
                  Zondag 30 augustus 2020 

 

 

Kerkomroepviering Noorderkerk, Zuiderkerk,  

Vrijzinnig Hervormde gemeente; Nieuw-Amsterdam Veenoord 

Matteüs 17:14-20; Mosterdzaad  

 

Voorganger: ds. Elly v.d. Meulen 

Ouderling: Harry Vos 

Piano: Willy Misker 

Beamer: Bert Pals 

Koster: Roelof Visser 

Camera: Albert Meijering 

 

Zang: een aantal cantorijleden van de Zuiderkerk 

 

Piano 

 

Woord van welkom 

 

Bemoediging en groet  

 

Zingen: psalm 81:1,2,8,9 

 

Gebed 

 

Zingen: Lied 1005:1,2,4,5 Nederlandse tekst (Christus, ons licht) 

 

Verhalentrommel 

 

Lezing: Mattheüs 17:14-20 

 

Overdenking 

 

Zingen: Lied 978:1,2,3,4 (Aan U behoort, o Heer der heren) 

 

Voorbeden, iedere bede wordt afgesloten met het zingen van Lied 301a   

Dankgebed 

Onze Vader 

 

Een paar woorden ter afsluiting van de gezamenlijke Kerkomroepvieringen 

 

Zingen: Lied 416 (Ga met God) 

 

Zegen  

 

Piano 



MEDEDELINGEN 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

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

 

Omzien naar elkaar: 

Opgenomen in het Scheperziekenhuis: 

Mevr. A.J. Koopman-Nakken,  Oost 4 kamer 47 

Weer thuis uit het ziekenhuis mevr. J. Hulsink-Dam, Wijkstraat 9c 7833EA 

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: mevr. G. Vogt, Middenweg 45 

                                                            mevr. J. Hulsink-Dam, Wijkstraat 9c 

                                                            mevr. W. Piek-Wiegers, Berkenstraat 29 

 

Kerkdiensten. 

De kerkenraad heeft besloten op 6 september a.s. weer te beginnen met de 

kerkdiensten. 

Fijn dat we elkaar dan weer kunnen ontmoeten, wel met inachtneming van de  

maatregelen van het RIVM. 

Voor onze gemeente betekent het  dat wij  ong. 70 gemeenteleden  per dienst 

kunnen ontvangen. Voorlopig zal er niet worden gezongen.  Voor de collecten 

staan na de dienst schalen in het voorportaal. Koffiedrinken na de dienst zal in 

aangepaste vorm  door kunnen gaan.  We moeten hierbij wel de 1,5 meter afstand 

kunnen waarborgen. 

Wilt u de dienst(en) weer bezoeken dan moet u zich aanmelden bij de scriba Hilly 

Lanjouw, graag per  e-mail scriba@pknnav.nl of per telefoon 552560.   

U moet zich elke week opnieuw opgeven. 

De autodienst zal dan ook weer beginnen. 

De nieuwsbrief zal niet worden uitgedeeld, maar ligt in het voorportaal kunt u zelf 

meenemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
mailto:scriba@pknnav.nl


Beroepingswerk. 

De kerkenraad stelt voor een beroepingscommissie van 9 personen aan te stellen.  

De kerkorde geeft aan dat er naast de drie taakgroepleden ook andere 

gemeenteleden zitting in de beroepingscommissie zullen hebben.  

Alle geledingen in de gemeente moeten vertegenwoordigd zijn. 

Bij de samenstelling van de beroepingscommissie streeft de kerkenraad ernaar een 

evenwicht te vinden tussen enerzijds een juiste vertegenwoordiging  van de 

gemeente  en anderzijds een formatie die daadkrachtig kan werken. 

Uiteraard zal de beroepingscommissie achter de hoofdlijnen van het, door de 

kerkenraad, vastgestelde beleidsplan en het profiel van de gewenste predikant 

moeten staan. 

De beroepingscommissie werkt volgens  de bevoegdheden die haar door de 

kerkenraad zijn toegekend. 

Gemeenteleden die hiervoor oprechte belangstelling hebben kunnen zich tot 20 

september a.s. aanmelden bij de scriba van de kerkenraad, per mail 

scriba@pknnav.nl of tel. 552560 

 

Voedselbank Welput. 

De uitgifte van de voedselbank is weer gestart. 

Maar door de corona crisis hebben zij nog enige vrijwilligers nodig. 

De uitgifte is eens in de 14 dagen op donderdag in de oneven weken van 9.30 u. tot 

12.00 u. in de Welput Sportlaan 3 

Wil je graag helpen met de uitgifte dan kunt U contact opnemen met Geertje 

Ahlers.  

Telf. 0591 552505 Of eventueel met Harm Naber telf. 0591 552107 

 

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 onze 

gemeente 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.  

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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