
                  Zondag 16 augustus 2020 

 

 

Gezamenlijke dienst van de Zuiderkerk, Noorderkerk en de  

Vrijzinnig Hervormde Gemeente van Nieuw-Amsterdam en Veenoord. 

 

Matteüs 15:21-28; is een kruimel genoeg? 

 

Voorganger: ds. Elly v.d. Meulen 

Ouderling: Linda Pals 

Organist: Jans Kroon 

Beamer: Anna Oldengarm en Albert Meijering 

Koster: Roelof Visser 

Camera: Harold Mulder 

Zang: een aantal cantorijleden van de Zuiderkerk 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom 

 

Bemoediging en groet  

 

Zingen: Lied 216:1,2,3 (Dit is een morgen als ooit de eerste) 

 

Gebed 

 

Verhalentrommel 

 

Zingen: Lied 217:1,2,4,5 (De dag gaat open voor het woord des Heren) 

 

Lezing: Mattheüs 15:21-28   

 

Overdenking 

 

Zingen: Lied 653:1,2,6 (U kennen, uit en tot U leven) 

 

Dankgebed en Onze Vader 

 

Zingen: Lied 425 (Vervuld van uw zegen) 

 

Zegen  

 

Orgelspel 

 



MEDEDELINGEN 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

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

 

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. Klaassen v.d. Meer, M v.d. Thijnensingel 1 7841GB Coevorden. 

 

Inleveren kopij Zuiderklanken 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 19 augustus 12.00 uur,  

bij mevr. Hennie Ellen of via de mail: kerkblad@pknnav.nl 

 

Inloopochtend 

Woensdagmorgen 19 augustus zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en thee 

staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in de 

Welput U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Jits Wanders, tel: 552894 

 

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 onze 

gemeente 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.  

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  

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
mailto:kerkblad@pknnav.nl


Samen in actie voor Beiroet 
  

Help getroffenen explosie Libanon 

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen 

wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot 

hun recht te laten komen. 

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeer vele doden en 

gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen 

zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische 

crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het 

internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor 

Libanon is zeer hard nodig ! 

Mensen zijn in shock en totaal ontredderd. Beiroet lijkt een oorlogsgebied, 

gebouwen zijn weggevaagd en er zij heel veel gewonden. Via ACT, het 

internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale kerken 

en organisaties op korte termijn ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, 

kleding en hygiënematerialen. Op  de langere termijn zal geholpen worden bij het 

herstel van gebouwen en traumaverwerking. 

 

Zondag 16 augustus schenkt Kerk in Actie met de gezamenlijke kerken in 

Nederland aandacht aan de slachtoffers in Beiroet.  Doordat collecte in de 

kerkdienst nog niet kan, roepen wij u op een dezer dagen een bijdrage te doen. Dit 

kan natuurlijk rechtstreeks via  

NL 08 INGB 0000 0005 55 t.n.v. Giro555 o.v.v. Samen in actie voor Beiroet, maar 

uw bijdrage mag ook naar rekening NL69RBRB 0851 5673 20 van de Diaconie 

Zuiderkerk. Wij dragen uw bijdragen dan af aan Kerk in Actie en zullen het totaal 

van uw bijdragen als Diaconie aanvullen tot en mooi rond bedrag. Van harte 

aanbevolen ! 

Namens de Diaconie 

 

 

     

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

  
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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