
                  Zondag 19 januari 2020 

   

     Voorganger: Ds. E. Wisselink  

     Organist: mevr. Willy Misker 

 

Thema: Geef om/voor je kerk 

 

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 

Lied 100: 1, 2 en 3 

Lied 100: 4 

Lied 967: 1 – 2 – 3 – 5, 6 en 7 

Lied 111: 1 en 6 

Lied 845: 3 

Lied 912: 1, 4, 5 en 6 

'Met nieuwe woorden voor een oud verhaal' 

Lied 971 
 

VOORBEREIDING 

Welkom 

Aanvangslied:   Lied 100: 1, 2 en 3 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:   Lied 100: 4 

 

Over het thema: 'Geef om/voor je kerk' 

 

Gebed om ontferming 

Zingen:   Lied 967: 1 

Intentie 

Zingen:  Lied 967: 2 

Intentie 

Zingen:  Lied 967: 3 

Intentie 

Zingen:  Lied 967: 5, 6 en 7 

 

 

 



HET WOORD 

Gebed om de Geest 

Lezing:  Spreuken: 11: 23 – 31 

Zingen:   Lied 111: 1 en 6 

Lezing:  Lucas 9: 18 – 24 

Zingen:   Lied 845: 3 

 

Verkondiging  

 

Zingen:  Lied 912: 1, 4, 5 en 6 

 

Geloofsbelijdenis 

Zingen: 'Met nieuwe woorden voor een oud verhaal'  

(Zangen van zoeken en zien 102) 

 

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, 

niet met een stem versteend in het verleden, 

wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 

zonder de harde leer van zekerheden, 

woorden die klinken als een nieuw signaal: 

ruimte waar mensen zich gezegend weten. 

 

Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 

een pleisterplaats om bij elkaar te schuilen, 

waar elk van waarde is die hier verschijnt, 

waar lachen is en tranen mogen stromen, 

deuren die open staan voor groot en klein, 

waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 

 

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 

waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 

dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 

dank voor de openheid van niet te moeten, 

dank voor de woorden en het nieuwe lied, 

dank voor de ogen die elkaar begroeten.  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Collecte: 1. Diaconie  

 2. Zuiderkerkgemeente  

 



Slotlied:   Lied 971 

 

Zegen 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  
 

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

   

MEDEDELINGEN 

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

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

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. Winkel 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. H. Lensink, Schakelpad 4 

Mevr.J. de Vries-Harmers, Nieuweweg 89  

 

Dienst 2 februari  
In deze dienst vieren we het 25-jarig jubileum van de Cantorij. 

Dat we maar met velen mogen zijn om er samen een mooi feest van te maken! 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 24 januari er een weeksluiting in Oldersheem 

Voorganger: Ds. J. van Breevoort. Aanvang: 19.00 uur 

 

       Jubileumconcert van de Cantorij Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 

De Cantorij bestaat in febr. 2020 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt er  

1 februari 2020 een jubileumconcert gegeven in de Zuiderkerk te                             

Nieuw-Amsterdam, Vaart Zz. 86. Het concert begint om 19.30. Medewerking 

wordt verleend door Jan Lenselink (orgel/piano), Jorien Habing (sopraan), Corien 

Velzing (klarinet),  Peter van Dijk- Veldkamp (bas), Martin Sprenger (tenor) en 

Martine Stulp (viool). Het geheel staat onder leiding van dirigent Willy Misker.                           

De toegangsprijs is € 7,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de kerk of te reserveren per 

email bij jannie.meijerink@home.nl of per tel: 0591-552900.                                                            

Er is een afwisselend programma samengesteld. Na afloop is er onder het genot van 

een drankje gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dit concert wordt ook via de 

kerkradio uitgezonden 

 

 

 

mailto:jannie.meijerink@home.nl


Kopij Nieuwsbrief 26 januari 

Kopij voor de nieuwsbrief van zondag 26 januari kunt u sturen naar 

jenne.lanjouw@gmail.com voor donderdag 23 januari 12.00 uur. 

 

Inloopochtend 
Woensdagmorgen 22 januari  zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Wij gaan met elkaar snert en bonensoep eten en daarom zijn de deuren 

pas om 11.30 uur open. Graag bord en bestek meenemen U bent allen van harte 

welkom. Loopt u ook binnen??? 

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

 

Zondag 26 januari 2020  
Voorganger: Ds. E. Wisselink  

Organist: mevr. Willy Misker  
Collecten: 1. Diaconie; 2. Zuiderkerkgemeente 

Uitgangscollecte:   Onderhoud gebouwen 

 

Agenda 12 – 19 januari 

Maandag 19.00 uur, Uitreiking Kerkbalans  

Dinsdag 19.30 uur, Kerkenraad 

Woensdag 11.30 uur, Inloopochtend Welput 

Vrijdag 19.00 uur, Weeksluiting Oldersheem 

    

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

 

  
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

 ur 
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