
                  Zondag 31 mei 2020 

 

   

Beste gemeenteleden, 

Hieronder is de liturgie te vinden voor de Pinksterdienst.  

Het blijft handig om liedboek en bijbel in de buurt te hebben.  

Graag wens ik iedereen mede namens mijn collega's een geest-rijke Pinksterdienst 

toe!       Ds. Elly Wisselink  

 

ORDE VAN DIENST voor de Pinksterdienst – 31 mei 2020 

Noorderkerk Nieuw-Amsterdam 

 

Voorgangers: ds. Elly van der Meulen, pastor Roelf Stoel en ds. Elly Wisselink  

Ouderling van dienst: Jan Hogeveen 

Orgelspel: Willy Misker – van te voren opgenomen  

Solozang: Heily Stoel  

Beamervoorbereiding: Mark Pals en Peter Vermaas  

Beamerdienst: Arjan Kuik   

Camera: Harold Mulder 

Koster: Roelof Visser  

 

Orgelspel: 'Arm, arm Ye Brave' uit Judas Maccabeus van G.F. Händel   

 

Welkom  

 

Bemoediging en groet  

 

Zang: 'Opgevaren naar de hemel' (Nederland zingt)  

 

Opgevaren naar de hemel, 

naar de Vader, naar de troon. 

Wil in mij een plaats bereiden, 

zodat U ook in mij woon. 

Leer ons uw beloften grijpen, 

Vader, U vergeet ons niet.  

Als wij zingen tot uw eer, 

wil dan horen naar ons lied. 

 

Heer, omgeef ons met uw liefde, 

leer ons prijzen uwe Naam. 

Sterk ons met uw Woord en Geest, 

als wij door dit leven gaan. 

Onze Vader, hoor ons bidden 

en geef ons uw wond're kracht. 

Onze Vader in de hemel, 

kom tot ons, de wereld wacht.  

Gebed  

 

Zang: 'Wat vrolijk over U geschreven staat' (lied 324 – gezongen door het koor van 

de Amsterdamse Studentenekklesia o.l.v. Antoine Oomen) 

 

Moment voor de kinderen  



Solozang: Veni Creator Spiritus (Kom, Schepper Geest)  

 

Lezing: Ezechiël 11: 17 – 20 en Johannes 14: 23 – 29  

 

Zang: 'In bidden en in smeken' (Nederland zingt – Liedboek voor de kerken: 

gezang 235) 

 

In bidden en in smeken, 

maak onze harten één. 

wij hunk'ren naar een teken, 

o, laat ons niet alleen. 

De Heiland is getreden 

aan 's Vaders rechterhand: 

wij wachten hier beneden 

de gaven van zijn hand.  

 

Wijd open staan de deuren, 

nu is de toegang vrij. 

Voor wie verweesd hier treuren 

is Jezus' hulp nabij. 

Al dreigen nog gevaren, 

al wacht ons kruis en strijd, 

de Geest zal ons bewaren, 

de Geest, die troost en leidt.  

Lezing: Handelingen 2: 1- 13  

 

Zang: 'Heilige Geest van God' (Nederland zingt) 

 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 

 

Overdenking  

Zang: 'Samen in de Naam van Jezus' (Nederland zingt)   

 

Samen in de naam van Jezus, 

heffen wij een loflied aan. 

Want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken, 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer. 

 

Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 

omdat Hij erover waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 

 

Gebeden – Stil gebed – Onze Vader  



 

Slotlied: 'Wij leven van de wind' (Nederland zingt – lied 687: 1 / lied 704: 3)  

 

Zegen  

 

Orgelspel: Fantasia in g minor van Ashford   

 

MEDEDELINGEN 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

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

klik vervolgens op 'zaterdag 30 mei'. 

 

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. Laten we elkaar dragen in onze gebeden 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: Dhr en mevr. Hilberts, Wijkstraat 3 

 

Open kerk 

Op eerste en tweede Pinksterdag - 31 mei/1juni - 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. Niet komen wanneer iemand 

verkouden is/koorts heeft en anderhalve meter in acht nemen. In de kerk zal een 

looproute aangegeven worden om te voorkomen dat we elkaar in de smalle 

gangpaden tegenkomen en we  niet de benodigde afstand in acht kunnen nemen. 

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

muziek te luisteren. 

 

Vanuit de pastorie 

Het is de bedoeling dat ik in juli de overstap ga maken naar Dedemsvaart. A.s. 

dinsdag zullen we in de kerkenraad bespreken hoe het één en ander zal 

plaatsvinden. Want de maatregelen rond het coronavirus hebben ook gevolgen voor 

hoe afscheid en ook intree zullen plaatsvinden. Daarna zal de gemeente op de 

hoogte gebracht worden. 

We zullen ons ook buigen over de vraag hoe verder te gaan met de kerkdiensten. 

Tot en met 28 juni blijven we in elk geval online-diensten houden via Kerkomroep 

vanuit de Noorderkerk. Vanaf 1 juli mogen we weer samenkomen met maximaal 

http://www.kerkomroep.nl/


100 mensen. Hoe gaan wij daar in onze gemeente mee om? Ook daar zal de 

gemeente daarna meer over horen. 

Mensen vragen mij wel eens: 'Ben je al aan het afscheid nemen?' Tot nu toe was 

mijn reactie: 'Nee, eigenlijk nog niet'. Enerzijds was het nog niet bekend wanneer ik 

de overstap zou gaan maken. Anderzijds kwam er genoeg op mijn weg om mee 

bezig te zijn. Tegen beter weten in heb ik in stilte ook gehoopt dat ik misschien 

toch nog op een zo gewoon mogelijke manier afscheid zou kunnen nemen. Al zijn 

de maatregelen versoepeld: gewoon wordt het geenszins. Het zal creativiteit vragen 

om toch zo goed mogelijk afscheid van elkaar te nemen. Gelukkig vieren we het 

komende weekend het Pinksterfeest. We ontvangen de Geest van God die ons 

inspireert om ook in deze situatie onze weg te vinden. Wie weet waar de weg ons 

brengt als we daarop vertrouwen. 

Vriendelijke groet, ds. Elly Wisselink 

 

ROMMELMARKTEN ZUIDERKERK 

20 Juni 2020 is de laatste inbrengochtend voor 2020. Van 10:00 uur tot 12:00 uur 

kunt u uw verkoopbare spullen en oud ijzer nog brengen bij de loods achter de 

kerk. 

We kunnen hierbij aan de 1,5 meter afstand voldoen. We vragen uw begrip voor 

eventuele wachtmomenten. 

 

Rommelmarkten Zuiderkerk gaan niet door. 

Helaas kunnen we de rommelmarkten van 19 en 26 september NIET door laten 

gaan ivm het Covid-19 virus (Corona). Dit omdat we hier de 1,5 meter afstand niet 

kunnen waarborgen.  

Hopelijk kunnen we in 2021 weer een rommelmarkt organiseren. Wij houden u op 

de hoogte hoe het verder zal gaan. 

Namens de rommelmarktcommissie Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

 

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  



Orgelspelen op de vrijdagavond. 

A.s. vrijdagavond speel ik weer van 19.00-19.30 uur op het orgel van de 

Zuiderkerk. Mensen die gebruik maken van kerkradio kunnen dan weer 

inschakelen. Als iemand een bepaald lied graag wil horen laat het me dan weten. 

Ook als je een lied voor iemand wilt aanvragen kan dat. 

Heel graag zelfs.  Ook mensen die niet verbonden zijn met de kerkradio kunnen 

natuurlijk een lied aanvragen voor iemand (die wel verbonden is).  

Zo zijn we toch met elkaar verbonden al is het dan op afstand.  

Mijn telefoon nr. is: 06-22784920  of  0591-555143. 

Deze vrijdag zal min of meer in het teken staan van Pinksteren. Ik sluit het half uur 

af met een Zegenlied welke op de nieuwsbrief staat.  

Tot horens en alle goeds.     Warme groet    Willy 

 

Zegenlied 

 

Leven is van zeven dagen lief en leed, verdriet en licht. 

Stappen zetten, wegen wagen, goede toekomst in het zicht. 

Mogen wij elkander dragen op de weg die voor ons ligt. 

 

Wind en adem, geest en leven vol beweging, storm en vuur, 

moge ons bezieling geven, in de winter, koud en guur. 

Dat wij doorgaan onze wegen, dat wij voortgaan dag en uur. 

 

Mag ik jou opnieuw ontmoeten, vriend, vriendin, vergeet mij niet, 

zal ik jou opnieuw begroeten, met mijn ogen met mijn lied. 

Mag ons in zijn hand behoeden God die lief is en ons ziet. 

 

Gemeentenieuws 

 

Geboren: 

29 april 2020: Fayenn Ahlers, dochter van Henrianne Gommer en Bas Ahlers, en 

zusje van Jaylano, van Ekelenburgstraat 13, wijk 1 

 

Verhuisd: 

Mevr. G.de Vries-Assen, Rooseveltstraat 43, naar Boombalk 80, 7827 HW Emmen, 

blijft in wijk 2 

Mevr. H.v.d.Haar-Spiegelaar, Trumanstraat 18 naar Wijkstraat 5, 7833 EA, van 

wijk 3 naar wijk 1 

Dhr. en Mevr. F.Mast / A.M. de Groot, Kennedystraat 11, naar Sportlaan 18, van 

wijk 3 naar wijk 4 

Dhr. en Mevr. G.H. Hulsink /J.Dam, Eidereend 37, naar Wijkstraat 9c, blijven in 

wijk 1 

Dhr. M. Lunenborg, Zijweg 8, naar de Bleerinck, blijft in wijk 1 

Dhr. E.R. Schuiling, Herendijk 186, naar Veilingstraat 18, wijk 1 



Mevr. E.H. Schuiling-Muller, Veilingstraat 18 naar de Bleerinck, blijft in wijk 1 

Dhr. en Mevr. J.H.Hilberts/W. Feijen, Karel Palmstraat 6 naar Wijkstraat 3, van 

wijk 6 naar wijk 1 

Mevr. F.Raven-Bekman, Karel Palmstraat 109 naar Karel Palmstraat 147,wijk 4 

Dhr. en Mevr. H. Muskee/G.Luinstra, Wildbaan 42 naar Karel Palmstraat 93, van 

wijk 3 naar wijk 4 

Mevr. D.Gommer en dochter, Laan v.d.Eekharst 137, Emmen, naar Dorsstok 19, 

7887 DD Erica, blijft in wijk 2 

 

Vertrokken:  

Dhr. S. Zeeman, Nieuweweg 117, naar Emmen 

 

Overleden: 

3 april: Alof Christiaan Boxem, Vaart NZ 4, 85 jaar 

4 april: Jantje Groothuis-Jeuring, Karel Palmstraat 167, 89 jaar 

3 mei: Albertje Post-Boertien, Landschapsweg 29, 83 jaar 

 

Jubilea:  

50 jaar getrouwd: 

4 juni: Dhr. en Mw. J.Wemmenhove/ A.Munneke, Tussenpad 26, 7833 CT 

 

Collecten Taakgroep Beheer 

via de bank  € 50,--  via de bank-kerk €  30,-- 

via de bank-gebouw € 30,--  via bank-kerk  € 100,-- 

via brievenbus  € 37,50  via G.Kuper-gebouw €  10,-- 

via G.Kuper-kerk € 10,--  via de bank  € 250,-- 

via bank  € 25,--  via bank  €  22,-- 

via bank-kerk  € 100,--  via bank  €  12,-- 

via bank  €  50,--  via bank-onderhoud €  50,-- 

via bank  €  20,--  via G.Kuper-kerk €  20,-- 

via G.Kuper-gebouw €  20,--  via bank  €100,-- 

via bank  €  13,--  via bank  €  10,--  

 

Giften 

via Mw.G.Lensink €  20,--  via D.Vegter  €  25,-- 

via bank-bestrating € 100,--  via bank-bestrating €  20,-- 

via bank  €  50,--  via bank  €  50,-- 

via Mw.G.Bakker €  20,-- 

 

 

 

 

 

 



 

Jarigen 

1 juni Mevr. E. de Haan-Hendriks,  van Goghstraat 20 83 jaar 

1 juni  Mevr. W.Piek-Wiegers,  Berkenstraat 29  81 jaar 

1 juni  Mevr. P.van der Leij-Tietema,  Schakelpad 15  80 jaar 

3 juni Mevr. S.de Vries-Hendriks, Sportlaan 14  83 jaar 

5 juni  Mevr. A.Holties-Kootstra, Schakelpad 20  81 jaar 

7 juni Dhr. H.Winkelman,  Zijtak OZ 17  83 jaar 

8 juni Mevr. R.J.Jacobs-Winters, Sportlaan 24  85 jaar  

 

Leesrooster  

maandag 1-jun 
Tweede Pinksterdag 

Ruth 4:1-22 

dinsdag 2-jun Psalm 104:1-18 

woensdag 3-jun Psalm 104:19-35 

donderdag 4-jun Matteüs 8:2-13 

vrijdag 5-jun Matteüs 8:14-22 

zaterdag 6-jun Matteüs 8:23-34 

zondag 7-jun 
Trinitatis 

Psalm 150 

maandag 8-jun Romeinen 5:1-11 

dinsdag 9-jun Romeinen 5:12-21 

woensdag 10-jun Matteüs 9:1-8 

donderdag 11-jun Matteüs 9:9-17 

vrijdag 12-jun Matteüs 9:18-26 

zaterdag 13-jun Matteüs 9:27-34 

zondag 14-jun Matteüs 9:35-10:4 

maandag 15-jun Matteüs 10:5-15 

 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

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

