
                  Zondag 16 februari 2020 

   

   Voorganger: Dr. H. Nobel 

   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 

 

Te zingen liederen in deze dienst 

Ps. 81:1,4 

Ps. 81:8,9 

Lied 333 

Ps. 98:1,2,3  

Lied 834:1,2 

Lied 834:2,3 

Gez. 487:1,2 

Lied 686:1,2,3 

Rakelings Nabij, p. 68 (mel. Lied 840, tekst aangepast) 

Lied 871:1,2,3 

Lied 871:4 
 

- Voorbereiding 

Intochtslied    Ps. 81:1,4 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen     Ps. 81:8,9 

Kyriëgebed, afgewisseld met   Lied 333  

 

Kom, Geest van God, maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Gloria     Ps. 98:1,2,3 

Onderricht Matt. 6:22-23 

 

- het Woord 

Zingen     Lied 834:1,2 

Lezing   Marc. 2:21-22 



Zingen     Lied 834:2,3 

Lezing  Marc. 3:1-6 

 

Zingen     Gez. 487:1,2 

 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht 

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

 

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 

Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 

De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 

plant als een boom in ons zijn eigen leven, 

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 

en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 

 

Prediking 

Zingen     Lied 686:1,2,3 

 

- Gebeden en gaven 

 

Geloofsbelijdenis Rakelings Nabij, p. 68 (mel. Lied 840, tekst aangepast) 

 

Ik vertrouw op mijn God als de kracht, 

die het licht ontsteekt, waar het duister is, 

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 

die een vuurvlam is in de nacht. 

 

Ik vertrouw op mijn God als de bron, 

van waaruit alles leeft wat geboren is, 

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 

die het woord sprak, waarmee het begon. 

 

Ik vertrouw op mijn God als het doel 

van de voeten die hier op aarde staan, 

van de dromen die door alle landen gaan, 

van de zoektochten van het gevoel. 

 



Ik vertrouw op mijn God als de stem, 

die de wereld naar toekomst en vrede leidt 

en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 

van geloof, hoop en liefde door Hem. 

 

Gebeden  

 

Collecte: 1. Diaconie 2. Zuiderkerkgemeente  

 

Slotlied     Lied 871:1,2,3 

 

Zegen 

 

Slotlied (vervolg)   Lied 871:4 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 
 

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

 

 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 
Scheperziekenhuis: dhr. K.H. Klaassen, Karel Palmstraat 29 

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

Weidesteyn, Hoogeveen: dhr. J. Letteboer, Trumanstraat 54 

Laten we in gebed en daad omzien naar de zieken en mensen die zorgen hebben.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Schuiling 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevrouw G.A. Bos – Scheper, Nieuwe weg 44  

 

Diensten 23 februari  
's Morgens vieren we in de dienst de Maaltijd van de Heer. 

's Avonds is  er om 18.30 uur een dienst in 't Stekkie in Oldersheem 

waar ook de Maaltijd van de Heer gevierd zal worden.  

 

 

 

Stichting Leergeld Emmen e.o. 



Zondag 23 februari  vieren we de Maaltijd van de Heer. De collecte is dan bestemd 

voor Stichting Leergeld Emmen e.o. 

De doelstelling van Leergeld Emmen is voorkomen dat schoolgaande kinderen in 

minima gezinnen vanwege armoede niet kunnen deelnemen aan 

sociaal/maatschappelijk leven op en rond de school. Leergeld Emmen wil 

voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar sociaal buitengesloten 

worden. Leergeld Emmen steunt de kinderen door hulp in "natura". De gezinnen 

ontvangen geen geld, de vergoedingen gaan rechtstreeks naar de leverancier van de 

activiteit of dienst. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

Inloopochtend 
Woensdagmorgen 19 februari 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 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 21 februari is er een weeksluiting in het ‘t Stekkie 

 

Zondag 23 februari  
Voorganger: Ds. E. Wisselink  

Organist: mevr. Willy Misker  
Collecten: 1. Diaconie; Stichting Leergeld Emmen e.o.  

Uitgangscollecte: Zuiderkerkgemeente 

 

 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 
 

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

