
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 03 juli 2022 

  

   Voorganger: Ds. G. W. van Vliet 

   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: Ps. 42:1 en 7  Even als een moede hinde 

 

Evenals een moede hinde  

naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 

juichend staan in zijn voorhoven? 

 

Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor de Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer: 

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 

altijd aan de dood ontheven. 

 

Votum en groet 



 

Lied: Gezegend is de mens die leeft  (Alfred C. Bronswijk, uit: Van Harte)  

 

Gezegend is de mens die leeft 

op adem van de Geest, 

die in zijn woord en daad verweeft 

wat men in dromen leest 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied: Gezegend is de daad die heelt 

 

Gezegend is de daad die heelt 

wat wond is of wat breekt. 

Die in barmhartigheid verbeeldt 

wat vanuit harten spreekt. 

 

Leefregel:  

 

Lied: Gezegend is het levensspoor 

 

Gezegend is het levensspoor 

dat naar de toekomst wijst. 

Gods Geest gaat daarin mensen voor, 

waar liefde zich bewijst. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing OT: Ps. 31:1-7, 15b-17 

 

Lied: 800:1  Wat zou ik zonder U geweest zijn 

 

Wat zou ik zonder U geweest zijn, 

hoe zou ik zonder U bestaan? 

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 

en eenzaam door de wereld gaan. 

Mijn liefde tastte in den blinde. 



Een afgrond lag in het verschiet. 

En waar zou ik een trooster vinden 

die werkelijk wist van mijn verdriet? 

 

Schriftlezing NT: Hand. 6:8-7:2a, 51-8:3 

 

Lied: 800:4  Godlof, een Heiland, een bevrijder 

 

Godlof, een Heiland, een bevrijder, 

vol liefde en macht heeft ons gered. 

De Mensenzoon werd onze leider 

en heeft ons hart in vlam gezet. 

Toen ging voor ons de hemel open, 

oorsprong en doel, zo ongedacht. 

Geloven konden wij en hopen. 

Wij wisten ons van Gods geslacht. 

 

Verkondiging 

 

Lied: 864:1 en 5  Laat ons de Heer lofzingen 

 

Laat ons de Heer lofzingen, 

juich, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 

 

Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 

Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 

en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Gebeden 

Inzameling van de gaven:  Diaconie 

    Zuiderkerkgemeente 

 

Slotlied: 416:1,2 en 4   Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

WEGZENDING 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! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

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



MEDEDELINGEN 

 

Omzien naar elkaar 

Mw. H. Visser, Jagerslaan, is voor revalidatie opgenomen in zorgcentrum 

Weidesteyn, Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen, Afd. 5, K24. 

 

Mw. H. Lutters-Peters, Vaart ZZ, verblijft tijdelijk in de Zorgvilla aan de 

Landschapsweg 29, 7844 KE Veenoord. 

 

Soms zou je willen dat je het vertrouwen had van een kind. Dat je zomaar 

met hen mee kon zingen: 

 

Dank U voor die duizend mooie dingen; 

Dank U voor uw liefde elke dag. 

Dank U dat als zorgen mij omringen 

Ik eenvoudig bij U komen mag 

 

‘Worden als een kind’, woorden van Jezus… Ik denk dat ze waar zijn, maar 

niet altijd makkelijk om je eraan over te geven. We kunnen elkaar helpen 

om het leven wat minder moeilijk te maken. Om samen op zoek te gaan 

naar het licht en de kleine bloemen langs de weg. Zo kunnen we in naam 

van God elkaar met zorg omringen. 

 

Inloop ds. Gerda 

Op dinsdagmiddag is er van 14.00-16.00 uur een open inloop bij mij in 

de consistorie van de kerk. 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. VAN HARTE WELKOM! 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Oostingh 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Dhr. en mevr. Lensink – 

Blokland 

Schakelpad en: Dhr. en mevr. de Haan – Ham Tussenpad 

 

Weeksluiting in de Veurkamer 

Vrijdag 1 juli is er een weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur 

 

 



Zondag 10 juli 

Voorganger:  mevr. R. Dekker-Averesch 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

Uitgang: Project Gambia 

 

Predikantenconferentie in Nieuw Amsterdam  

over kerk zijn na Corona 

Als groep van 18 Hongaarse predikanten uit Roemenië en evenzoveel 

Nederlandse predikanten waren wij dinsdag en woensdag 21 en 22 juni te 

gast bij de Protestantse kerk in Nieuw Amsterdam.  

Al decennia lang is er een bijna jaarlijkse uitwisseling van predikanten uit 

Nederland en Transsylvanië (deel van Roemenië waar Hongaarse 

minderheid woont). Na twee jaar covid-crisis werd het contact nu weer 

opgepakt. Protestants Kerk zijn in Roemenië is niet gemakkelijk, onder de 

druk van groeiende ontkerkelijking, versnippering als minderheid en met 

de oorlog in Oekraïne aan de grens. In Nederland hebben we ook te 

maken met krimp van de kerken. Daarnaast zien we  nieuwe initiatieven. 

Gezamenlijk wilden we onze ervaringen als predikanten delen. Wat 

hebben we geleerd van de Corona tijd? Welke wegen vinden we in de 

kracht van de Heilige Geest om vandaag kerk te zijn? Vooral de 

ontmoeting met christenen uit een heel ander deel van Europa is dan een 

verrijkende ervaring.  

Via de contacten van ds. Ries Nieuwkoop kwamen we op camping 

Buitenland terecht en via de contacten met ds. Elly van der Meulen 

dinsdag in de Zuiderkerk en woensdag in de Noorderkerk.  

Met meer dan gastvrijheid werden we ontvangen. Twee dagen lang zijn 

we zowel ten Zuiden als ten Noorden van de Vaart in de watten gelegd 

door een geolied team van vrijwilligers, kosters en keukenteam die 

zorgden voor koffie en thee, voor lunch en diner en zelfs voor een ijsje 

van de Noordpool op de tropische woensdag! Het was echt heel bijzonder 

hoe jullie in beide kerken voor de voor jullie vreemde predikanten zoveel 

gastvrijheid hebben betoond. Het applaus en de Aäronitische zegen die de 

Hongaren woensdagavond zongen, waren dan ook zeer welgemeend. En 

als dan ter afsluiting het avondmaal gevierd kan worden in een 

Nederlandse kerk waar een Hongaars Tokaj kleed de tafel bedekt, dat 

voelen we ons niet alleen verbonden, maar dan zijn we het ook: 

wereldwijd in naam van die Ene mens, die Zich gaf voor anderen. 



Aan alle vrijwilligers, koks en kosters, afwassers en 

boodschappensjouwers: heel, heel hartelijk dank en veel goeds en zegen 

gewenst voor jullie geloofsgemeenschappen! 

 

Met hartelijke groet, namens de organisatie van de conferentie: 

Ds Akos Pap, Ds. Beke Boroka, Ds. Ries Nieuwkoop, Ds. Wim de Jong, 

ds. Froukje de Hoop, ds. Elly van der Meulen, ds. Ciska Stark. 

 

 

Kopij Nieuwsbrief 

 

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