
Zondag 22 mei 2022 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 Voorganger: Dr. H. Nobel 

 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 

 

ORDE VAN DIENST 

 

- voorbereiding 

Intochtslied  Lied 280:1,4,5 

 

De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

 



Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Lied    Lied 280:6,7 

 

Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 

 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 

Kyriëgebed 

 beden afgewisseld met 

 

Keer U om naar ons toe, 

keer ons toe naar elkaar. 

 

Gloria    Lied 655:1,3,4 

 

Zing voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wonderen om u heen. 

 

Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

 

De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilige tekens te verstaan. 

 

Onderricht 

 



- het Woord 

 

Lied    Rakelings Nabij p.16:1 (mel. Lied 321) 

 

Woord, dat zich richt op mijn hart, 

stem, die mij aanspreekt tot leven, 

klank, zo vertrouwd, maar zo nieuw — 

open mij Gods perspectief. 

 

Lezing  Joh. 14:1-7 

Lied    Rakelings Nabij p.16:2 (mel. Lied 321) 

 

Verten, zo breed en zo diep, 

weg, om zich langs te begeven, 

licht, dat de ogen ontsluit — 

leer mij uw waarheid te zien. 

 

Lezing  Joh. 21:1-14 

Lied    Rakelings Nabij p.16:3,4 (mel. Lied 321) 

 

Naam, die ik fluisterend noem, 

raadsel, met mij zo verweven, 

God van zo ver ons nabij — 

spreek tot het hier en het nu. 

 

Adem, die oplucht en draagt, 

geest, die bezielt en doet leven, 

kracht, die in zwakheid gelooft — 

wees onder ons, vuur ons aan. 

 

Prediking 

 

- gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis 

Gebeden 

 

Gaven:  1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 



 Slotlied   Rakelings Nabij p.50:1,2 (mel. Lied 672) 

 

Kom zing op deze dag 

met ons het lied van leven. 

En deel met ons het licht, 

de kracht door God gegeven. 

Drink met ons uit de bron 

van water rijk en fris. 

Vier met ons nu het woord, 

dat God met mensen is. 

 

Dat God met mensen is, 

dát willen wij be-amen 

in woorden en in daad, 

met hart en handen samen. 

Zijn Geest door-ademt ons, 

bezielt héél ons bestaan. 

God die met mensen is, 

wil met ons verder gaan. 

 

Zegen 

 

Collecte bij de uitgang:  Onderhoud gebouwen 
 

 

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

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

 

Omzien naar elkaar 

Opgenomen in het Scheperziekenhuis te Emmen,  

mevr. G. de Vries- de Boer, Karel Palmstraat 

dhr. G. Akkerman, Karel Palmstraat. 

Laten we in gebed en daad meeleven met al onze zieken en mensen die 

zorgen hebben.  

 

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: dhr. E. Bobbink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Mevr. Geke Bakker, 

Leemweg 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



Gemeenteavond. 

Maandag 30 mei is er een gemeenteavond. We zullen met elkaar de 

jaarrekening 2021 van Diaconie en Beheer bespreken. 

De werkgroep interieurvernieuwing komt uitleg geven over hun 

werkzaamheden tot nu toe. 

U wordt hierbij van harte uitgenodigd. De gemeenteavond is de plaats 

waar u uw vragen en opmerkingen kwijt kunt. 

Wij hopen op een goede opkomst. 

 

Groep Interieurvernieuwing Zuiderkerk…….. 

Tijdens de laatste gemeenteavond van 22 nov. 2021 is er een groep 

samengesteld die zou gaan onderzoeken wat de meerwaarde is van stoelen 

in de kerk. Dit heeft u kunnen lezen in Zuiderklanken van december 2021.  

Inmiddels heeft deze groep al heel veel werk verricht en is het niet alleen 

bij stoelen gebleven maar is het een Interieurgroep geworden die de hele 

kerk onder de loep heeft genomen. U wordt hier verder over geïnformeerd 

tijdens de komende gemeenteavond van 30 mei a.s.  

Eén onderdeel willen hier alvast uitlichten: Antependia (tafel- en 

kanselkleden). 

Er is door de interieurgroep contact gelegd met een theologe die ook 

beeldend kunstenaar is en op verzoek antependia maakt. Zij doet dit door 

in gesprek te gaan met een groep mensen van de gemeente over het thema 

wat verbeeld zou kunnen worden op de kleden: 

* wat wil deze gemeente laten zien,  

* wie is deze gemeente, 

* wat wil deze gemeente uitdragen? 

De interieurgroep heeft inmiddels een thema in gedachten die zij op de 

gemeenteavond verder zal toelichten: Waterdragers.   

Een naam die ook Jezus droeg en water is de levensader van al wat leeft. 

 

Wellicht heeft u ook een mooi thema dat uitgewerkt zou kunnen worden.   

Dit horen wij natuurlijk graag van u.  

U kunt dit voorafgaand aan de gemeenteavond doorgeven aan de scriba,  

mw. Hilly Lanjouw, Valkeniersweg 3, Tel.: 552560. E-mail: 

scriba@pknnav.nl  

Natuurlijk mag u ook op de gemeenteavond uw thema noemen en 

toelichten waarom u vindt dat dit thema bij onze gemeente past. 

 

mailto:scriba@pknnav.nl


Om alvast wat werk van de kunstenares te kunnen zien, kunt u naar de 

website gaan : Zin-in-kleur van Anne Marie van der Wilt. 

 

Wij hopen dat we veel van de gemeente zullen treffen op 30 mei a.s. 

 

Kerkenraad Zuiderkerk Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 25 mei 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 

 

Weeksluiting in de Veurkamer 

Vrijdag 20 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 

 
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag aanvang 09.00 uur 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: Zuiderkerkgemeente 

 Project: Kinderopvanghuis en kliniek Fatou Gaye Gambia 

 
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 

 



Kopij Nieuwsbrief 
 

Vanaf 26 mei Kopij nieuwsbrief sturen naar jenne.lanjouw@gmail.com. 

 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

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

