
                  Zondag 24 mei 2020 

 

   

Beste gemeenteleden, 

Hierbij de orde van dienst voor komende zondagmorgen. We werken weer met de 

liederen die de EO beschikbaar heeft gesteld. 

De dienst wordt op zaterdagmiddag 23 mei opgenomen.  

We leren iedere keer bij als het gaat om opnemen en uitzenden, maar leg voor de 

zekerheid ook een Liedboek en een bijbel klaar.  

Een gezegende dienst gewenst, 

Ds. Elly v.d. Meulen 

 

Voorganger: ds Elly v.d. Meulen 

Ouderling: Jeannet Feijen 

Koster: Roelof Visser 

Beamer: Peter Vermaas, Mark Pals en Eppo Velzing  

Camera: Harold Mulder 

 

Vooraf: Heer, ik kom tot U (Evang. Liedbundel 302)  

 

Woord van welkom 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Abba Vader (Lied 886) 

 

Gebed 

 

Voor de kinderen: Verhalentrommel  

 

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (Evang. Liedbundel 188) 

 

Lezing: Johannes 17:1-13 

 

Overdenking 

 

Lied: Groot is uw trouw o Heer (Lied 885:1,2) 

 

Danken en voorbede 

 

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

 

Zegen 

 



Muziek: Ik wandel in het licht met Jezus (Evang. Liedbundel 184) 

 

MEDEDELINGEN 

Voor de kinderen 

Ds. Elly van de Noorderkerk heeft zondag de verhalentrommel weer bij zich. 

Luister en kijk wat ze er voor jullie uit te voorschijn haalt. 

 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

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

klik vervolgens op 'zaterdag 23 mei'.  

 

Pinksterdienst 

Met Pinksteren vieren we het feest dat God alle mensen bezielt met het vuur van 

zijn Geest.  

Natuurlijk waren we liever in de kerk samen gekomen om het te vieren. 

Nu het niet anders is is het goed om met mensen van verschillende kerken stil te 

staan bij wat Pinksteren voor ons betekent. 

In de Pinksterdienst zullen voorgaan ds. Elly van der Meulen, pastor Roelf Stoel en 

ds. Elly Wisselink.  

 

Omzien naar elkaar  

Mevr. E.H. Schuiling - Muller, Veilingstraat 18, verhuist definitief naar De 

Bleerinck, Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen - afdeling Eshof, appartement 28 

Ook dhr. M. Lunenborg, Zijweg 8, is definitief verhuisd naar De Bleerinck.  

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 ziek zijn, hen die 

zorgen hebben. Laten we elkaar dragen in onze gebeden, met woorden, in daden.  

 

Open kerk  

Op eerste en tweede Pinksterdag - 31 mei/1 juni willen we de kerk openstellen van 

14.00 tot 16.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen. Wel zullen we uiteraard de 

maatregelen vanuit de overheid in acht nemen: anderhalve meter afstand en niet 

komen wanneer iemand verkouden is/ koorts heeft.  

Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken. een poosje in stilte te zitten, naar 

muziek te luisteren. 

Toon Hermans besluit één van zijn gebedenboekjes met een stukje over wat het 

betekent wanneer je voor een ander een kaarsje aansteekt. 

 

Ik weet niet hoeveel mensen mij hebben geschreven - toen het slecht met me ging -: 

'We zullen een kaarsje voor je opsteken.' 

http://www.kerkomroep.nl/


Mensen uit alle lagen van de bevolking, onder wie ook gelouterde mensen die zelf 

ooit hard hadden moeten knokken. 

Op die momenten voel je, dat zo'n kaarsvlammetje niet zo maar een sentimenteel 

lichtje is. 

Als iemand een kaars pakt, en een lucifer, en die kaars voor een ander aansteekt, 

dan is er toch sprake van warmte van de ene mens voor de andere mens. Duizenden 

en duizenden mensen steken op een dag een kaarsje aan. Dat is iets heel anders, 

dan wanneer duizenden mensen geen kaars aansteken.  

Bidden betekent niet alleen 'vragen voor jezelf', maar het is ook vragen voor de 

ander. Zoals je een kaarsje voor een ander opsteekt. Zo vindt door het gebed een 

verbinding tussen mensen plaats en dat is een grote kracht in de samenleving.   

 

Vanuit de pastorie  

Als kerkenraad zullen we in deze tijd van de coronacrisis voor het eerst weer bij 

elkaar komen op dinsdag 2 juni met inachtneming van de overheidsmaatregelen. 

Dan zullen we bespreken hoe we de versoepeling van die maatregelen het beste 

kunnen "vertalen" naar de praktijk van ons gemeentezijn. Daarbij komt ook aan de 

orde wanneer en hoe mijn afscheid van de gemeente zal plaatsvinden. De gedachte 

is nu op een zondag in juli. Want weer samenkomen zondags is met veel regels 

omgeven. Dat heeft ook consequenties voor hoe mijn afscheid zal plaatsvinden. 

Zodra de kerkenraad bij elkaar is geweest zult u er meer over horen.  

De periode tussen Hemelvaart en Pinksteren vertolkt het gevoel dat je in deze crisis 

maar ook op andere momenten in je leven kunt hebben. Waar is de Heer in dit 

alles? Hoe kan ik iets van Hem ervaren? Jezus is niet meer onder ons en de Geest 

moet nog komen. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt niet voor niks 

Wezenzondag genoemd.  

 

Al heeft Hij ons verlaten, 

Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 

als zonlicht om de bloemen 

een moeder om haar kind. 

Teveel om op te noemen  

zijn wij door Hem bemind. 

 

Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 

(lied 663) 

 

Een vriendelijke groet voor u/jullie allen, 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: 

Mevr. C. Slomp–van der Sleen, Jachthoorn 44 

 



Pinsterzendingscollecte (kerk in actie) 

Volgende week vieren we het Pinksterfeest. De collecte is dan bestemd voor het 

werk van kerken in Marokko. Misschien verrast het u dat er kerken zijn in dit 

islamitische land. Ja, ze zijn er en ze groeien! Het zijn kerken waar christenen uit 

diverse Afrikaanse landen bij elkaar komen. Ze spreken veel verschillende talen, 

maar de diensten zijn in het Engels of in het Frans.  

 

Naar deze kerken komen Afrikaanse studenten, die in Marokko studeren en er soms 

blijven wonen. Maar ook Afrikaanse migranten die in Marokko stranden, onderweg 

naar Europa. In Nederland horen wij vooral berichten over de gevaarlijke oversteek 

over de Middellandse Zee. Hun minstens zo gevaarlijke tocht door de barre 

woestijn is ons minder bekend. Ze verliezen vrienden, ze moeten geld zien te 

verdienen om te overleven, ze wonen beroerd en er is vaak geen medische zorg als 

ze ziek zijn.  

 

Wat is het dan belangrijk als er een kerk is die naar je omkijkt! Die je van voedsel 

en kleding voorziet en die een luisterend oor biedt. Dat er een plek is om Gods 

troost en nabijheid te zoeken. Met uw bijdrage  ondersteunt Kerk in Actie de kerk 

in Marokko om praktische hulp te bieden aan migranten. Daarnaast is uw gift ook 

bedoeld om predikanten op te leiden. Zo waait Gods Geest door Marokko en brengt 

vele nationaliteiten samen… Maak uw bijdrage over via NL69RBRB0851567320 

tnv Diaconie protestantse gemeente Zuiderkerk o.v.v. Pinsterzending. Bedankt voor 

uw bijdrage! 

 

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

