
                  Zondag 28 juni 2020 

 

 

Beste gemeenteleden,  

 

Hierbij sturen wij u de orde van dienst voor komende zondag, 28 juni. Het is een 

gezamenlijke viering van de Noorderkerk, Zuiderkerk en de Vrijzinnig Hervormde 

gemeente. We nemen de dienst op op zaterdag 27 juni. De predikanten van de drie 

kerken gaan in deze dienst samen voor.  

Het is een bijzondere dienst, omdat we in deze dienst samen met u thuis het 

Avondmaal willen vieren. Dit hebben we nog nooit zo gedaan. In de kerk zullen we 

het doen met de paar mensen die er zijn. We vragen u om thuis brood en 

wijn/druivensap klaar te zetten. De landelijke kerk heeft op haar website informatie 

gezet over Avondmaal vieren in onlinediensten. Daaruit halen we 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. - 

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.  

Het is ook een bijzondere dienst omdat ds. Wisselink voor het laatst als predikant 

van de Zuiderkerk in deze online viering (mede) voorgaat. We zullen hier kort 

aandacht aan besteden. Volgende week 5 juli neemt ze officieel afscheid in een 

(besloten) dienst in de Zuiderkerk voor haar vertrek naar de protestantse gemeente 

Dedemsvaart. 

 

Voorgangers:  

Ds. Elly v.d. Meulen 

Pastor Roelf Stoel 

Ds. Elly Wisselink 

Ouderling: Albert Meijering 

Diaken: Hendrik Seip  

Organist: Hans Kroeze 

Beamer: Mark Pals 

Koster: Roelof Visser 

Camera: Harold Mulder 

 

Orgelspel vooraf 

 

Woord van welkom 

 

Bemoediging en groet  

 



Zingen: Lied 837. 1,4 

 

Gebed 

 

Voor de kinderen 

 

Zingen: Lied 538:1 

 

Lezing: Mattheüs 10:34-42    

 

Overdenking  

 

Lied: Psalm 23B:4 

 

Stiltegebed en dankgebed 

 

Viering van de maaltijd van de Heer 

Inleidende woorden 

Dankzegging 

Zingen: lied 405: 4 

Lezen van de instellingswoorden 

Gebed om de Geest - het Onze Vader 

Nodiging 

Delen van brood en wijn 

Zingen: lied 381: 6 

 

Afscheidswoorden  

 

Slotlied: Lied 415:1,2 

 

Zegen, afgesloten met lied 415:3 

 

Orgelspel  

 

 MEDEDELINGEN 

Afscheidsdienst ds. Wisselink 

Op zondag 5 juli nemen ds. Wisselink en de gemeente officieel afscheid van elkaar. 

In dezelfde dienst zal ook het afscheid en de (her)bevestiging van ambtsdragers 

plaatsvinden. De gemeente kan er helaas niet bij aanwezig zijn. Vanwege de 

corona-maatregelen is de dienst in besloten kring. Wel kan iedereen de dienst 

volgen via 'Kerkdienstgemist'. De uitzending kunt u zo vinden: 

- ga naar www.kerkdienstgemist.nl; 

- vervolgens 'preken online luisteren en kijken' aanklikken;  

- daarna onder 'zoek uw kerk': 'Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam' invullen.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Onlinedienst vanuit de Noorderkerk 

Daarnaast is er - zoals elk weekend - een onlinedienst vanuit de Noorderkerk 

namens de drie kerken. Daarin zal voorgaan ds. Elly van der Meulen. Die dienst 

wordt op zaterdagmiddag 4 juli opgenomen en is ook op een ander tijdstip te 

beluisteren dan op zondagmorgen.  

 

Omzien naar elkaar  

Scheper ziekenhuis: 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 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: 

De heer en mevrouw Kaashoek, Tjalk 21 

 

Vanuit de pastorie  

Al wil het nog steeds niet echt tot mij doordringen: het officiële afscheid van de 

gemeente komt dichterbij. Op 5 juli is het zover. Gelukkig is het mogelijk dat de 

gemeente de dienst via 'Kerkdienstgemist.nl' kan meemaken. Een werkgroep in 

onze gemeente is bezig om te realiseren dat de diensten vanuit onze kerk ook 

uitgezonden kunnen gaan worden. In verband daarmee komt er een tijdelijke 

proefopstelling. Daar kunnen we op 5 juli mooi gebruik van maken.  

In dezelfde dienst zullen we afscheid nemen van drie ambtsdragers: Hans 

Boomgaard, Cor Flokstra en Dorina Veneman. Fimke van Sloten zal in het ambt 

van diaken worden bevestigd en wordt voorzitter van de taakgroep diaconaat. De 

volgende mensen zullen herbevestigd worden: Alies Gommer, Gert Hulsink, Ginus 

Oostingh, Gert Schuiling, Annie Schuiling, Derk Vegter. Ik vind het wel iets 

hebben om het afscheid van een predikant te combineren met aandacht voor 

ambtsdragers en de kerkenraad. Natuurlijk gaat het erom dat we het in de kerk 

samen doen: gemeente en kerkenraad. Natuurlijk had de gemeente erbij moeten zijn 

zondag 5 juli. Juist in de vacature-tijd ligt er de belangrijke taak voor de kerkenraad 

om de gemeente voor te gaan en te helpen samen een goede weg te zoeken richting 

toekomst. Daar wil ik in de dienst op 5 juli ook kort bij stilstaan.  

 

Weet u geïnspireerd - gedragen 

door God die u geroepen heeft 

om het met Hem erop te wagen; 

geloof dat HIj u daartoe geeft 

de Geest, de kracht en het geduld 

waarmee u dit volbrengen kunt. 

 

Leef van Gods eeuwenoude woorden 

en bouw zodoende aan Zijn kerk. 

Laat Zijn stem door uw stem horen: 

hoezeer HIj door ons mensen werkt 

en hoe Zijn hart de wereld raakt. 

Vervul in dat geloof uw taak. 

(tekst: Reinier Kleijer, melodie: lied 653) 

Vriendelijke groet, ds. Elly Wisselink  



Voedselbank 

A.s zondag 28 juni wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Thuis kunt u dit 

meevieren. Voor deze zondag wil de diaconie de collecte bestemmen voor de 

"Stichting voedselbank ZO Drenthe. Deze voedselbank voorziet 650 huishoudens 

in Zuidoost Drenthe van een voedselpakket. De voedselbank is een 

vrijwilligersorganisatie, maar er worden wel de nodige kosten gemaakt, zoals de 

huur van de onderkomens voor opslag en distributie, koel- en vriescellen, auto's 

voor vervoer, energiekosten e.a. U kunt uw bijdrage overmaken op 

NL69RBRB0851567320 tnv Diaconie Protestantse gemeente Zuiderkerk o.v.v. 

Voedselbank. 

 

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/
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