
                  Zondag 21 juni 2020 

 

 

Orde van dienst voor zondag 21 juni 2020   

Noorderkerk Nieuw-Amsterdam 

Het is een gezamenlijke dienst van de Noorderkerk, de Vrijzinnig Hervormde 

gemeente en de Zuiderkerk 

 

Beste mensen, 

Hierbij de orde van dienst voor komende zondag. Het is altijd goed om bijbel en 

liedboek bij de hand te hebben. Ik wens u/jullie allemaal een goede en gezegende 

dienst toe! 

 

Vriendelijke groet, ds. Elly Wisselink   

 

Voorganger: ds. Elly Wisselink 

Ouderling van dienst: Aly Winkel  

Orgelspel: Willy Misker (van te voren opgenomen) 

Koster: Roelof Visser 

Beamer: Peter Vermaas, Mark Pals en  Ada van Breevoort 

Camera: Albert Meijering  
 

Orgelspel: ‘Aria’ van Felix Mendelssohn 
 

Welkom door de ouderling van dienst  
 

Bemoediging en groet  
 

Zang: lied 62: 1 en 5   
 

Gebed 
 

Moment voor de kinderen 
 

Zang: ‘Woord en Geest’ – medley(waaronder lied 25: 2) 

 

Lezing: Mattheüs 10: 16 – 33 

 

Zang: ‘Dit ene weten wij’,  

gezongen door de Cantorij van de Zuiderkerk o.l.v. Willy Misker 

 

Dit ene weten wij en aan dit één 

houden we ons vast in de duistere uren: 

er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren, 

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



Overdenking 

 

Orgelspel over lied 362: 1 en 2 

 

Gebed – stil gebed – Onze Vader 

 

Zang: lied 835: 1, 2 en 4   

 

Zegen 

 

Orgelspel: Improvisatie over psalm 138 van Piet van Egmond   

 

            MEDEDELINGEN 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

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

klik vervolgens op zaterdag 20 juni 2020 

 

Dienst 28 juni 

De predikanten van de drie kerken gaan in deze dienst samen voor. Hoewel ik in de 

zomervakantie twee onlinediensten voor mijn rekening neem is dit voor mij de 

laatste (online)dienst voordat ik op 5 juli officieel afscheid neem van de 

Zuiderkerk. We willen in deze dienst de Maaltijd van de Heer vieren. In de kerk 

zullen we het doen met de paar mensen die er zijn. U kunt het thuis meevieren. De 

landelijke kerk heeft op haar website informatie gezet over Avondmaal vieren in 

onlinediensten. Daaruit haal ik een paar dingen aan: 

- Het vieren van het Avondmaal kan niet gemist worden. 

- De gemeenteleden vieren thuis de onlinedienst mee. Concreet door na de 

overdenking mee te bidden met de voorganger als deze bidt om de Geest over de 

gaven van brood en wijn. 

- Het is goed om van te voren thuis brood en wijn klaar te zetten. 

- Wij wijzen gemeenteleden ook op de mogelijkheid om, als u alleen thuis bent, één 

of twee anderen uit te nodigen om samen met u de online avondmaalsdienst mee te 

vieren. Mits de gepaste afstand van anderhalve meter in acht genomen wordt en 

niemand gezondheidsklachten heeft.  

 

Overleden 

Op 13 juni is op de leeftijd van 91 jaar overleden Trijntje Schuttrups - de Haan, 

echtgenote van Hendrik Schuttrups in liefdevolle herinnering. De afscheidsdienst 

met aansluitend crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Het 

correspondentieadres is: D. Schuttrups, Jagerslaan 105, 7833 ER Nieuw-

Amsterdam.  

 

http://www.kerkomroep.nl/


Op 15 juni is op de leeftijd van 75 jaar overleden Lineke Hilberts - Feijen, 

echtgenote van Jan Hilberts. Het afscheid van Lineke zal in besloten kring 

plaatsvinden. Wel kunt u de afscheidsdienst in de Opgang in Emmen op vrijdag 19 

juni 2020 om 13.00 uur volgen via kerkomroep.nl. Het correspondentieadres is:  

Jan HIlberts, Wijkstraat 3, 7833 EA Nieuw-Amsterdam.  

 

Onze namen staan geschreven in de holte van uw hand 

als een teken dat ons leven in U, Heer, is ingeplant. 

Steeds als Gij Uw handen opent zien Uw ogen ons weer aan 

en gedenk Gij Uw belofte een volkomen nieuw bestaan. 

 

Laat ons in de stilte groeien totdat op de jongste dag 

onze namen openbloeien op Uw goddelijk gezag. 

Dan gebeurt wat wij nu dromen dat wij in Uw louter licht 

tot U nader mogen komen aangezicht tot aangezicht.  

 

Omzien naar elkaar 

Scheperziekenhuis: mevr. A.J. Koopman - Nakken, Karel Palmstraat 175. 

Laten we in onze gebeden en daden met elkaar blijven meeleven, in het bijzonder 

met hen die nog altijd weinig of geen bezoek ontvangen door de coronacrisis, met 

hen die (ernstig) ziek zijn, met hen die zorgen hebben omdat het bijvoorbeeld met 

hun bedrijf minder gaat.  

 

Vanuit de pastorie  

De datum van 5 juli komt snel dichterbij: de dag waarop ik officieel afscheid neem.  

Ik besef dat de coronacrisis voor de nodige mensen hele vervelende gevolgen heeft 

gehad doordat ze corona kregen met alle gevolgen vandien. Dan denk ik ook aan de 

mensen die een lieve naaste zijn verloren aan corona. En voor ons allemaal heeft de 

coronacrisis gevolgen gehad. Voor de één een klein beetje, voor de ander wat meer 

en voor weer een ander heel veel gevolgen. Ik besef dat ik gezond ben en al kon 

niet alles: ik was niet aan huis gebonden en kon met anderhalve afstand wel een 

enkel bezoek ontvangen.  

Tegelijk merk ik dat het lastig blijf vinden om in deze situatie afscheid te nemen. 

Bij het afscheid op 5 juli zal ik de gemeente verschrikkelijk missen. Het lijkt ook 

alsof alle mooie ontmoetingen en open gesprekken rond geloof en leven, alle 

leerzame ervaringen van de afgelopen negen jaar verstopt zitten onder wat de 

coronacrisis teweeg heeft gebracht. Ik doe mijn best om ze wel weer op te delven 

en mee te nemen naar Dedemsvaart.   

In de tijd die mij nog rest probeer ik met zoveel mogelijk mensen nog even contact 

te hebben. Mocht u, jij zelf mij nog willen spreken: laat het weten.  

Of al mijn voornemens voor de komende tijd lukken weet ik niet. Voor een deel 

gaat het werk "gewoon" door. In Emmer-Compascuum zijn er bijvoorbeeld drie 

mensen die graag belijdenis willen doen en als teken daarvan gedoopt zullen 

worden. Hoe en wanneer doen we dat in deze tijd waarin nog niet alles mag? Ook 

http://kerkomroep.nl/


dat vraagt het nodige overleg. Al is het natuurlijk prachtig om drie mensen het 

teken van Gods verbondenheid met hen mee te geven! 

 

Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. 

Heb moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. 

Gods Woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen 

des Heren aangezicht. 

(lied 313: 1) 

 

Vriendelijke groet, ds. Elly Wisselink 

 

Omzien naar elkaar  

Laten we ook nu de maatregelen rond het coronavirus versoepelen naar elkaar 

blijven omzien door middel van een kaartje of een telefoontje. In het bijzonder naar 

hen die weinig of geen bezoek ontvangen door de crisis, hen die (ernstig) ziek zijn, 

hen die zorgen hebben omdat het bijvoorbeeld met hun bedrijf minder gaat.  

Laten we elkaar dragen  in onze gebeden, woorden en daden.  

 

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. Dinie Schutrups, Jagerslaan 105 

 

Zuiderklanken. 

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 2 juni besloten om in juni een 

kerkblad te doen uitgaan. 

Veel gemeenteleden krijgen iedere week de nieuwsbrief via de mail, maar niet 

iedereen heeft deze mogelijkheid. 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 24 juni 12.00 uur,  

bij mevr. Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknnav.nl 

 

Laatste keer orgelspelen op de vrijdagavond. 

Vrijdag 20 juni is het de laatste keer dat ik tussen 19.00 en 19.30 uur 

zal spelen. We hebben in de afgelopen 9 weken heel veel mooie liederen 

en orgelstukken gehoord.  Ik vond het prachtig om te doen en ik hoop 

dat de mensen die via de kerkradio konden meeluisteren ook hebben  

genoten.  Dank je wel dat jullie ook liederen hebben aangevraagd voor 

zowel een ander als voor jullie zelf. Ook het groepje mensen die bijna  

elke vrijdagavond in de kerk zat te luisteren, dank dat jullie er waren. 

Zo was er toch een stuk verbondenheid in deze "afstandelijke" periode.  

Hartelijke groet    Willy 
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Bijbelleesrooster 

 

donderdag 18 juni Matteüs 10:34-11:1 

vrijdag 19 juni Psalm 69:1-13 

zaterdag 20 juni Psalm 69:14-30 

zondag 21 juni Psalm 69:31-37 

maandag 22 juni Romeinen 6:1-14 

dinsdag 23 juni Romeinen 6:15-23 

woensdag 24 juni Romeinen 7:1-12 

donderdag 25 juni Romeinen 7:13-25 

vrijdag 26 juni Romeinen 8:1-11 

zaterdag 27 juni Romeinen 8:12-25 

zondag 28 juni Romeinen 8:26-39 

maandag 29 juni Romeinen 9:1-18 

dinsdag 30 juni Romeinen 9:19-33 

 

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) 
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