
                  Zondag 12 juli 2020 

 

 

 

Orde van dienst voor zondag 12 juli 2020 

Voorganger: pastor Roelf Stoel 

Ouderling: dhr. D. Vegter 

Koster: Roelof Visser 

Beamer: Peter Vermaas en Marcel Haan 

Camera: Harold Mulder 

Muziek: pianoconcert van Schubert met pianiste Kl;ara Wurtz (via CD) 

 

Muziek: pianoconcert 

Votum en groet  

Gebed  

Muziek: 2e gedeelte pianoconcert  

Lezing: Jeremia 4: 23 - 27 

Overdenking 

Muziek: 3e gedeelte pianoconcert 

Stiltegebed en het Onze Vader 

Zegen 

Muziek: 4e gedeelte pianoconcert 

 

 

MEDEDELINGEN 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

vul in Noorderkerk Nieuw-Amsterdam, daarna 'enter'; 

klik vervolgens op zaterdag 4 juli 2020 

 

- ga naar www.kerkdienstgemist.nl; 

- vervolgens 'preken online luisteren en kijken' aanklikken; 

- daarna onder 'zoek uw kerk': 'Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam' invullen.  

 

Omzien naar elkaar  

Laten we in onze gebeden en daden met elkaar blijven meeleven, in het bijzonder 

met hen die weinig of geen bezoek ontvangen, ziek zijn of zorgen hebben. 

 

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. J. Staphorst-Kerssies, zij is verhuisd naar de Schutse 

 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Bereikbaarheid predikant  

Van 6 tot 19 juli ben ik vrijgesteld van het gemeentewerk. Voor dringende zaken 

ben ik via de scriba, Hilly Lanjouw, wel bereikbaar. 

Haar telefoonnummer is 55 25 60.  

 

Vanuit de pastorie  

Terwijl de verhuizers aan het inpakken zijn maak ik dit bericht voor de 

nieuwsbrief.  

Nu het niet anders kon dan op deze manier kijk ik terug op een goede 

afscheidsdienst. Fijn vond ik het om afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers 

nog te kunnen doen.  

Ik blijf natuurlijk uitkijken naar een dienst/ontmoeting met gemeenteleden! 

Hierbij mijn adres in Dedemsvaart nog een keer: Moerheimstraat 99, 7701 CD 

Dedemsvaart. 

Daar ben ik alleen mobiel bereikbaar: 06 - 137 34 053. 

Nu wij uiteengaan vraag ik God: 

ga met uw licht voor hen uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik hen toe: 

Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Ik wens de gemeente een goede en gezegende toekomst! Dat zit niet allereerst in 

aantallen, dat zit in andere dingen...... 

 

Vanuit de pastorie voor de laatste keer een warme groet, ds. Elly Wisselink  

 

Afscheidsdienst Emmer-Compascuum en verbintenisdienst Dedemsvaart 

De afscheidsdienst in Emmer-Compascuum op 12 juli, aanvang 10.00 uur, kan 

gevolgd worden via 'Kerkomroep.nl'. 

De uitzending vanuit deze kerk is zonder beelden.  

De verbintenisdienst in Dedemsvaart op 19 juli, aanvang 14.30 uur, kan ook 

gevolgd worden via 'Kerkomroep.nl'.  

Bij de uitzending vanuit deze kerk zijn wel beelden. LET OP! De verbintenisdienst 

vindt niet plaats in 'De Antenne' 

maar in de Van Dedemkerk.  

 

Afscheid en intree 

De afscheidsdienst a.s. zondag kan gevolgd worden via 'Kerkdienstgemist.nl'. De 

uitzending kunt u zo vinden: 

- ga naar www.kerkdienstgemist.nl; 

- vervolgens 'preken online luisteren en kijken' aanklikken; 

- daarna onder 'zoek uw kerk': 'Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam' invullen.  

De afscheidsdienst in Emmer-Compascuum op 12 juli, aanvang 10.00 uur, kan 

gevolgd worden via 'Kerkomroep.nl'.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/


De uitzending vanuit deze kerk is zonder beelden.  

De intreedienst in Dedemsvaart op 19 juli, aanvang 14.30 uur, kan ook gevolgd 

worden via 'Kerkomroep.nl'.  

Bij de uitzending vanuit deze kerk zijn wel beelden. LET OP! De intreedienst vindt 

niet plaats in 'De Antenne' maar in de Van Dedemkerk.  

 

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  

 

     

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

 

  
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

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

