
Zondag 24 april 2022 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 Voorganger: Ds. Gerda van Vliet 

 Organist: mevr. W. Misker 

Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven, 

van Christus' overwinning op de dood. 

Hij is de Alpha en de Omega, 

de eerste en de laatste 
 

Beloken Pasen 

 

VOORBEREIDING  

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Ps. 118:1 en 5 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen 

 

Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Dit zij het lied der priesterkoren: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

De Heer is mij tot hulp en sterkte, 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

Hij is het, die mijn heil bewerkte. 

Ik loof de Heer mijn leven lang. 

Hoor in hun kamp Gods knechten zingen 

nu Hij de zege heeft gebracht: 

Gods rechterhand doet grote dingen, 

Gods rechterhand heeft grote kracht! 



Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden 

 

Zingen: Rakelings nabij 38, 1 

 

Zo ver en toch nabij zijt gij, 

hart van dit leven, bron in mij, 

hand op mijn schouder, diep geheim 

van liefde, die met mij wil zijn 

 

Gebed om ontferming 

 

Zingen: Rakelings nabij 38, 2 

 

U zet mij recht wanneer ik val. 

U geeft mij kracht, en bovenal 

vergeeft U, waar oneffenheid 

zich op mijn weg heeft uitgebreid. 

 

Leefregel: Fil. 2:1-11 

 

Zingen: Rakelings nabij 38, 3 

 

U bent een God van rechtop staan. 

Van ‘Mens je mag weer verder gaan!’ 

Van leven diep en menselijk, 

van liefde groot en goddelijk. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing OT: Ps. 16 

 

 

 

 

 



Zingen: Lied 800:1 Wat zou ik zonder U geweest zijn 

 

Wat zou ik zonder U geweest zijn, 

hoe zou ik zonder U bestaan? 

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 

en eenzaam door de wereld gaan. 

Mijn liefde tastte in den blinde. 

Een afgrond lag in het verschiet. 

En waar zou ik een trooster vinden 

die werkelijk wist van mijn verdriet? 

 

Schriftlezing NT: Luk 24:13-35 

 

Zingen: Lied 800:3 en 4 Maar Christus gaf mij taal en teken 

 

Maar Christus gaf mij taal en teken 

en ik ben zeker van zijn stem. 

De nacht is voor het licht geweken, 

het grondloos lot krijgt zin door Hem. 

Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 

bij water, woord en brood en wijn, 

omdat ik weet van zijn nabijheid 

waar twee of drie vergaderd zijn. 

 

Godlof, een Heiland, een bevrijder, 

vol liefde en macht heeft ons gered. 

De Mensenzoon werd onze leider 

en heeft ons hart in vlam gezet. 

Toen ging voor ons de hemel open, 

oorsprong en doel, zo ongedacht. 

Geloven konden wij en hopen. 

Wij wisten ons van Gods geslacht. 

 

Verkondiging 

 

 

 

 

 



Zingen: Lied 642:1, 3, 7 en 8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft 

 

Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

dat Hij is opgestaan, 

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

waar wij ook staan of gaan. 

 

Nu schijnt ons deze wereld pas 

der mensen vaderland: 

een leven dat verborgen was 

ontvangen we uit zijn hand. 

 

Nu is op aard geen goede daad 

meer tevergeefs gedaan, 

want wat gij goed doet is als zaad, 

dat heerlijk op zal gaan. 

 

’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 

en die in zijn verrijzenis 

alles herschapen heeft. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden 

 

Gaven - bij de uitgang 

 

Slotlied: Zegenlied (2x) 

 

God zal met je meegaan 

als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 

als hand op je hoofd 

en arm om je schouder; 

als baken bij ontij en verte die wenkt 

als groet op je lippen en hoop in je hart 

als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. 



WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3 Amen, amen, amen 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 
 

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 

 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht. 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht, 

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

Gezang 487:1 - Huub Oosterhuis 

 

Pasen, feest van de opstanding! We hebben het gevierd. Misschien paste 

het niet helemaal bij hoe uw leven eruit ziet, donker en moeilijk. Misschien 

ook was het even dat licht dat doorbrak. Pasen is opstaan, omdat Jezus is 

opgestaan. Tegen beter weten in, toch je hoofd omhoog en dan verrast 

worden om de Heer mensen op je weg heeft gestuurd die je bemoedigen. 

Opstaan omdat je vanbinnen weet dat je wat voor een ander kunt betekenen 

en daar handen en voeten aan wilt geven. Dat is liefde, genade, de inspiratie 

van Pasen die ons met nieuwe ogen naar elkaar en onszelf doet kijken We 

zijn er voor elkaar en bidden voor hen voor wie het leven moeizaam gaat. 

 

Inloop ds. Gerda 

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

de consistorie. Het is soms wat stil… Daarom nog een keer extra de oproep 

om een keer langs te komen!! Ik vind het fijn als u even binnenloopt om bij 

te praten of iets te overleggen of te delen. De koffie en thee staan voor u 

klaar. U kunt naar binnen via de groene zijdeur. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. J. Ellen 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Mevr. G. Vorsteveld – Brunink, Schakelpad 

 

Paaskaars.' 

De "oude" paaskaars is dit jaar gebracht naar de heer en mevrouw 

Teelken, Grientsveenstraat 

 

 



Samen op zoek 

Op zondag 8 mei willen we een “Samen op zoek” avond houden in de 

zaal achter de kerk. 

Op deze avond wordt een TV uitzending bekeken van De Verwondering. 

In deze uitzending interviewt Annemiek Schrijver pastor Hanna 

Wapenaar. 

Hanna Wapenaar is een stadspastor in Amsterdam. 

Zij ontmoet buiten in parken, straten en pleinen daklozen waarmee ze in 

contact komt. 

Door anderen wordt ze vergeleken met Jezus vanwege de manier waarop 

ze te werk gaat. 

Voor degenen die dit van te voren al wil bekijken dan kan dat via de link: 

https://www.npostart.nl/de-verwondering/20-03-2022/KN_1728198 

Daarna kunnen we dan hierover in gesprek gaan. 

Om 18.30 uur is de zaal open en wordt u verwelkomd met koffie of thee. 

Om 19.00 uur beginnen we en de avond zal ongeveer een uur duren. 

Als u denkt dit is ook iets voor mij dan bent u van harte welkom. 

Met vriendelijke groet,   

Derk Vegter 

 

Wandelen en bezinnen 30 april 2022 

Houdt u van wandelen? En wilt u ondertussen 

in goed gezelschap praten over belangrijke 

onderwerpen die u raken? Doe dan mee aan de Pelgrimswandeling die 

start om 13:00 uur bij de Papeloze Kerk in Schoonoord. Een route van 

zo’n 4,5 kilometer langs verschillende gedenktekens.  

U vindt de Papeloze Kerk aan de Slenerweg, bij parkeerplaats ‘Hunebed 

Papeloze Kerk’ (Hunebed D49).  

Na afloop wordt gezorgd voor koffie en thee bij de Papeloze Kerk.  

Opgave voor deelname via: scriba.pg.erica@gmail.com. Deelname is 

gratis. 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 27 april zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en 

thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 

10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Jits Wanders, tel: 552894 

mailto:scriba.pg.erica@gmail.com


Weeksluiting in de Veurkamer 

Vrijdag 22 april is er er weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur 

 

Jaarvergadering van de PCOB 

Dinsdag 26 April  is de jaarvergadering van de PCOB afd. Schoonebeek / 

NW. Amsterdam -Veenoord. 

Afsluitend is er een broodmaaltijd, vergeet niet dat u zich op tijd aanmeld 

voor de broodmaaltijd. Telefoon Nr. voor de opgave staan op de agenda. 

Roelof Heeling 

 

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 

 

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 01 mei 2022 

Voorganger:  Dhr. M. Bruinewoud 

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

