
                  Zondag 19 april 2020 

   

     

 

Beste gemeenteleden, 

Hierbij de orde van dienst voor zondag 19 april. Een enkele opmerking erbij:  

- we luisteren naar lied 43 en 1005 via youtube en naar lied 416 met een cd. 

Lied 416 wordt gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. 

Hanna Rijken  

- van het orgelspel voor en na de dienst en van de zang door de Cantorij van 

de Zuiderkerk o.l.v. Willy Misker kunnen we genieten met behulp van een 

cd. 

- leg voor alle zekerheid liedboek en bijbel weer klaar. 

We wensen elkaar een gezegende dienst! 

 

Ds. Elly Wisselink  

 

Orde van dienst voor zondag 19 april 2020 

 

Voorganger: ds. Elly Wisselink  

Koster: Roelof Visser 

Beamer: Peter Vermaas 

Camera: Harold Mulder  

 

Muziek: Partita 'Wer nur den lieben Gott lässt walten'(Wie maar de goede God laat 

zorgen) van Georg Böhm (1661 – 1733), gespeeld door Piet Wiersma op het 

Hinszorgel in de Petruskerk in Leens  

 

Welkom 

 

Bemoediging en groet 

 

Zang: lied 43: 3 en 4 

 

Gebed 

 

Moment voor de kinderen  

 

Zang: 'Dit ene weten wij' (gezongen door de Cantorij van de Zuiderkerk) 

 

Dit ene weten wij en aan dit één 

houden wij ons vast in de duistere uren: 

er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren, 

en wie 't verstaat, die is niet meer alleen. 



Lezing: Johannes 20: 11 – 18 

 

Zang: 'Zoekend naar licht' (lied 1005) 

 

Overdenking 

 

Zang: 'Als wild gras' (gezongen door de Cantorij van de Zuiderkerk) 

 

Als wild gras in de bergen groeit de liefde. 

Hoger en hoger gaat zij, wie zal haar kennen? 

 

In de rimpels van de huid leeft de liefde. 

Diep en diep verborgen is zij, wie zal haar kennen? 

 

Uit de poorten van de ziel spreekt de liefde. 

Licht en vrij gaat zij en laat zich kennen.  

 

Gebed – Onze Vader  

 

Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' (lied 416) 

 

Zegen 

 

Muziek: Partita 'Jesu, meine Freude'(Jezus, mijn vreugde) van Friedrich Wilhelm 

Zachow (1663 – 1712), gespeeld door Peter Westerbrink op het orgel in de 

Hervormde kerk in Nieuw-Scheemda 

 

MEDEDELINGEN 

Dienst beluisteren via 'Kerkomroep.nl' 
Zo kunt u het vinden:  

ga naar www.kerkomroep.nl; 

vind uw kerk - vul in: Noorderkerk Nieuw-Amsterdam, daarna Enter; 

klik daarna op 'Nieuw-Amsterdam Drenthe';  

klik vervolgens op de datum die u wilt zien 

LET OP! Deze keer moet u klikken op zaterdag 18 april 2020. 
Dat heeft met het volgende te maken. Momenteel luisteren heel veel mensen online 

naar de diensten waardoor de lijn overbelast raakt en je niet altijd verbinding kunt 

krijgen. In alle gemeentes komt het probleem voor en zoekt men wat daar aan te 

doen is. Van de stichting die de kerkomroep beheert hebben we het advies gekregen 

om de dienst eerder op te nemen. Daarom zullen we dat zaterdag doen. Vandaar 

dus dat u moet klikken op 'zaterdag 18 april 2020'. Of het (voldoende) zal helpen is 

afwachten. Sowieso kunt u in de komende week en ook daarna nog de dienst 

beluisteren. Hij blijft er een jaar opstaan.  

 

http://www.kerkomroep.nl/


Dienst 26 april 
Daarin zal voorgaan pastor Roelf Stoel.  

 

Omzien naar elkaar  
Mevr. A. Post - Boertien(Zorgvilla) woont tijdelijk Gaarlandtlaan16, 7741 DA 

Coevorden  

De mensen in Oldersheem zelf en in de verpleeghuizen mogen geen bezoek 

ontvangen. Laten we naar hen omzien door hen een kaartje te sturen of te bellen als 

dat mogelijk is. Dat geldt natuurlijk ook voor hen die thuis wonen en weinig of 

geen bezoek ontvangen. Laten we sowieso naar elkaar omzien.  

 

Vanuit de pastorie  
In deze tijd gebeuren er mooie dingen tussen en voor mensen. Dat is fijn. Tegelijk 

merk ik dat door allerlei omstandigheden het voor mensen heel zwaar kan zijn. Dat 

zij de kracht van God en de steun van mensen mogen ervaren om vol te houden. 

God heeft gezegd: Het is niet goed dat de mens alleen is. Wij zijn aan elkaar 

gegeven om samen het leven te vieren en in tijden van tegenslag elkaar tot steun te 

zijn.   

Zelf onderhoud ik contacten via telefoon, email of whatsapp. Alleen in uiterste 

nood kom ik op bezoek en dan alleen met inachtneming van de maatregelen door 

de overheid bepaald. Natuurlijk mag u/jij mij ook zelf bellen, mailen, een berichtje 

sturen via whatsapp. Dat gebeurt ook al en dat stel ik op prijs. Schroom niet om iets 

te laten horen, ds. Elly Wisselink  

 

Paasgroet voor de senioren  
Vanwege alle maatregelen rond het coronavirus kon de Paasviering voor senioren 

op 2 april niet doorgaan. Daarom is er vanuit de kerkenraad een kaart gestuurd naar 

alle mensen van 75 jaar en ouder.  

De ouderlingen hebben ze bij de betrokken mensen in de bus gedaan.   

 

Paaskaars. 
Het is in onze gemeente een goede gewoonte om de paaskaars ieder jaar te 

schenken aan een gemeentelid. Dit jaar is de paaskaars gebracht bij de heer Erik 

Bobbink, Topaasdreef 16 Emmen. 

 

Diaconie 
Op 26 april is de collecte bestemd voor Save the Children. Elk kind verdient een 

eerlijke kans, maar helaas zijn er wereldwijd nog heel veel kinderen in nood als 

gevolg van oorlog, rampen en armoede. Save the Children waarschuwt dat de 

coronapandemie een grote bedreiging vormt voor de gezondheid en het onderwijs 

van miljoenen kinderen in vluchtelingenkampen en in de armste landen ter wereld. 

Sinds het begin van de uitbraak, zet Save the Children zich in voor getroffen 

kinderen en families. Nu er ook in de armste landen steeds meer besmettingen zijn, 

dringt de tijd om in actie te komen. Maak uw bijdrage over via 



NL69RBRB0851567320 tnv Diaconie protestantse gemeente Zuiderkerk o.v.v. 

Save the Children 

Ook kunt u de diaconale bijdrage geven aan het project Gambia o.v.v. "Gambia", of 

aan de Diaconie in het algemeen. 

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  

 

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. A. Klaassen–van der Meer, Aleida Kramer, M. van der Thijnensingel 1 

7741GB Coevorden 

Ds. E.J. Wisselink, Vaart 87 7833AD Nieuw Amsterdam 

 

Mededeling Rommelmarkt commissie 

Gezien de aangescherpte regels omtrent het coronavirus heeft de 

rommelmarktcommissie besloten dat de inbrengzaterdag van 18 april en 16 mei 

komen te vervallen 

 

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

 

 Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

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

