
                  Zondag 19 juli 2020 

 

 

Kerkomroepviering Noorderkerk 

Voorganger: ds. Elly v.d. Meulen   Ouderling: Gé Visser 

Beamer: Peter Vermaas, Peter Haan 

Koster: Roelof Visser 

Camera: Harold Mulder 

 

Orgelmuziek: Heer, ik kom tot U (van de CD: Heer, ik kom tot U. Gouden 

instrumentale melodieën gespeeld door Dob de Vries) 

 

Woord van welkom 

 

Bemoediging en groet  

 

Gebed 

 

Lied: Ik zal er zijn (Opwekking 770)  

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 



Lezing: Mattheüs 13:24-30   

 

Overdenking 

 

Lied: Hoe groot zijt Gij (opname met Corien Velzing) 

Hoe groot zijt Gij 

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 

de wereld zie, die U hebt voortgebracht 

Het sterrenlicht, het rollen van de donder 

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 

 

Refrein:  

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 

 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een lam 

Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam 

Refrein 

 

Als Christus komt met majesteit en luister 

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij 

Refrein 

 

Dankgebed en Onze Vader 

 

Zegen  

 

Orgelmuziek: Abba Vader (van de CD: Heer, ik kom tot U. Gouden instrumentale 

melodieën gespeeld door Dob de Vries) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

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

klik vervolgens op zaterdag 4 juli 2020 

 

Verbintenisdienst Dedemsvaart 

De verbintenisdienst in Dedemsvaart op 19 juli, aanvang 14.30 uur, kan ook 

gevolgd worden via 'Kerkomroep.nl'.  

Bij de uitzending vanuit deze kerk zijn wel beelden. LET OP! De verbintenisdienst 

vindt niet plaats in 'De Antenne' maar in de Van Dedemkerk.  

 

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: 

Martin Lunenborg, Veenweg 10 9481TJ Vries 

Dhr. en mevr. de Vries, Vaart ZZ 85 7833AD 

 

Inloopochtend 

Beste mensen we willen 22 Juli weer bij elkaar komen om koffie te drinken in de 

Welput. We houden ons aan de regels en geven elkaar de ruimte. U bent weer van 

harte welkom om 10 uur we kijken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten. 

Hartelijke groet de vrijwilligers. 
 

Banken, of toch liever stoelen……….. 

Beste gemeenteleden bij de laatste Zuiderklanken heeft een formulier ontvangen 

waarop u kenbaar kunt of u de banken in de kerk wilt behouden, of toch liever 

stoelen. 

U kunt de antwoordstrook nog inleveren tot 15 augustus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/


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  

 

     

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

 

 Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

