
Zondag 3 april 2022 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 Voorganger: Ds. F. Schipper 

 Organist: mevr. W. Misker 

 

Paars 

Paars is de kleur van het stil worden, 

van bezinning en gebed. 

Het zilveren kruis met de kroon en het lam 

leiden onze gedachten naar Jezus 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Aanvangslied: 122 

 

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij!’ 

Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten. 
 

Hoe zijn de stammen opgegaan! 

Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 

hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 

hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

 



Bid heil toe aan dit Vredesoord: 

dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 

gezegend zij uw muur en poort! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 

om ’s Heren tempel wil ik u, 

o stad van God, met vrede groeten. 

 

Stilte, votum en groet 

 

Lied: 542 

 

God roept de mens op weg te gaan, 

zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 

naar ’t land dat Ik u wijs.’ 
 

God roept de mens op weg te gaan, 

zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 

naar ’t land dat Ik u wijs.’ 
 

Het volk van God was veertig jaar 
– een mensenleven lang – 

op weg naar het beloofde land, 

het land van Kanaän. 
 

Het volk van God was veertig jaar 
– een mensenleven lang – 

op weg naar het beloofde land, 

het land van Kanaän. 
 

Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 

en laat uw Zoon een laaiend vuur, 

een nieuwe Mozes zijn. 
 

 

 



Eer aan de Vader en de Zoon 

en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 

belofte zijt geweest. 

 

Gebed 

 

Lied: 558: 1,4  

 

Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 

 

Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 

om de beker die Gij reikt, 

om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 

 

Onderricht  1 Johannes 4:7-10 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de Heilige Geest 

  

Schriftlezing  Johannes 12:20-33 

 

Lied: 556: 4,5 

 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

 

Preek 

 

 



Lied: 625 

 
Groen ontluikt de aarde 

uit het slapend graan, 

nu de zon de zaden 

roept om op te staan. 

Liefde staat op, 
wordt wakker uit de dood. 

Liefde draagt, als koren, 

halmen, vol en groot. 

 

Onder steen bedolven 
lijkt de liefde Gods. 

Rest haar niets dan rusten 

in de harde rots? 

Diep in het graf 

is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend 

nieuw ontkiemt tot graan. 
 

Zaad van God, verloren 

in de harde steen 
en ons hart, in doornen 

vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, 

de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven 

als het groene graan. 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Lied: 791:1,2,3 
 

Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 

liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 
 

 

Liefde, die ons hebt geschapen, 



vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

 

Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

   

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Gaven bij de uitgang 

 

Lied: 575:1 

 

Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 

Zegen 

 
Collecten bij de uitgang 

1. Diaconie 

2. Zuiderkerkgemeente 

3. Onderhoud gebouwen 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 
 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Mevr. G. Vorsteveld-Brunink, Schakelpad, is voor revalidatie opgenomen in  

De Horst, Rondweg 97, 7825 TC Emmen. 

 

Psalm 89 is een Psalm die in de veertigdagentijd wel wordt gebruikt omdat er 

‘waarom’ vragen in staan die passen bij het lijden. Het lijden van Jezus en dat van 

deze wereld en van onszelf. Het begint met woorden van lofprijzing: ‘Van uw 

liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen!’ Maar aan  het eind worden vragen aan God 

gesteld: ‘Hoe lang nog Heer? Verbergt U zich voor altijd? Waar is uw liefde van 

vroeger? Gedenk Heer, dat ik lijd!’ Jezus zou ze uitgesproken kunnen hebben. Wij 

kunnen ze uitroepen als het leven donker is en moeilijk. Het is een roep om zorg 

en aandacht, om liefde. God laat zich kennen en zien in mensen om ons heen. In 

hun zorg en aandacht en liefde. Dat is voor ons allemaal een oproep om God in 

ons leven toe te laten en vanuit zijn liefde te leven om zo de helper voor de ander 

te kunnen zijn! 

 

Inloop ds. Gerda 

Op dinsdagmiddag is er van 14.00-16.00 uur een open inloop bij mij in de 

consistorie. Ik zie uit naar uw bezoek. De koffie en thee staan voor u klaar. U 

kunt binnenlopen via de groene zijdeur. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. Winkel 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  Mevr. H. Kruit, Thorbeckestraat. 

 

Paascyclus 

Wat het kerkelijk jaar betreft zijn we nog in de veertigdagentijd. Een tijd van 

bezinning, soberheid en stilstaan bij het lijden. Een tijd ook van bidden en vasten 

om in alle rumoer van de wereld dicht bij God te kunnen blijven. Maar we kijken 

ook vooruit naar Pasen. De roze zondag is al geweest. Halverwege de 

veertigdagentijd komt het licht van Pasen ons al tegemoet, teken van de hoop. Het 

paars kleurt roze. In de week voor Pasen, de Stille Week, zijn we intensiever op 

het Paasevangelie betrokken. Dit jaar wordt dat als volgt ingevuld: 

 

Woensdagavond 13 april 19.30 uur: een uur van stilte en gebed in de 

Zuiderkerk. Er is een open inloop en de mogelijkheid om een kaarsje aan te 

steken. 

 

Donderdagavond 14 april 19.30 uur: Witte Donderdag waarin we met elkaar 

het Avondmaal vieren zoals Jezus deed met zijn leerlingen de avond voorafgaande 

aan zijn gevangenneming.  



Na deze korte viering is er gelegenheid om met elkaar in de zaal achter  de kerk 

The Passion te kijken die op NPO 1 wordt uitgezonden vanaf 20.30 uur. 

Wilt u zich van te voren opgeven bij de scriba als u mee wilt kijken naar de 

Passion. 

 

Vrijdagavond 15 april 19.30 uur: Goede Vrijdag waarop denken aan de 

kruisiging, dood en begrafenis van Jezus. We lezen Lucas 22 en 23 met een 

stemmenspel door de cantorij waarbij er tussen de teksten door wordt gezongen 

door gemeente en cantorij. en verlaten in stilte de kerk. 

 

Zaterdagavond 16 april 19.30 uur: Stille Zaterdag waarop we in stilte de kerk 

binnenkomen. Er zal een doopgedachtenis zijn om aan te sluiten bij de praktijk 

van de vroege kerk waar nieuwe gelovigen in de nacht voor Pasen werden 

gedoopt. 

 

Zondagmorgen 17 april 10.00 uur: de Paasviering waarin we samen  de 

opstanding van Jezus vieren, een nieuw begin en teken van hoop  op een 

nieuwe toekomst. 

 

Oekraïne 

De totale opbrengst voor Oekraïne is € 1194,50 

 

40 dagenactie verder bouwen aan het weeshuis van Fatou 

Vandaag kunt u kinderkleding vooral zomerkleding en schoenen inleveren en 

voor hygiëne bv. Shampoo tandenborstel, tandpasta etc.  Zondag 10 april kunt u 

alles wat u vergeten bent nog inleveren. Tevens kunt u de spaarzakjes zondag 10 

en zondag 17 april inleveren. We hopen op een goede opbrengst. 

De Diaconie 

 

Nieuwsbrief  27 maart 2022 (Verleden week vergeten te plaatsen) 

 

“Verder bouwen opvanghuis Fatou Gaye” 

 

Nu dat mooie gebouw gereed is willen jullie natuurlijk ook graag weten wat er 

met de oude slaapzaal van de meiden is gebeurd. Het plan was altijd zo, dat deze 

zaal bij het ziekenhuisje zou worden aangetrokken. Hiervan zou dan een 

uitbreiding van het aantal ziekenhuisbedden gerealiseerd kunnen worden. Nu wij 

kunnen jullie vertellen dat dat prima is gelukt. Toen wij afgelopen november dit 

met eigen ogen mochten aanschouwen, waren we echt wel onder de indruk. 

Fatou heeft er een prachtige zaal en ze heeft zodoende een fikse uitbreiding van 

het aantal ziekenhuisbedden. Toen wij een rondleiding kregen zagen we dat bijna 

alle bedden bezet waren. Fatou gaf aan dat de meeste patiënten ziek waren van 



malaria. Uiteraard vroegen wij of ze dat zeker wist omdat de verhalen rondgaan 

dat er in Gambia bijna geen corona is en dat alles onder de noemer ’Malaria’ 

wordt geschoven. Fatou gaf aan dat alle patiënten die klachten hebben die bij 

corona horen, eerst worden getest met een snel/zelftest. Als een test negatief is 

dan worden de patiënten getest op malaria. Mocht een patiënt positief testen op 

corona dan worden ze doorverwezen met een begeleid schrijven naar een 

ziekenhuis in de buurt die speciaal is ingericht om corona patiënten te verplegen. 

Vorig jaar tijdens een contact met Fatou gaf ze aan dat ze zich samen met de hele 

staf er onveilig voelden omdat ze geen snel tests hadden om te kijken of mensen 

waren besmet. Wij hebben dan van jullie laatste bijdrage van mei 2021 (€800,00) 

overgemaakt naar haar zodat ze deze tests kon kopen. Dit heeft een heel stuk rust 

gegeven onder alle medewerkers en heeft ook de veiligheid voor iedereen enorm 

verhoogd. 

Nieuwsgierig wat er met de andere helft van jullie laatste donatie is gebeurd?? 

Tot volgende week 

Vriendelijke groet; Tieme en Tina 

 

   “Verder bouwen opvanghuis Fatou Gaye” 

 

Zoals al eerder vermeld waren we afgelopen november bij Fatou in Gambia. 

Het nieuwe gebouw was helemaal gereed en toen we met Fatou om de tafel 

gingen zitten met de vraag of ze nog meer plannen had, gaf ze aan dat het 

gebouwtje achter het nieuwe gebouw nog niet gereed was. Hier wilde ze twee 

kamers bouwen zodat de oppas (nanny’s) voor de kinderen een eigen kamer 

hebben en hier ook kunnen overnachten. We zijn gelijk gaan kijken en zagen een 

gebouwtje dat nog niet half gereed was. Alleen een paar kale muren stonden er. 

We hebben dit bekeken en kwamen algauw tot de conclusie dat we dit maar 

moesten oppakken. Zoals we vorige week vermeld hebben dat er nog geld over 

was van jullie donatie van vorig jaar mei, hebben we dat direct gegeven (± 

€750,00). 

2 dagen later toen we opnieuw op bezoek waren, had Fatou alweer inkopen 

gedaan. Materiaal waarvan het dak kon worden gemaakt en ook mooie ijzeren 

raam en deurkozijnen waren alweer op het terrein opgeslagen. Weer enkele 

dagen later was het dak gereed en werd er weer druk gemetseld. 

Nu was het geld wat wij het laatst hebben gegeven lang niet voldoende om dit 

helemaal gereed te maken. Veel moet er nog gebeuren zoals, toilet maken, 

afvoeren aanleggen, elektriciteit aanleggen, deuren en raamkozijnen plaatsen, 

stukadoren van het geheel en daarna vloer en sanitair betegelen enz. 

Nu willen wij graag aan jullie voorstellen dat de opbrengst van deze 40 dagen 

actie gebruikt gaat worden om dit te realiseren. Als we dit weer voor elkaar 

kunnen krijgen hebben we weer een grote stap gezet om het gehele plaatje 

compleet te krijgen. 



Fatou heeft niet alleen enorm uitgebreid met het ziekenhuisje maar ook met de 

opvang van het aantal kinderen. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 

 

Tot volgende week 

 

Vriendelijke groet; 

Tieme en Tina 

 

Nieuwe Bijbelvertaling. 

De kerkenraad is in het bezit van 4 bijbels nieuwe vertaling 2021. Het betreft de 

standaarduitgave, deze Bijbels zijn 1x gebruikt. Kosten 25,-- per stuk. Af te 

halen bij de scriba Hilly Lanjouw. 

 

Parkeren. 

Beste gemeenteleden. Aan de oostzijde van de kerk tussen de voormalige 

pastorie en de kerk is een afwateringsgoot gemaakt. Wij vragen u vriendelijke 

om de auto’s niet meer aan de oostkant van de kerk te plaatsen, maar door te 

rijden naar de parkeerplaats. De hulpdiensten hebben dan ook ruimte. Taakgroep 

Beheer 

 

Kraanvogels van hoop – op weg naar Pasen 2022 

 

Elke woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 is er in de 

Eben Haezerkerk, Langestraat 76 Klazienaveen 

gelegenheid om samen papieren kraanvogels te 

vouwen. Daardoor ontstaat een kunstwerk dat in de 

kerkzaal wordt opgebouwd. Woensdagsmorgens is bij kerk een koffiehoek en 

kleine kringloop,  en is de kerk open voor bezichtiging, meditatie en bezinning. 

U kunt de kraanvogels ook meenemen. Voor uzelf, om weg te geven aan anderen 

in uw omgeving of gemeente. Het symbool van de (papieren) kraanvogel is, 

vanuit Japan een teken van vrede, hoop en genezing zoals de duif met de olijftak 

uit het bijbelverhaal. Wekelijks vindt u op de zondagsbrief van elke gemeente 

een overdenking van het team van voorgangers. 

 

Hout moet 

‘Hout moet’, zo luidt de titel van een album en een liedje van Daniël Lohues. 

Voor de taalpuristen onder ons doet de schrijfwijze zeer aan de ogen en 

veroorzaakt het vervolgens een kronkel in de hersenen. We gebruiken de 

uitdrukking eerder als: ‘houd moed’ in de zin van geef niet op. 

Het liedje gaat over hout dat je nodig hebt om vuur te maken. Maar eigenlijk 

gaat het over het vuurtje van de liefde, waar je evenzeer je best voor moet doen 

om het vlammetje brandende te houden als bij het brandend houden van een 



houtvuur in de kachel. Dat riep bij mij de vraag op: hebben moed en liefde met 

elkaar te maken? 

Als je moed hebt, ben je moedig. Wie zijn de moedige mensen van deze dagen? 

Moedig vind ik de vrouw van president Zelenski, die in tijden van oorlog haar 

man afstaat voor een groter doel, met alle gevaar dat dat met zich meebrengt. 

Moedig vind ik de moeders die hun kinderen onder de arm nemen en de grens 

oversteken naar veilige, doch onbekende oorden, hun mannen achterlatend om te 

vechten. Moedig vind ik de man die aan de volgende ronde van de chemo begint 

om voor het leven te vechten. Heeft de moed van deze mensen met liefde te 

maken? Je zou kunnen zeggen dat liefde je uittilt boven de dagelijkse 

werkelijkheid en je een vergezicht doet zien, variërend van vlinders in de buik 

vanwege een persoon tot liefde voor je land of kind. En om dat vergezicht te 

bereiken heb je moed nodig. Moed om het vol te houden in de oorlog, moed om 

op pad te gaan naar onbekende verten, moed het behandelingstraject weer op te 

pakken. Want onderweg zie je misschien niet altijd meer precies waar je naartoe 

op weg bent. Dan is er alleen maar de oorlog of de ziekte en vraag je je af of 

alles wel goed komt. Jezus leert ons de weg van de moed en van de liefde. De 

liefde voor de mensen gaf Hem moed om zijn weg helemaal uit te lopen. Met 

uiteindelijk het vergezicht van Pasen. Welk vergezicht houdt u op de been? 

Houd moed! 

 

Bericht vanuit de Oecumenische werkgroep Klazienaveen:  Oproep voor 

inzameling 

Na een geweldig succes van de actie voor Oekraine, iedereen bedankt hiervoor.  

Gaan we opnieuw weer een inzameling houden op 25 april van 18.00 uur tot 

19.00 uur bij de Henricuskerk aan de Stellingstraat 4 Klazienaveen 

 

De inzameling betreft de goederen die voor de eerste levensbehoefte 

noodzakelijk zijn: 

Medicijnen 

Pijnstillers 

Hygienische artikelen waaronder luiers voor kinderen 

Blikken met levensmiddelen 

Flesjes water 

Baby melkpoeder in blik 

Zaklampen 

Batterijen 

Kaarsen 

Graag zoveel mogelijk in dozen aangeleverd worden en vermelden wat de 

inhoud is. 

Geen kleren en dekens. 



Pastoor Okonek van de Henricus parochie Klazienaveen organiseert het vervoer, 

die heeft conecties in Polen. 

Woensdag 27 april zal het in de vrachtwagen geladen worden en naar de Poolse/ 

Oekraine grens gebracht worden. 

Van harte bij iedereen aanbevolen, 

 

Albert Bruinewoud, Dinie de Jong Beuker, 

06 44 72 09 66  06 46 73 53 89 

 

Weeksluiting in de Veurkamer 

Vrijdag 08 april is er er weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur 

 

Onlinediensten vanuit de Zuiderkerk 

U kunt de uitzendingen volgen via Kerkdienstgemist.nl Op de TV, computer, 

laptop of tablet logt u in met:. www.kerkdienstgemist.nl 

De online diensten starten om 5 minuten voor 10, we beginnen dan met orgelspel 

 

Zondag 10 april 2022 

Voorganger:  Ds. G.W. Van Vliet (Palmpasen) 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie  

 Zuiderkerkgemeente 

 Gebouwen 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

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

