
                  Zondag 17 mei 2020 

 

   

Liturgie 17 mei 2020 

 

Voorganger: pastor Roelf Stoel 

Koster: Roelof Visser 

Beamer: Peter Vermaas en Mark Pals  

Orgelspel: Klaas Bakker (van tevoren opgenomen) 

 

Votum  

 

Ps 66:1,2,5,7 

 

Begroeting 

 

Lied 213: 1,4,5 (Morgenglans der eeuwigheid) 

 

Gebed 

 

Lied 413: 3 (Heer, ontferm U over ons) 

 

Lezing Jacobus 1 : 22 – 27 

 

Orgelspel 

 

Lezing Joh. 16 : 23 – 29 

 

Lied 653:1,7  (U kennen, uit en tot U leven) 

 

Preek 

 

Orgelspel 

 

Stiltegebed + Onze Vader….. 

 

Lied 675:1,2 (Geest van hierboven) 

 

Zegen. 

 

Orgelspel 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

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

klik vervolgens op 'zaterdag 16 mei'.  

 

Dienst 24 mei 2020 

Dan gaat ds. Elly van der Meulen voor. 

 

Orde van dienst voor Hemelvaartsdag - 21 mei 

Op Hemelvaartsdag zenden we geen dienst uit vanuit de Noorderkerk. Wel willen 

we iedereen op de mogelijkheid wijzen om op die dag naar een dienst te luisteren 

vanuit de Protestantse kerk in Emmer-Compascuum. Deze dienst wordt 

uitgezonden via Kerkomroep en begint om 10.00 uur.. Evenals op zondag 

kunnen de luisteraars naar de kerkradio de dienst ook meemaken.  

De dienst is een gezamenlijke dienst van de Protestantse kerk in Emmer-

Compascuum, de Protestantse kerk in Zwartemeer, de Eben Haëzerkerk en de 

Kruiskerk in Klazienaveen en de Veenkerk in Klazienaveen-Noord. Voorganger 

is ds. H. Dekker uit Klazienaveen-Noord en organist is Nelleke van der 

Leest. Het thema is 'Zorg dat je erbij bent.' 

Zo kunt u de dienst vinden: 

ga naar www.kerkomroep.nl; 

klik op de site op het landkaartje de provincie Drenthe aan; 

ga op de lijst daaronder naar 'Emmer-Compascuum' 

(die naam komt al vrij snel in het lijstje); 

klik daarna op donderdag 21 mei 2020. 

Hieronder vindt u de liturgie van de dienst. Leg het liedboek klaar. 

De liederen zullen op het orgel gespeeld worden.  

 

Orgelspel 

Mededelingen 

Lied 47 

Stil gebed, votum en groet 

Lied 287: 1, 2 en 5 

Gebed 

Lezingen: Lucas 24; 50 - 53 en Handelingen 1: 1 - 14 

Lied 666 

Uitleg en verkondiging 

Luisteren naar meditatief orgelspel 

Dankgebed en voorbeden 

Lied 771 

Zegen 

 

 

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


Wij gedenken Albertje Post – Boertien  

Albertje is op 29 december 1936 in Zwartemeer geboren. Ze had twee zussen en 

één broer en veel lieve halfzussen en broers. Ze heeft een fijne jeugd gehad en 

liefdevolle ouders.  Na de lagere school en de huishoudschool ging ze werken bij 

dokter Hoenders, eerst in de huishouding, later ook in de praktijk. 

Toen kreeg Albertje verkering met Tinus. Na verloofd te zijn geweest zijn ze 

getrouwd op 30 januari 1959. Vanwege het werk van Tinus gingen ze in Hengelo 

wonen. Daar is Ina geboren. Tinus kon daar niet aarden en wilde graag terug naar 

Drenthe. Dat is ook gebeurd. Ze trokken tijdelijk bij de ouders van Albertje in. 

Daar is Anita geboren. Tinus kreeg nu als standplaats Nieuw-Amsterdam 

aangewezen en ze gingen in Veenoord wonen aan de Middenweg 23. Daar 

hebben ze een goede tijd gehad. Een fijn huis, een mooie buurt, grote tuin en 

verse groenten uit eigen tuin. Later werd de familie uitgebreid met de 

schoonzoons Ico en Jan.  

Albertje was een actieve vrouw. Ze is actief geweest bij gym-vereniging 

Olympia, niet wat betreft sporten – daar hield ze niet van – maar als bestuurslid. 

Ze wilde ook graag haar steentje eraan bijdragen dat haar gezin het goed had. Ze 

ging kleren maken voor anderen en met heel veel succes. Natuurlijk naaide ze 

ook kleren voor de kinderen en later voor de kleinkinderen. In dezelfde tijd ging 

ze werken bij de familie Werkman. Dat was ook een warme tijd voor haar. 

Vervolgens ging ze werken bij bejaardencentrum 'Avondrust', eerst in de 

huishouding en later in de keuken. Het werk in de keuken vond ze geweldig want 

ze mocht graag koken.  

Toen kwam de verhuizing naar de Groen van Prinstererstraat. Albertje is gestopt 

met werken toen Tinus met pensioen ging. Toen was er de tijd om samen te 

genieten. Heel vaak de fietsvierdaags gedaan, veel weekendjes weg en bezoeken 

aan de familie. Albertje was een familiemens.  

Wat ze het allerfijnste vond was oma zijn. Ze was altijd bereid om op te passen. 

Ze hield van haar kleinkinderen. Ze was trots op ze. Met ieder van hen had ze een 

fijn contact en dat was wederzijds. Wat was het een rijkdom om overgrootoma te 

mogen worden van Julian. Wat zou ze genoten hebben van de  twee die op komst 

zijn.  

Het geloof is altijd een rode draad in het leven van Albertje geweest. Ze was 

actief bij de kerk betrokken . Bestuurlijk heeft ze haar steentje bijgedragen maar 

meewerken op de rommelmarkt was haar favoriet. Zondags ging ze naar de kerk, 

later samen met Gea Vogt. Ook het koffiedrinken na de dienst waardeerde ze 

enorm. Toen naar de kerk gaan helaas niet meer ging bleef ze via de kerktelefoon 

erbij betrokken. 

Na het overlijden van Tinus is Albertje nog een poosje blijven wonen aan de 

Trumanstraat. Mede door plannen van de gemeente verhuisde ze naar de 

Zorgvilla. Sinds het uitbreken van de coronacrisis was ze bij haar dochter in 

Coevorden. Last van longproblemen had ze al lang. Gaandeweg nam haar 

gezondheid af. Toen ze na een ziekenhuisopname nog maar een paar dagen weer 

bij haar dochter was overleed ze op zondagmiddag 3 mei. 



De afscheidsdienst heeft vanwege de omstandigheden in kleine kring plaats 

gevonden in de Zuiderkerk op vrijdag 8 mei. Daarna vond de 

crematieplechtigheid plaats in crematorium "De Meerdijk" in Emmen. In de 

dienst hebben we ons laten bemoedigen door evenals bij het afscheid van Tinus 

ook nu hun trouwtekst te lezen: Genesis 2: 18. ''God, de Heer, dacht: Het is niet 

goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.' 

Dat de familie en wij allemaal op de weg zonder Albertje elkaars hulp mogen zijn 

zoals God onze hulp wil zijn! 

 

Ds. Elly Wisselink  

 

Omzien naar elkaar  

De Bleerinck, Spehornerbrink 1, 812 KA Emmen: 

mevr. E.H. Schuiling - Muller, Veilingstraat 18 (afdeling Bargerholt, app. 5); 

dhr. M. Lunenborg, Zijweg 8. 

Ook al zijn de maatregelen rond het coronavirus versoepeld: laten we in onze 

gebeden en daden om blijven zien naar elkaar, in het bijzonder naar mensen die 

weinig of geen bezoek krijgen en de mensen die ziek zijn of met zorgen zitten.  

 

Vanuit de pastorie  

De overheid heeft de maatregelen in verband met het coronavirus versoepeld. 

Dan is het zo dat de landelijke kerk vervolgens die maatregelen omzet in 

richtlijnen voor de plaatselijke gemeentes. In elke gemeente zal in eerste instantie 

de kerkenraad zich erover moeten buigen hoe die te vertalen naar de eigen 

plaatselijke situatie. En we zullen er ook rekening mee moeten houden dat de 

voorschriften van de overheid kunnen worden bijgesteld. De richtlijnen hebben 

ook gevolgen voor de vorm waarin mijn afscheid van Nieuw-Amsterdam en 

Emmer-Compascuum en mijn intree in Dedemsvaart zal plaatsvinden. Zodra er 

meer bekend is zullen we de gemeente uiteraard daarvan op de hoogte brengen.  

We moeten dus nog even geduld hebben en volhouden. Dat valt lang niet altijd 

mee. Dan moet ik denken aan het laatste couplet van lied 27. Ook al heb ik wel 

eens genoeg van alles rond het coronavirus: de woorden daarvan geven mij kracht 

om door te gaan. 

 

O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

 

Een warme groet in verbondenheid, ds. Elly Wisselink  



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: 

Willy Misker, Vaart NZ 91 7833HE. 

 

Kerkenraadsverkiezingen. 

Voor de vacature voorzitter diaconie zijn door de gemeente geen aanbevelingen 

gedaan. De kerkenraad heeft nu zelf de vacature ingevuld. 

Wij stellen u voor mevr. F.M. van Sloten-Bloemhof te bevestigen in het ambt van 

diaken. 

Eventueel bezwaren kunt u voor 20 mei schriftelijk en ondertekend indienen bij 

de scriba. 

De bevestiging zal wanneer er i.v.m. met het Corona-virus weer kerkdiensten 

mogen worden gehouden plaatsvinden. 

 

Orgelspelen op de vrijdagavond. 

Zolang we nog niet weer mogen samenkomen voor de dienst op de 

zondagmorgen zal ik op de vrijdagavond van 19.00 – 19.30 uur orgelspelen. 

De mensen met kerktelefoon kunnen dan inschakelen en meeluisteren. 

Als jullie een lied hebben die je graag wilt horen bel me dan gerust. Het is een 

soort van verzoek orgelprogramma.  

Mochten er mensen zijn die niet verbonden zijn met de kerktelefoon maar wel 

een lied willen aanvragen voor iemand (die wel verbonden is) dan kan dat 

natuurlijk ook. Graag zelfs.  Mijn telf.is.  06-22784920  of  0591-555143. 

Dit kan tot vrijdagmorgen 12.00 uur dan kan ik ’s middags alles voorbereiden. 

De afgelopen vrijdagen is er best veel aangevraagd en dat is heel erg leuk. 

Schroom dus niet of jezelf of de ander te verblijden/troosten met een lied. 

Dat maakt het orgelmoment ook van ons samen.         Verbinding!! 

Hopelijk tot vrijdagavond. 

Warme groet en goede gezondheid toegewenst.    Willy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

     

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

 

  

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

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

