
                  Zondag 12 april 2020 

   
     

 

Beste gemeenteleden, 

Hierbij de orde van dienst voor Paasmorgen. Omdat we in de Noorderkerk met een 

camera werken, hopen we dat we de liederen en teksten goed in beeld kunnen 

krijgen. We hebben het echter nog nooit eerder zo gedaan. Dus leg daarom ook een 

Liedboek en een bijbel klaar.  

Een gezegende dienst gewenst, 

Ds. Elly v.d. Meulen 

 

Voorganger: ds Elly v.d. Meulen 

Organist: Koos Salomons 

Ouderling: Harry Vos 

Koster: Arie Engberts 

Beamer: Mark Pals 

Camera: Harold Mulder 

 

Orgelspel: twee koralen uit de Mattheüs-passion van J.S. Bach 

- Herzliebster Jesu was hast du verbrochen 

- Ich bin's ich sollte bussen 

Woord van welkom 

Aansteken van de nieuwe Paaskaars 

Bemoediging en groet 

Lied: Psalm 118:1,3 

Gebed 

Voor de kinderen: 

 Aansteken van de kaars  

 Verhalentrommel 

Lezing: Johannes 20:1-10, 24-29 

Lied: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (Evangelische Liedbundel 125:1,2) 

(tekst: zie hieronder) 

Overdenking 

Orgelspel: O Haupt voll Blut und Wunden(uit de Mattheüs-passion van J.S. Bach) 

Lied: Lied 642:1,2,5 (Ik zeg het allen dat Hij leeft) 

Danken en voorbede 

Onze Vader 

Slotlied: U zij de glorie (Evangelische Liedbundel 132:1,2) (tekst: zie hieronder)  

Zegen 

Orgelspel: Jesu, joy of man’s desiring  

 

 

 



Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, 

die vol ontferming ieder troost 

en alle schuld vergeeft, 

die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 

refrein: 

Hem zij de glorie, want Hij die overwon 

zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 

Halleluja, geprezen zij het Lam, 

dat de schuld der wereld op zich nam. 

 

Verdreven is de schaduw van de nacht, 

en wie Hem wil aanvaarden wordt 

eens veilig thuisgebracht. 

Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 

refrein  

 

U zij de glorie, opgestane Heer,                                                                                                                      

U zij de victorie nu en immer meer. 

Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, 

heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immer meer. 

 

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren blijde en welgezind 

en zegt telkenkere: "Christus overwint." 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Weer thuis uit het verpleeghuis: dhr. J. Letteboer, Trumanstraat 54 

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

Mevr. A. Post - Boertien(Zorgvilla) woont tijdelijk Gaarlandtlaan 16, 7741 DA 

Coevorden 

De mensen in Oldersheem zelf en in de verpleeghuizen mogen geen bezoek 

ontvangen. Laten we naar hen omzien door hen een kaartje te sturen of te bellen als 

dat mogelijk is. Dat geldt natuurlijk ook voor hen die thuis wonen en weinig of 

geen bezoek ontvangen.  

 

 

 



 

Contact met de predikant 

In deze tijd van het coronavirus onderhoud ik contacten via telefoon, email of 

whatsapp. Alleen in uiterste nood kom ik op bezoek maar dan alleen met 

inachtneming van de maatregelen door de overheid bepaald. Natuurlijk mag u/jij 

mij ook zelf bellen, mailen, een berichtje sturen via whatsapp. Dat gebeurt gelukkig 

ook al en dat stel ik op prijs. Schroom niet om iets te laten horen, ds. Elly Wisselink  

 

Wij gedenken Jantje Groothuis - Jeuring 

Op zaterdag 4 april is in zorgcentrum Oldersheem overleden Jantje Groothuis - 

Jeuring, sinds 13 april 2010 weduwe van Jan Groothuis. Jantje is 89 jaar geworden.  

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 9 april in de Zuiderkerk met 

aansluitend de graflegging op de Algemene Begraafplaats in Nieuw-Amsterdam. 

Zij die zo graag te midden van de gemeente was, zo graag mensen om zich heen 

had: vanwege de maatregelen door het coronavirus moesten we in kleine kring 

afscheid van haar nemen. In de volgende Zuiderklanken zullen we haar herdenken.  

Voor wie dochter Alie en haar gezin wil condoleren zijn er twee mogelijkheden: 

- door middel van een kaartje. Het correspondentieadres is Alie Groothuis, Bulten 

3, 7141 NC Groenlo; 

- het kan ook door een persoonlijke herinnering of condoleance achter te laten 

op haar online condoleanceregister op www.ugna.nl. 

 

Witte Donderdag - Goede Vrijdag - Stille Zaterdag  

Op de site van de landelijke kerk staan verschillende mogelijkheden om met live-

avondgebeden of suggesties voor thuisvieringen thuis toe te leven naar het 

Paasfeest. 

- Live-avondgebeden, elke avond om 19.30 uur. Ga naar www.pkn.nl - u ziet in 

paarse letters 'Op weg naar het licht' en daarnaast kunt u het "pijltje" aanklikken om 

de viering te starten  

- Suggesties voor thuisvieringen - ga naar www.pkn.nl. Wanneer u vervolgens op 

de paarse letters 'Op weg naar het licht' klikt komt u in een ander document terecht. 

Daar vindt u eerst meer informatie over de online-avondgebeden en daarna komen 

de suggesties voor thuisvieringen. 

Witte Donderdag: Jezus stelde het delen van brood en wijn in tijdens de Joodse 

pesachmaaltijd. De bekers wijn die ze tijdens de pesachmaaltijd drinken noemt de 

dichter van psalm 116 bekers van bevrijding. En ze eten matzes om eraan herinnerd 

te worden dat ze zich klaar moesten maken om uit de onderdrukking van Egypte 

weg te trekken. Er was geen tijd meer om het deeg te laten rijzen. Zo klinkt in 

de viering van de Maaltijd van de Heer mee dat we erop mogen vertrouwen dat 

Jezus ons voorgaat op de weg uit het duister naar het licht, uit het donker van de 

coronavirus op weg naar betere tijden. 

Goede Vrijdag: we kunnen thuis voor onszelf of samen het lijdensevangelie van 

Jezus lezen - bijvoorbeeld Johannes 18: 1 - 19: 42 - en/of lied 561 lezen.  

http://www.ugna.nl/
http://www.pkn.nl/
http://www.pkn.nl/


Stille Zaterdag: de landelijke kerk roept alle gemeentes op om op Stille Zaterdag 's 

avonds een brandende kaars voor het raam te zetten of op het balkon of in de tuin. 

Plaatselijk willen we vragen om dat in elk geval vanaf 21.00 uur te doen. 'Als alles 

duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.' Een kaars voor al 

onze overledenen tijdens deze coronacrisis, een kaars voor......aan wie wij willen 

denken.  

  

Paasdienst - zie liturgie boven  

Eerste Paasdag wordt er een dienst uitgezonden vanuit de Noorderkerk. Daarin zal 

voorgaan ds. Elly van der Meulen. Aanvankelijk zouden we de dienst doen met de 

drie voorgangers van de Noorder- en Zuiderkerk en van de Vrijzinnige kerk. Hoe 

goed bedoeld ook: met alle maatregelen rond het coronavirus zou drie 

voorgangers een verkeerde indruk kunnen wekken. Daarom hebben we daar toch 

maar vanaf gezien  

Die dienst is te 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. 

Voor alle duidelijkheid: zonder internet kan de dienst niet gevolgd worden! 

Er wordt voor gezorgd dat ook de luisteraars via de kerktelefoon de dienst kunnen 

beluisteren. 

 

Het ontsteken van de nieuwe Paaskaars 

Eerste Paasdag zal de voorzitter van de kerkenraad, Albert Meijering, om 10.00 uur 

in onze eigen kerk de nieuwe Paaskaars ontsteken met het licht van de oude 

Paaskaars. Er zal een foto van gemaakt worden. Pastor Roelf Stoel zal op dat 

moment ook de nieuwe Paaskaars ontsteken in zijn kerk. Hetzelfde zal ook 

gebeuren in de Noorderkerk. Ds. Elly van der Meulen - die zondag de voorganger 

is - zal daarbij benoemen dat het aansteken van de Paaskaarsen op dat moment ook 

in de andere kerken gebeurt.  

Wanneer we weer bij elkaar mogen komen kan er bij de nieuwe Paaskaars met 

behulp van de foto of anderszins nog uitgebreider stil worden gestaan.  

 

Diensten na Pasen  

In de diensten na Pasen zullen ds. Elly van der Meulen, pastor Roelf Stoel en ds. 

Elly Wisselink beurtelings voorgaan. Op 19 april zal dat ds. Wisselink zijn, op 26 

april pastor Stoel, op 3 mei ds. van der Meulen, op 10 mei ds. Wisselink, op 17 mei 

pastor Roelf Stoel en op 24 mei ds. van der Meulen. Hoe we het met Pinksteren 

zullen gaan doen bekijken we tegen die tijd.  

Ook deze diensten kunnen de luisteraars via de kerktelefoon beluisteren.  

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/


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  

 

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  

 

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: 

mevr. Mina Akkerman, de Lauden 6 7891RZ Klazienaveen 

 

    

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

 

  
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

