
Zondag 8 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: Lied 23c:1 en 2 (Mijn God, mijn herder) 

 

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 

daar rust ik aan een stille stroom - 

en niets dat mij ontbreekt. 

 
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 

de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 

 

Votum en Groet 

 

Inleiding 

 

Zingen: Lied 23c: 5 (Uw trouw) 

 

Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag. 
 

Gebed 



Zingen: Lied 705: 1 en 4 (Ere zij aan God) 

 
Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 

de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 

 

Halleluja, lof, aanbidding 

brengen engelen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U der heren Heer! 

 

Lezen: Romeinen 13:1-7 

 

Zingen: Lied 315 (Heb dank) 

 

Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 

 
En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 

 

Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 

o draag het voort naar alle landen, 

vermenigvuldigd duizendvoud. 



Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 

op mensengunst of -heerlijkheid? 
’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 

Preek 

 

Zingen: Lied 704 (Dank, dank nu allen God) 

 

Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 
 

Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 
 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 

Gebeden 

 

Collecte: 1. Diaconie  

 2. Eigen gemeente 

 

 



Zingen: Lied 422 (Laat de woorden) 

 
Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

 

Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

 

Laat ons hopen, 
biddend hopen, 

dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 
 

Zegen 

 

Zingen: Lied 415:3 (Amen, amen, amen 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 
 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

 

 

 

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

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

 

Omzien naar elkaar 

Al enkele zondagsbrieven na elkaar worden hier geen namen geschreven van hen 

die door ziekte of ziekenhuisopname speciaal onder de aandacht worden gebracht. 

Dat wil niet zeggen dat er geen ziekte of moeite is die om aandacht en zorg vragen. 

In een betrekkelijk kleine gemeenschap als de Zuiderkerk en het dorp Nieuw-

Amsterdam Veenoord kennen we allemaal mensen voor wie het leven niet vanzelf 

gaat op wat voor manier dan ook. Dan is omzien naar elkaar ontzettend nodig en 

vraagt het van ons om daar oog voor te hebben. Ik heb hieronder het Onze Vader 

neergezet. In andere woorden, Lied 1006 uit het Liedboek. Dat brengt ons bij God, 

maar roept ons ook op goed te zijn voor elkaar omdat God als een Vader zorgzaam 

om ons heen staat en dat ook van ons vraagt. 
 

Onze Vader in de hemel 

U staat zorgzaam om ons heen 

Geef dat alle mensen weten 

zoals U is er maar een. 
 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn 

In uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien zal zijn 
 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat u graag wilt 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild 
 

en vergeef ons wat we fout doen 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander 

maar weer samen verder gaan 
 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar 

Geef dat wij het juiste kiezen 

dat we goed zijn voor elkaar 
 

Onze Vader, wij geloven 

dat u onze wereld leidt 

Met uw licht helpt u ons verder 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen 



Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Van 6 t/m 22 mei heb ik vakantie. Dat betekent dat er op dinsdag 10 en 17 mei 

géén open inloop is. 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: mevr. Reuvekamp 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Dhr. en mevr. Geers-Laferte, Schoener 
 

Verkiezing ambtsdragers 

In de plaatselijke regelingen is vastgelegd dat de verkiezing van ambtsdragers 

jaarlijks plaatsvindt in mei/juni (zie art.  $ 2.2.) 

Er zijn door gemeenteleden geen aanbevelingen gedaan. 

De kerkenraad stelt u voor in het ambt te bevestiging als: 

Ouderling: 

Mevr. H. Lanjouw-Ensink, herverkiezing 

Kerkrentmeester: 

De heer C Douma, herverkiezing. 

 

Eventuele bezwaren kunt u indienen tot 22 mei 2022. 

Indien er geen bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging  plaatsvinden in 

de Pinksterdienst op zondag 5 juni 2022. 

 

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 

 

 



Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 11 mei gaan we samen eten. De Welput is dan om 11,30 uur 

open. Wilt u bord en bestek meenemen. Het zou fijn zijn als we u dan ook 

kunnen begroeten. 

U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

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

  

Inleveren kopij Zuiderklanken. 

Kopij Zuiderklanken kunt u voor 18 mei sturen naar Albert Meijering. 

E-mail. Alb.meij@gmail.com 

 

Weeksluiting in de Veurkamer 

Vrijdag 06 mei is er een 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 15 mei 2022 

Voorganger:  Ds. E. Wisselink 

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


IN VUUR EN VLAM - KLIEDERKERK / THOMASDIENST  

 

NIEUW-AMSTERDAM 

 

15 MEI 2022 VAN 10.00 – 12.00 UUR ZUIDERKERK 

 

Op zondag 15 mei is er een kliederkerkbijeenkomst in de Zuiderkerk in Nieuw-

Amsterdam Veenoord. De dienst is een combinatie van kliederkerk en 

Thomasviering. In de aanloop naar Pinksteren is gekozen voor het thema ‘In 

vuur en vlam’. Samen met jong en oud gaan we de betekenis van bijbelverhalen 

ontdekken. De Geest van God kan ons in vuur en vlam zetten voor Hem en voor 

elkaar. We gaan zingen en luisteren en creatief aan de slag met het thema. Dat 

kan op verschillende manieren: schilderen, plakken, versieren, bewegen op 

muziek en met elkaar in gesprek aan de hand van gesprekskaartjes en 

afbeeldingen. We sluiten af met koffie/thee/limonade, broodjes en zelf versierde 

cakejes. Iedereen – JONG EN OUD - van harte welkom!! 

 

 


