
     Zondag 19 juni 2022 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

  

 Voorganger: Ds. G. W. van Vliet en ds. E. Vörös 

 Organist: mevr. W. Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 

Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 

 

VOORBEREIDING  

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied 885:1 en 2  Groot is uw trouw , o Heer 

 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 



Bemoediging en groet 

 

Voorstellen Ds. Eva Vörös 

 

Lied: Ps. 100:1    Juich Gode toe 

 

Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 

gij aarde alom, zijn rijksdomein, 

zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

Gebed om ontferming 

Lied: Ps. 100:2    Roep uit met blijdschap 

 

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt 

 

Leefregel: 1 Petr. 3:8-12 

 

Lied: Ps. 100:4    Want God is overstelpend goed 

 

Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed voor de opening van het Woord 
 

Schriftlezing NT: Luk 11:9-13 

 

Schriftlezing NT: 1Thess 5:19-22 

 

 

 

 



Lied: Zoek eerst het Koninkrijk van God 

 

Zoekt eerst het koninkrijk van God, 

en zijn gerechtigheid. 

En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 

 

Men kan niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord 

dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 

 

Bidt en u zal gegeven zijn, 

zoekt en gij zult Hem zien. 

Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 

 

Verkondiging 

 

Lied: 695:1, 2, 4 en 5   Heer, raak mij aan met uw adem 

 

Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 

Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 

Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 

 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven:  1e Diaconie 

    2e Zuiderkerkgemeente 

 

 

Slotlied: Lied 969: 1, 2, 3 en 4  In Christus is nog oost nog west 

 

In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost, 

de wereld door zijn woord. 

 

Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 

dat allen samen bindt. 

 

Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 

 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 

 

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! 



Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

 

Orgelspel 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

 

Omzien naar elkaar 

Mw. H. Lutters-Peters, Vaart ZZ, is gevallen en verblijft nu tijdelijk in de 

Zorgvilla aan de Landschapsweg 29, 7844 KE Veenoord. 

 

Zo langzamerhand breekt de zomertijd aan. Vakanties, even er tussenuit…  Maar 

juist dan is het belangrijk om te blijven omzien naar elkaar. Naar hen die er even 

níet tussenuit kunnen breken. Omzien naar mensen om je heen voor wie de 

wereld klein is geworden. Mensen die dagelijks een weg moeten zoeken in de 

moeite van het leven. Dat kan moedeloos maken en dan kan de dag ineens kleur 

krijgen als er iemand is die naar je omziet. In Matt. 25 heeft Jezus het over de 

Mensenzoon die bij zijn komst de mensen zal waarderen die hebben omgezien 

naar de ander. De Vader zal hen zegenen, omdat, zegt Jezus:  alles wat jullie 

gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, jullie 

dat voor Mij hebben gedaan. Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had 
dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij 

op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat 

gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.  

Zomaar in het gewone van elke dag er voor elkaar zijn. Dat brengt zegen en laat 

iets zien van de liefde van God voor ons mensen. 

 

Inloop ds. Gerda 

Aanstaande dinsdagmiddag 21 juni is er GEEN open inloop bij mij in de 

consistorie van de kerk. Er is dan de conferentie met Hongaars sprekende 

collega waar ik ook aan meedoe. Op dinsdag vindt er een cursusdag plaats in de 

zalen van onze Zuiderkerk. 

 

Studieweek met Hongaarse predikanten 

Van 16 t/m 22 juni  a.s. zijn er 17 Hongaarse predikanten te gast in Nederland. 

Samen met Nederlandse collega’s (waaronder ikzelf) zijn er een aantal 

studiedagen waarin er een uitwisseling plaatsvindt van (werk)ervaringen en met 

elkaar wordt nagedacht over kerk zijn in een digitaal tijdperk. Het eerste 

weekend logeren de gasten in gastgezinnen in Nederland. Daarna verblijven ze 

op de camping Buitenland in Zandpol. In het weekend van 18/19 juni is ds. Éva 

Vörös mijn gast. Vandaag maken we kennis met haar in de dienst bij ons in de 

Zuiderkerk en zal zij de preek verzorgen. Op dinsdag 21 juni zijn de deelnemers 

aan deze studieweek te gast in de Zuiderkerk. Daar zal een studieprogramma zijn 

waarbij de lunch en de avondmaaltijd wordt verzorgd door leden van onze 

gemeente. Heel fijn dat ze dit willen doen en dat de kerkzaal en andere ruimtes 

daarvoor door de kerkenraad beschikbaar zijn gesteld. Woensdag 22 juni vindt er 

een studiedag plaats in de Noorderkerk. 

Ds. Gerda van Vliet 



 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Meulman 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: dhr. G. Akkerman, Karel Palmstraat. 

 

Gemeentezondag. 

Beste mensen, zondag 3 juli is de gemeentezondag. 

We zijn druk bezig om er iets moois van te maken. 

Het zou heel fijn zijn als jullie hierbij aanwezig willen/kunnen zijn. 

Het duurt tot ongeveer 14.00 uur. 

  

Opgeven kan bij Jits Wanders, Marry Oostingh en Hilly Lanjouw. 

 

Beste gemeenteleden van de Zuiderkerk, 

Deze zondag heeft u een Hongaarse predikant als gast in uw midden. Ze is niet 

de enige die gekomen is. In totaal zijn er 17 Hongaarse predikanten dit weekend 

verdeeld over verschillende gemeenten. Op maandag komt de hele groep echter 

(samen met hun Nederlandse gastheer/vrouw) naar Camping Buitenland in 

Nieuw-Amsterdam. Op dinsdag is de hele groep bij u te gast in de Zuiderkerk en 

op woensdag in de Noorderkerk. Ik ben beide kerken zeer dankbaar dat ze dit 

hele gebeuren mede mogelijk maken. Op woensdagavond 22 juni sluiten we de 

uitwisseling af met een korte Avondmaalsdienst. Deze begint om 19.00 uur in 

de Noorderkerk. Gemeenteleden zijn van harte welkom.  

De voertaal is Engels. 

Namens de organisatie van deze uitwisseling, 

Ds. Elly v.d. Meulen 

 

Inloopochtend 
Woensdagmorgen 22 juni 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 17 juni is er een weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 26 juni vieren we de Maaltijd van de Heer. 

De collecte is dan bestemd voor Stichting Leergeld Emmen e.o. 

Stichting Leergeld Emmen probeert te voorkomen dat kinderen die in een 

armoedesituatie leven  in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen 

doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan 

activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld 

Emmen gaat voor een actieve benadering en werkt met goed opgeleide 

vrijwilligers die thuis op bezoek komen bij de minima gezinnen. Leergeld 

Emmen steunt de kinderen door hulp in “natura” De gezinnen ontvangen geen 

geld, de vergoedingen gaan rechtstreeks naar de leverancier van de activiteiten 

of dienst. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via 

NL69RBRB0851567320 tnv Diaconie o.v.v. collecte Stichting Leergeld. De 

diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

Zondag 26 juni Avondmaal 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: Diaconie 

Uitgang: Zuiderkerkgemeente 

 

 

Kopij Nieuwsbrief 

 

Kopij nieuwsbrief sturen naar jenne.lanjouw@gmail.com. 

 

mailto:jenne.lanjouw@gmail.com

