
Zondag 6 maart 2022 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

 Voorganger: Dr. H. Nobel 

 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 

 
Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied   Van Harte p. 68:1,3 (mel. Lied 556) 

 

Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door. 
Uw intocht, Heer, is geen voltooid verleden. 

U wilt aanwezig zijn in onze steden 

en trekt in ieders hart uw eeuwig spoor. 
 

Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn. 
Om open oor te krijgen voor wat heden 

onder de mensenkind’ren wordt geleden 

aan onrecht en aan onverdiende pijn.  
 

Bemoediging en groet    

Drempelgebed    

Lied     Van Harte p. 68:4 (mel. Lied 556) 

 

Uw weerwoord klinkt nog steeds in stad en land. 

Uw beeld, o Heer, zo levend tot op heden, 

wil richting geven aan ons hier beneden 

en brengt de mensen weer in Gods verband. 

 

 

 



Kyrië en Gloria 

* kyriëgebeden afgewisseld met ‘Keer u om ..’ 

 

Keer U om naar ons toe, 

keer ons toe naar elkaar. 

 

Glorialied   Lied 838:4,2 

 

Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 
Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
Wegwijzing 

 

- het Woord 

 

Lied   Lied 422:1,2,3 

 

Laat de woorden 

die we horen 
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. 

 

Lezing    Joh. 11:54-12:11  

Lied   Lied 653:1,4,7 

 

U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

 

Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 

wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 

O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 

 

O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 
 

Prediking 

 

Lied   Lied 974:1,2a/3b,4a/5b 

 
1.       Maak ons uw liefde, God, 

tot opmaat van het leven! 

Wij zijn geroepen om 



haar zingend door te geven. 

De wereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 

Vernieuw ons hart en doe 

ons uw beleid verstaan. 

 

2a/3b. Wij zijn aaneengevoegd 
bedacht met uw genade. 

Op liefde hebt Hij ons 

gebouwd, bedeeld met gaven. 

Laat lichten uw gezicht 

over de duisternis 
waarin de ander in 

gemis gevangen is. 

 

4a/5b  Zeg toch het goede aan,  

ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw 

nabijheid bij de mensen. 
Gij zijt te goeder trouw 

geweest van het begin. 

Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis 

Gebeden 

 

Gaven: bij uitgang 

 

Slotlied    Lied 418:1,2 

 

God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 

 



Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 
 

Zegen 

 gevolgd door  Lied 418:4 

 

God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 
 

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. H. Kruit, Thorbeckestraat is voor revalidatie in Zorgcentrum Aleida 

Kramer, Meindert van der Thijnensingel 1, Coevorden. 

Dhr. A. de Vries, Tussenpad, verblijft in het UMCG te Groningen, Hanzeplein 1 

9713GZ 

 

Vandaag begint de veertigdagentijd. De tijd waarin de weg van Jezus Christus en 

zijn lijden centraal staan. Maar daar dwars doorheen is er het perspectief op de 

toekomst. De titel van de veertigdagentijdkalender is Alles komt goed?! . Wat zet 

u liever achter deze titel, een vraagteken of een uitroepteken? Als het leven 

wordt getekend door moeite en verdriet is er soms alleen maar de vraag: Komt 

het weer goed? En toch kan er ineens wat licht doorbreken. Daar waar de ander 

naar je omziet. Daar waar de hemel openbreekt en God niet zo ver weg meer 

lijkt. Daar waar Hij zich present stelt en moed geeft. Misschien wel door die 

andere mens die je aankijkt en laat weten dat er aan je wordt gedacht en voor je 

wordt gebeden. Daarom Lied 263 waar ook de veertigdagentijdkalender mee 

begint: 

  

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 

de morgen die ik ondanks alles verwacht. 

Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

 
Wees Gij mijn vrijheid, de rust in mijn hart, 

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

 
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 

wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij 

 

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: fam. Meulman 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: 

Mevr. H. Kruit-Meijer, Zorgcentrum Aleida Kramer, Coevorden 

Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat 

 

Weeksluiting in de Veurkamer 

Vrijdag 11 maart is er er weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur 

 

40 dagen actie samen verder bouwen aan het weeshuis van Fatou 

Vandaag collecteren we voor Gambia. Tieme en Tina komen een presentatie 

geven van hoe het er nu voor staat in Gambia en waar we voor gaan sparen. We 

gaan spaarzakjes uitdelen .Tevens willen we weer spullen inzamelen volgende 

week kunt  u potloden, schriften, pennen, kleurboeken etc. inleveren. U kunt 

natuurlijk ook altijd geld overmaken ten name van Gambia op 

rek.NLl69RBRB0851567320.  

De diaconie 

 

Huispaaskaars. 

Het is in onze gemeente al jaren de gewoonte dat gemeenteleden een 

huispaaskaars kunnen bestellen. In het voorportaal van de kerk ligt het 

intekenformulier. Gemeenteleden die niet in de kerk kunnen komen en toch een 

huispaaskaars willen, kunnen dit doorgeven aan Hilly Lanjouw. U kunt 

bestellen tot en met 6 maart 2022. 

 

Paasgroetenactie 

Onze gemeente doet dit jaar weer mee met de paasgroetenactie. Met deze actie 

worden kaarten naar gedetineerden gestuurd. Samen met vrouwelijke 

gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het 

kunstwerk dat afgebeeld staat. Het beeldt Gods licht uit dat heelt wat gebroken 

is. Het betreft een dubbele kaart. U kunt op de bovenste kaart een persoonlijke 

groet meegeven. Dit is bemoedigend voor de gedetineerden. Op de onderste 

kaart kunt u een postzegel plakken, zodat deze door de gedetineerde 

doorgestuurd kan worden.  De kaar(ten) zijn op zondagen 20 febr. 27 febr. en 6 

maart na de dienst verkrijgbaar. Ook zijn kaart(en) verkrijgbaar bij Fimke van 

Sloten, Snikke 2, tel. 555918 en bij Hennie Ellen, Schooldijk 21, tel 553681. 

De kaarten kunnen voor 8 maart weer ingeleverd worden, waarna ze in een 

verzamelenvelop door de diaconie verstuurd worden. 

Wij hopen dat deze actie een succes mag worden. 

Namens de diaconie, onze hartelijke dank. 

 

 



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 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 in Japan een teken van vrede, hoop 

en genezing. Toen dit idee binnen Kerken met Vaart ontstond hadden we geen 

idee van de oorlog in Oekraïne. Juist nu hebben mensen hoop, moed, vrede en 

liefde nodig. De zorgen over wat er gebeurt in de wereld zijn groot. De 

veertigdagentijd is  een tijd van solidariteit met wie leven in armoede, in situaties 

van onrecht.  We staan in de lijdenstijd stil bij de weg die Christus is gegaan. 

Zijn lijden en pijn draagt de pijn van de wereld. Zijn opstanding geeft de hoop 

dat de machten van het kwaad worden overwonnen. Wekelijks vindt u op de 

zondagsbrief een korte overdenking van één van de voorgangers van het team 

Kerken met Vaart. 

 

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 13 maart 2022 

Voorganger:  Mevr.. R. Dekker-Averesch 

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

