langer geleden 

gestorven is.  

Medewerking wordt verleend door Heily Stoel en Jan Mastwijk(zang en gitaar) en 

de werkgroep liturgisch bloemschikken.  

 

Gevraagd 
Wie wil er één of meer kleine tafelversieringen maken in de sfeer van Advent en 

Kerst voor de tafels in de grote zaal, achterzaal en consistoriekamer?  

Het leek de voorbereidingsgroep Advent-Kerst mooi om op deze manier de ruimtes 

achter de kerk feestelijk aan te kleden.  

Het is dus de bedoeling dat ze er vanaf zondag 1 december komen te staan. 

Graag een berichtje naar ds. Wisselink wanneer je hieraan een bijdrage wil leveren: 

tel.nr. 55 56 98 / wisselink.elly@gmail.com  

 

Nieuwe website 
Vanaf deze week heeft de Zuiderkerk een nieuwe website. Het nieuwe adres is 

www.pknnav.nl  

Via deze site is het weer mogelijk om wekelijks de nieuwsbrief via de mail te 

ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden door op de website naar de menuoptie 

nieuwsbrief te gaan en uw mailadres in te vullen. Vervolgens ontvangt u een mail 

in uw mailbox die u moet bevestigen. Daarna ontvangt u wekelijks de nieuwsbrief 

op het door u aangegeven mailadres. 

Vanwege de privacywetgeving is ervoor gekozen niet langer gebruik te maken van 

de fotoalbum optie op de website. 

Vragen of opmerkingen over de site kunnen naar webbeheer@pknnav.nl gestuurd 

worden. 

 Taakgroep Beheer 

 

Hulp gezocht…… 

Vele handen maken licht werk. Deze uitspraak geldt zeker ook wanneer de kerk en 

de bijgebouwen een extra schoonmaakbeurt moeten hebben. 

Dit jaar is dit gepland op dinsdagmorgen 19 november vanaf 09.00 uur. 

Jolanda Wesseling, zij maakt wekelijks de kerk en bijgebouwen schoon, is dan ook 

aanwezig. Het zou fijn zijn als een flink aantal mensen Jolanda mee kunnen helpen. 

De klus is dan sneller geklaard en het is nog gezellig ook.  

Natuurlijk zal er ook tijd voor koffie/thee zijn. Doe je mee?   

Geef het dan even door aan Jolanda Wesseling, tel. 551942 of aan Ginus Oostingh, 

tel. 555711. 

Al vast bedankt namens de taakgroep beheer  

http://tel.nr/
mailto:wisselink.elly@gmail.com
http://www.pknnav.nl/
mailto:webbeheer@pknnav.nl


Dank! 

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op 19 

oktober in Nieuw-Amsterdam en Veenoord is gehouden, heeft 2150 kilo aan 

kleding en schoenen opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood.  

Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! 

Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid Mensen 

in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie of over de gesteunde 

projecten kijk op www.samskledingactie.nl 

Ook volgend najaar wordt er weer een kledinginzameling georganiseerd door 

Sam’s Kledingactie. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij 

iedereen om vanaf nu de kleding hiervoor te bewaren ,voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Eefje van Boxtel (marketing en communicatie), e-mailadres: 

evanboxtel@samskledingactie.nl of tel. 073-687 10 60. 

Ook namens de Diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Blokkalender 2020 

Wie een Dag in dag uit blokkalender 12 euro, dagboek 8 euro, grote letters dagboek 

12 euro of Fillippus dagboek 8 euro wil bestellen kan dit via intekenlijst doen in de 

kerk of via Gea Kiers tel.551697 .  

De bestelling kan tot en met zondag 17 november.    

De diaconie 

  

Agenda 10 – 17 november 

Donderdag 19.30 uur, Kleine kerkenraad 

 

Zondag 17 november 
Voorganger: Ds. H. Jumelet 

Organist: mevr. Willy Misker  
Collecten: 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

Uitgangscollecte:   Onderhoud Gebouwen 

    

 

 Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl  

 

 Kopij nieuwsbrief aanleveren voor donderdag 12.00  

 Sturen naar: nieuwsbrief@pknnav.nl 


