
                  Zondag 14 juni 2020 

 

 

 

Beste gemeenteleden, 

Hierbij de orde van dienst voor komende zondagmorgen.  

Op deze zondag ziet het er via de beamer iets anders uit dan we afgelopen weken 

hebben laten zien. Zoals we in de vorige Nieuwsbrief hebben bekend gemaakt, 

blijven we tot 1 september via Kerkomroep een kerkdienst uitzenden. Nu vergt het 

voorbereiden van met name de Powerpointpresentatie erg veel tijd. Omdat we het 

nog langere tijd vol moeten houden, zoeken we naar een eenvoudiger vorm. 

Daarom ziet u deze zondag via het beamerscherm niet de tekst met noten, maar de 

opnames van de EO met ondertiteling. We willen deze zondag graag testen of dit 

ook voldoet. Reacties mogen naar de eigen voorganger.   

De teksten van de liederen kunt u eventueel ook meelezen in het Liedboek (Zingen 

en bidden in huis en kerk). De liederen die hier niet in staan, staan met tekst 

vermeld in de liturgie.  

De dienst is opgenomen op zaterdagmiddag 13 juni. 

Een gezegende dienst gewenst, 

Ds. Elly v.d. Meulen 

 

Voorganger: ds Elly v.d. Meulen 

Ouderling: Gé Visser 

Koster: Roelof Visser 

Beamer: Peter Vermaas, Marc Pals, Arjan Kuik 

Camera: Harold Mulder 

 

Vooraf: Ik zal er zijn (Opwekking 770)  

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 



‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Woord van welkom 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Psalm 116:1,6,8 

 

Gebed 

 

Voor de kinderen: Verhalentrommel  

 

Zingen: De Heer is mijn Herder (Psalm 23b:1,4,5) 

 

Lezing: Matteüs 9:35-10:15  

 

Overdenking 

 

Lied: Heer U bent mijn leven (Hemelhoog 479:1,3,4) 

 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu 

 

 

 



Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

Danken en voorbede 

 

Slotlied: Jezus ga ons voor (Lied 835:1,2,4) 

 

Zegen 

 

Muziek: Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 416) 

   

MEDEDELINGEN 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

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

klik vervolgens op 'zaterdag 13 juni 2020'. 

 

Komende diensten 

In de dienst op 21 juni zal voorgaan ds. Elly Wisselink. 

De dienst op 28 juni zal geleid worden door de predikanten van de drie kerken. ln 

die dienst zullen we de Maaltijd van de Heer vieren. In de kerk zullen we het doen 

met de paar mensen die er zijn. U kunt het thuis meevieren. In komende 

nieuwsbrieven zullen we meer vertellen over hoe dat zal gaan.  

 

Omzien naar elkaar  

Laten we ook nu de maatregelen rond het coronavirus versoepelen naar elkaar 

blijven omzien door middel van een kaartje of een telefoontje. In het bijzonder naar 

hen die weinig of geen bezoek ontvangen door de crisis, hen die (ernstig) ziek zijn, 

hen die zorgen hebben omdat het bijvoorbeeld met hun bedrijf minder gaat.  

Laten we elkaar dragen  in onze gebeden, woorden en daden.  

 

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: 

De heer en mevr. Teelken, Griendveenstraat 35,7887TH Erica 

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/


Vanuit de pastorie 

Niet lang geleden kreeg ik de vraag wat ik toch in deze coronacrisis deed. Ik hoefde 

immers maar één keer in de drie weken een dienst voor te bereiden. Ik kan zeggen 

dat ik me de afgelopen maanden niet verveeld heb - integendeel. De dienst van 

zondag voorbereiden, rouwdiensten voorbereiden, contacten onderhouden met 

mensen via telefoon of kaartje, nieuwsbrief voorbereiden, overleg met de kleine 

kerkenraad, overleg met collega's via beeldbellen. Nu we weer met maximaal 30 

mensen bij elkaar mogen komen zijn deze maand de vergaderingen ook weer 

begonnen. Daarnaast kost overleggen via mail of whatsapp meer tijd dan wanneer 

je bij elkaar zit. 

Het afscheid van Nieuw-Amsterdam begint nu echt dichterbij te komen. De 

verhuiswagen zal op donderdag 9 juli voor komen rijden. De eerste vier maanden 

krijg ik een gedeelte van een huis dat ooit tot een complete woning gemaakt is. De 

pastorie is tot 1 oktober verhuurd. Daarna heeft men nog tijd nodig om het huis op 

te knappen. De bedoeling is dat ik rond 1 november in de pastorie trek. Ik ga dus 

twee keer verhuizen maar dat heb ik vanaf het begin geweten.  

In deze periode rond afscheid en intree in combinatie met de coronacrisis gaat er 

veel in mij om. Dat zal voor meer mensen gelden op allerlei momenten in hun 

leven en om verschillende redenen.  

Daarom sluit ik af met het eerste vers van lied 139. 

 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen.  

 

Een warme groet vanuit de pastorie, ds. Elly Wisselink 

 

 

Overleden 

Op 30 mei is in de Zorgvilla op de leeftijd van 83 jaar overleden Wil Snapper, 

echtgenoot van Loet Snapper - Lunshof. Op 5 juni is Wil in besloten kring 

begraven. Een neef, ook predikant, heeft de afscheidsplechtigheid geleid. Het 

correspondentieadres is C.A. van Bavel - Snapper, Nieuweweg 103, 7844 NC 

Veenoord. 

 

Op 1 juni is op de leeftijd van 84 jaar overleden Bertus Boer, echtgenoot van A. 

Boer - Fransen. Boven de rouwkaart stond de tekst 'Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer'.De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden op 8 

juni. Het correspondentie-adres is fam. Boer, Vaart nz 45, 7833 HB  

Nieuw-Amsterdam.  

 



Onze namen staan geschreven in de holte van uw hand 

als een teken dat ons leven in U, Heer, is ingeplant. 

Steeds als Gij Uw handen opent zien Uw ogen ons weer aan 

en gedenk Gij Uw belofte een volkomen nieuw bestaan. 

 

Laat ons in de stilte groeien totdat op de jongste dag 

onze namen openbloeien op Uw goddelijk gezag. 

Dan gebeurt wat wij nu dromen dat wij in Uw louter licht 

tot U nader mogen komen  aangezicht tot aangezicht. 

 

Jubilea:  

25 jaar getrouwd: 

30 juni: Dhr. en Mw. M.W.G.B. Möhlmann/ H.G. Timmer, Jagerslaan 19, 7833EN 

 

55 jaar getrouwd: 

25 juni: Dhr. en Mw. A.Geers/ H.E.Laferte, Schoener 23, 7833 DA 

 

Jarigen: 

16 juni  Dhr. E.R.Schuiling, Veilingstraat 18  84 jaar 

17 juni  Mevr. J. Betting, Karel Palmstraat 137 91 jaar 

20 juni  Mevr. R.Snapper-Lunshof,  Landschapsweg 29  89 jaar 

1 juli     Mevr. J.Vos-Meijerink, Landschapsweg 29  83 jaar 

 

Zuiderklanken. 

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 2 juni besloten om in juni een 

kerkblad te doen uitgaan. 

Veel gemeenteleden krijgen iedere week de nieuwsbrief via de mail, maar niet 

iedereen heeft deze mogelijkheid. 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 24 juni 12.00 uur, bij mevr. Hennie 

Ellen of via de mail.: kerkblad@pknnav.nl 

 

 

Orgelspelen op de vrijdagavond. 

A.s. vrijdagavond zal ik weer spelen tussen 19.00-20.00 uur.  

Hoe het de volgende vrijdagen gaat worden is nog niet duidelijk i.v.m. 

de vakantieperiode.  Het is dus goed om de nieuwsbrief in de gaten te houden. 

Dat wordt dus elke week weer een verrassing (of niet..). 

Alvast een fijn weekend toegewenst en tot morgenavond. 

Hartelijke groet   Willy 

 

 

 

 

 

mailto:kerkblad@pknnav.nl


ROMMELMARKTEN ZUIDERKERK 

20 Juni 2020 is de laatste inbrengochtend voor 2020. Van 10:00 uur tot 12:00 uur 

kunt u uw verkoopbare spullen en oud ijzer nog brengen bij de loods achter de 

kerk. We kunnen hierbij aan de 1,5 meter afstand voldoen. We vragen uw begrip 

voor eventuele wachtmomenten. 

 

 

 

Rommelmarkten Zuiderkerk gaan niet door. 

Helaas kunnen we de rommelmarkten van 19 en 26 september NIET door laten 

gaan i.v.m. het Covid-19 virus (Corona). Dit omdat we hier de 1,5 meter afstand 

niet kunnen waarborgen. Hopelijk kunnen we in 2021 weer een rommelmarkt 

organiseren. Wij houden u op de hoogte hoe het verder zal gaan. 

Namens de rommelmarktcommissie Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

 

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) 
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