
Zondag 1 mei 2022 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 Voorganger: Dhr. M. Bruinewoud 

 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 
 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Psalm 98:3 en 4 (Laat heel de aard' een loflied wezen) 

 

Laat heel de aarde een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 

De naam des Heren wordt geprezen, 

lofzangen gaan de wereld rond. 

Hosanna voor de grote koning, 

verhef, bazuin, uw stem van goud, 

de Heer heeft onder ons zijn woning, 

de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 

de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

Hij komt, o volken wees verblijd, 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

 



Votum en Groet 

 

Gebed 

 

Zingen: Nieuwe Liedboek (NLB) 287:1 en 2 (Rond het licht dat leven doet) 

 

Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, – 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 

Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond 

levenswoorden: ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 

is het feest! 

 

Genadeverkondiging 

 

Gods gebod 

 

Zingen: NLB 795:4-5 (God, die alle dingen nieuw maakt) 

 

God, die alle dingen nieuw maakt, 

zet opnieuw een toekomst in 

waar wij van uw zegen leven, 

anderen tot zegen zijn. 

 

Geef geloof dat trouw kan groeien, 

hoop op meer waarachtigheid, 

liefde die zo lang blijft bloeien 

als uw liefde ons geleidt. 

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

Lezen: Jesaja 58:7-10 en 1 Johannes 1:5-7 



Zingen: NLB 313:1,4 en 5 (Een rijke schat van wijsheid) 
 

Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 

Heb moed, gij die op reis zijt, 

want daarmee kunt gij voort. 

Gods woord is ons een licht, 

en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 

die zal erin aanschouwen 

des Heren aangezicht. 
 

Maar wie op ’t woord vertrouwen 

dat uitging uit Gods mond, 

die kunnen veilig bouwen, 

hun huis heeft vaste grond. 

Des Heren woord maakt vrij 

van dienst aan vreemde machten; 

in ’t woord herkennen wij 

zijn plannen en gedachten. 

Het rijk is ons nabij! 
 

O Gij die wilt ontmoeten 

wie vragen naar uw wil, 

zie hoe wij aan uw voeten 

zitten en luist´ren stil. 

Geef dat tot U, o Heer, 

’t woord van uw welbehagen 

niet ledig wederkeer’, 

maar dat het vrucht mag dragen, 

uw grote naam ter eer 
 

Verkondiging: “God is licht en wij mogen lichtdragers worden” 
 

Zingen: NLB 215:3,4,5 en 7 (Al wat geliefd is en vertrouwd) 
 

Al wat geliefd is en vertrouwd, 

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 

met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 



Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 

over de dag van vroeg tot laat. 

 

Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 

op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 

 

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 

als ons gebed U loven mag. 

 

Gebeden 

 

Aankondiging van de collecte (bij de uitgang) 

 

Zingen: NLB 868:2 en 4 (Lof zij de Heer) 

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 

lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 

Denk elke dag 

aan wat zijn almacht vermag, 

die u met liefde bejegent. 

 

Zegen 

 

 

 

 

 



Zingen: NLB 868:5 (Lof zij de Heer) 

 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

Wilhelmus van Nassouwe 

 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik, van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een Prinse van Oranje 

ben ik, vrij, onverveerd, 

den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer, 

op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik doch vroom mag blijven, 

uw dienaar t'aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

 

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 

 

Ik ben er voor u is de naam van onze God, 

en bijgevolg de samenvatting van onze manier van leven. 

Ik ben er voor u: dat geldt voor allen die ons lief zijn, met wie wij het leven 

delen. 

Dat geldt voor ons gezin en onze vriendengroep, 

dat geldt de geloofsgemeenschap waar we bij mogen horen 

want dat is ons oefenveld waar we leren goed te doen. 

Ik ben er voor u: dat geldt voor allen die wachten op een woord van 

vergeving, 

voor allen die getekend zijn met scherven van ruzie, 

van een woord teveel of te weinig, 

die leven moeten met opgeblazen huizen. 

Ik ben er voor u: dat geldt nog het meest voor hen 

die uitgesloten zijn van menswaardigheid. 

Ik ben er voor u is de strijd aanbinden 

tegen elke vorm van uitsluiting. 

Zo is God! 

 

En zo mogen wij God laten zien aan mensen om ons heen. Zo zien we naar elkaar 

om. We denken aan hen voor wie het leven donker is, aan hen die ziek zijn, verdriet 

hebben of voor wie de eenzaamheid soms teveel is. We bidden voor elkaar. We 

danken God voor de vreugde die het leven ook kan geven. We zijn dankbaar voor 

de gemeenschap waarbinnen mensen zorg dragen voor elkaar, zoals de naam van 

onze God: Ik ben er voor u! 

 

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. 

 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Alvast een mededeling met betrekking tot mijn vakantie: van 6 t/m 22 mei heb ik 

vakantie. In die weken is er geen open inloop op de dinsdagmiddag. Mocht er iets 

zijn dat u mij of de kerkenraad in die tijd wilt laten weten, dan kunt u altijd contact 

opnemen met de scriba, mw. Hilly Lanjouw. 

 

 



Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijerink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Mevr. J. Schoemaker – Stuiver, Vaart Z.Z. 

 

Lintjesregen…. 

Afgelopen dinsdagmorgen werden in de Grote Kerk te Emmen door 

burgemeester Erik van Oosterhout aan 18  inwoners van de gemeente Emmen 

lintjes uitgereikt. Van deze 18 mensen komen er drie uit 

Nieuw Amsterdam. Degenen die een lintje hebben ontvangen voor hun inzet 

voor ons dorp, de maatschappij en onze kerk zijn:  De heren Jan Baarslag, 

Fré Kuper en Jenne Lanjouw. 

Natuurlijk feliciteren wij hen van harte met deze onderscheiding. 

Alle genoemden zijn lid van onze Zuiderkerk. Iets waar we natuurlijk best een 

beetje trots op mogen zijn. 

 

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 

 

Weeksluiting in de Veurkamer 

Vrijdag 06 mei is er er weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur 

 

Zondag 08 mei 2022 

Voorganger:  Dhr. M. Bruinewoud 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie  

 Zuiderkerkgemeente 

 Gebouwen 



HERDENKINGSBIJEENKOMST EN STILLE TOCHT 4 MEI 

IN NIEUW-AMSTERDAM 

 

Op veel plaatsen in ons land worden op 4 mei de mensen herdacht die in de 

Tweede Wereldoorlog hun leven gegeven hebben voor de vrijheid. Op die 

dag herdenken we ook hen die in alle jaren daarna hun leven opgeofferd 

hebben ter wille van de vrijheid van anderen. Het is goed om daar op zo'n 

dag bij stil te staan. 

  

Het 4 mei-comité Nieuw-Amsterdam/Veenoord organiseert elk jaar een  

algemene herdenkingsbijeenkomst bedoeld voor de hele 

dorpsgemeenschap. Als comité streven we ernaar om – zo lang als het nog 

mogelijk is – iemand een verhaal te laten vertellen die hoe dan ook nog 

een lijntje heeft met wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Deze 

keer zal Sandra van Dree–Liefhebber dat doen. Menso Rappoldt zal een 

toespraak houden bij het thema aangedragen door het Nationaal Comité 4 

en 5 mei: “Vrijheid in Verbondenheid”. Het gedicht dat Geja Casu bij het 

thema heeft gemaakt zal klinken. 

Muzikale medewerking wordt verleend door een ensemble van harmonie 

Euterpe uit Emmen o.l.v. Martijn Veenstra en de Cantorij van de 

Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam o.l.v. Willy Misker. 

 

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Zuiderkerk (Vaart ZZ 86) en 

begint om 19.00 uur. De kerk is open om 18.30 uur. Aansluitend is er een 

stille tocht naar het herdenkingsmonument op de hoek Jagerslaan/Dreef. 

Na afloop is iedereen van harte welkom voor koffie/thee in de zaal achter 

de kerk. 

 

Iedereen is van harte welkom om deze bijeenkomst met aansluitend de 

stille tocht mee te maken! 

 

Het 4 mei-comité bestaat uit de volgende personen:  

Nanne Bosma (voorzitter), Sonja Westerhuys (secretaris),  

Hilly Lanjouw (penningmeester), Harry Bolland,  

Herman Hemmen, Ina Wittenberg en Willy Misker. 

 

Deze bijeenkomst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 


