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Orgelspel 

Votum 

Zingen: psalm 33:1,8 

Gebed 

Zingen: Heer, ontferm U over ons (Lied 413:3) 

Lezing: Ezechiël 34:11-15 

Orgelspel 

Lezing: Johannes 21:1-18 

Zingen: Ik zeg het allen dat Hij leeft (Lied 642:1-4) 

Preek 

Orgelspel 

Gebed – Onze Vader 

Zingen: God roept ons broeders tot de daad (Gez. 474:1-3 oude Liedboek) (tekst zie 

onderaan) 

Zegen, afgesloten met ‘Amen, amen, amen!’ (Lied 415:3) 

 

God roept ons, broeders, tot de daad; 

zijn werk wacht, treedt dan aan 

en weest gereed om elke weg, 

die Hij u wijst, te gaan. 

Wij weten dat, wat komen mag, 

toch hij slechts wint die waagt, 



en wie zich zelve geven wil 

door 't donker vlammen draagt. 

 

God roept, en in Hem is de kracht, 

die onze zwakheid staalt. 

Dit is de vreugd, dat Hij het doel 

en onze vaart bepaalt. 

Dat Hij ons over grenzen heen 

laat zien het groot gezicht 

van aller mensen broederschap 

in 't ene, godlijk licht. 

 

God roept, en wat de mensen scheidt 

dat zij geen scheiding meer; 

zijn liefde houde ons allen saâm 

en samen met de Heer. 

Want wat er in de wereld woed', 

toch is het God die wint 

en in een elk die Hem behoort 

het nieuwe rijk begint. 

 

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! U moet klikken op zaterdag 25 april 2020(de datum waarop de dienst 

opgenomen is).  

 

Dienst 3 mei  

Daarin zal voorgaan ds. Elly van der Meulen. 

 

http://www.kerkomroep.nl/


Omzien naar elkaar 

De Bleerinck, afdeling Bargerholt - appartement 5, Spehornerbrink 1, 7812 KA 

Emmen: mevr. E.H. Schuiling - Muller, Veilingstraat 18 

Scheperziekenhuis: mevr. A. Post - Boertien, tijdelijk Gaarlandtlaan 16 in 

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.  

 

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. E. H. Schuiling – Muller,  De Bleerinck, afdeling Bargerholt  

 appartement 5, Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen 

Dhr. E. Schuiling, Veilingstraat 18, 7833HM Nieuw Amsterdam 

Scheperziekenhuis: mevr. A. Post - Boertien, tijdelijk Gaarlandtlaan 16 in 

Coevorden. 

 

Vanuit de pastorie  

Het voelde vreemd om vorige week op zaterdag de dienst op te nemen. Het voelde 

vreemd om dat in een lege kerk te doen. Het was wél fijn om weer een keer een 

dienst te mogen en kunnen doen. Ik mocht er op deze manier weer een keer 

uitdrukking aan geven dat we er niet alleen voor staan, ook in deze ingewikkelde 

tijd niet. We hebben ons geloof. Ons geloof in God die ons wil inspireren, 

bemoedigen, troosten, kracht geven. Het was ook goed om reacties te krijgen via 

app, mail of telefoon. Het geeft mij mede het gevoel dat we samen gemeente zijn en 

blijven wat er ook gebeurt.  

Gelet op de reacties van mensen die nu wél verbinding konden krijgen helpt het dat 

we de dienst op zaterdag opnemen. Dat blijven we dus de komende tijd doen.  

Er lag nog een vraag op mijn bureau naar aanleiding van de tekst die in de 

nieuwsbrief voor Palmzondag heeft gestaan en waarboven stond 'Wegzending en 

zegen'. De vraag was of ik over deze tekst iets meer kon zeggen en met name de 

woorden na de derde keer 'Christus is gekomen om......' Graag voldoe ik aan dit 

verzoek. Zie wat hieronder volgt. 

 

De derde keer werd vervolgd met de woorden:  

Christus is gekomen 

om van het Koninkrijk van God te vertellen: 

om de hongerigen te voeden, 

om blinden weer zicht te geven, 

om de vermoeiden te versterken 

en om gevangenen te bevrijden.  



Stel: een aantal mensen maken dezelfde reis. Wanneer ieder van hen er daarna  

over zou vertellen zou je verschillende verhalen horen. We zijn verschillend en 

beleven mensen en dingen verschillend. In een gesprek als voorbereiding op een 

rouwdienst heeft elk familielid zijn eigen verhaal over de lieve naaste die 

gestorven is. Met die verhalen vullen ze elkaar aan om de gestorven mens tot 

recht te laten komen.  

Wanneer we aan elkaar zouden vertellen wie Jezus voor ons is zouden we ook 

verschillende reacties horen. Dat zie je al in de bijbel gebeuren. De 

evangelisten en de briefschrijvers vertellen elk op hun wijze wie Jezus voor 

hen was en wat Hij voor hen betekend heeft.  

De tekst in de nieuwsbrief voor Palmzondag begon met te vertellen waarom 

volgens de evangelisten Christus gekomen is.  

Christus is gekomen 

om de wereld op zijn kop te zetten, 

om machtigen te vernederen en de nederige te verheffen. 

Christus is gekomen 

om de rollen om te draaien: 

ijdele afgoden omver te werpen en de armen bij te staan.  

Het omkeren van bestaande verhoudingen kom je bij de evangelisten tegen in 

verschillende verhalen en gelijkenissen.  

Paulus benadrukt weer andere kanten van Jezus' leven, lijden en opstanding.  

Het derde deel over waarom Christus is gekomen laat zien dat Jezus als Jood 

voluit in de joodse traditie wil staan. Het zijn stuk voor stuk allemaal 

gedachten van joodse profeten waarmee zij het volk in verdrukking in Egypte 

een nieuwe toekomst in het vooruitzicht stelden. Hongerigen voeden, blinden 

weer zicht geven, vermoeiden versterken, gevangenen bevrijden. In Gods 

nieuwe toekomst worden mensen bevrijd uit wat hen onderdrukt. In Jezus' 

leven, lijden en opstanding klinkt Gods bevrijdende kracht door. Evangelisten 

halen daarom uitspraken van joodse profeten aan.  

Als gemeente van Jezus Christus zijn we zijn lichaam op aarde. Als leden van 

de gemeente hebben we ieder onze eigen visie op het geloof, onze eigen visie op 

wie Jezus Christus voor ons is, hebben we onze eigen geloofsbeleving. En we 

hebben in woorden en daden onze eigen inbreng. Paulus zegt: 'Zoals de 

verschillende lichaamsdelen een eenheid vormen, zo vormen al die hele 

verschillende mensen samen de gemeente van Jezus Christus. Niet voor niks 

komen daarna Paulus' woorden over de onmisbare liefde. Want als we elkaar 

in liefde aanvaarden kunnen we als gemeente een krachtig lichaam zijn. De 

tekst sloot af met de woorden: 

Christus is gekomen 

om de wereld op zijn kop te zetten: 

de huidige orde omver te werpen 

door een revolutie van LIEFDE.  

Tot slot de zegen: 

Moge de levende God 



die boodschap in uw hart schrijven, 

u zegenen en de komende week begeleiden, 

zodat u levende brieven van Zijn woord zult zijn. 

Amen.  

 

Een vriendelijke groet voor iedereen, ds. Elly Wisselink   

 

Elfjes n.a.v. de dienst op 19 april 

In de dienst van 19 april was aan de kinderen gevraagd om een elfje te maken over 

hun naam en/of over liefde en die te mailen/te sturen naar de eigen dominee.  

Hieronder staan de paar die ik ontvangen heb met dank aan Henk en Victoria 

Koopman. 

 

henk 

mijn doopnaam 

hendrik jacob harmen 

gedoopt in Gods liefde 

verbonden  

 

Victoria 

mijn naam 

alida geertje margriet 

in zijn naam gedoopt 

overwinning 

 

Liefde 

geliefd zijn 

hand in hand 

altijd vertrouwen op elkaar  

samen  

 

Voor de kinderen 

Lieve kinderen, hieronder staan 12 woorden en daaronder een verhaal over Jezus. 

Het verhaal heet 'Wijze woorden van Jezus'. Kun je het verhaal af maken, door de 

woorden op de juiste lege plekken te schrijven?  

 

De 12 woorden zijn: geld - wereld - bidden - verdriet - leven - dag - ruzie 

- leermeester - eerlijk - koning - God - groep. 

Vul ze op de juiste plekken in op de stipjes. 

 

Onder aan de berg zit een grote .......... mensen. 

Ze luisteren naar Jezus. 

'Ik ben blij dat jullie gekomen zijn', zegt Jezus. 

'Ik wil jullie vertellen over een nieuwe .......... die komt. 



Ik ben de ........... van die wereld. In die wereld is iedereen belangrijk. 

Er zal geen .......... meer zijn. Er zal geen honger meer zijn. 

Alle mensen zullen voor elkaar zorgen. 

Jullie mogen elkaar geen pijn doen of elkaar uitschelden. 

Als je .......... hebt, maak het dan weer goed. Zeg dat je er spijt van hebt. 

Wees ......... en zeg geen gemene dingen. 

.......... houdt van jullie. Hou ook van elkaar. En maak je niet 

druk over .......... . God zal voor je zorgen. 

.......... is God danken voor wat je hebt. God luistert graag naar je. 

Je mag God ook vragen of hij je elke .......... eten wil geven. 

En of hij je wil helpen om goed te ......... . God luistert altijd naar je" 

De mensen luisteren stil en eerbiedig. Jezus houdt van hen. 

Hij is de beste .......... die ze ooit hebben gehad.  

 

Diaconie 

Op 26 april is de collecte bestemd voor Save the Children.   

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  

 

 



Orgelspel op de vrijdagavond. 

 

Er is weinig bedrijvigheid meer vanuit de kerk. Dat is erg jammer.  

Ik heb nu het plan opgepakt om zolang we geen diensten mogen houden orgel te 

gaan spelen vanuit de Zuiderkerk op de vrijdagavond tussen 19.00-19.30 uur. 

Dit is dan voor diegene die kunnen inschakelen met kerktelefoon. Ik zou het 

leuk vinden als mensen zelf aangeven welk lied/muziekstuk  ze zouden willen 

horen. Ik ga dan kijken of dit mogelijk is.  Een soort verzoek orgelprogramma. Ben 

je niet verbonden via kerktelefoon maar wil je wel een lied laten spelen voor 

iemand (met kerktelefoon) dan kan dat natuurlijk ook. 

Jullie kunnen mij bellen (of laten bellen): 

Willy Misker, telef.nr.  06-22784920. 

Dit kan tot vrijdagmorgen 12.00 uur.  Dan kan ik ’s middags alles voorbereiden. 

Is er geen verzoek dan zoek ik zelf iets op.   

Voor iedereen alle goeds toegewenst en hopelijk tot snel. 

Lieve groet voor jullie allen      Willy 

 

 

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

 

  

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

