
Zondag 13 maart 2022 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

 Voorganger: Mevr. R. Dekker-Averesch 

 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 (staande) Psalm 25: 1 en 6 Heer, ik hef mijn hart en handen 

 

Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 

Weer van mij de smaad en schande 

van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 

die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 

mag gelovig U verwachten. 

 
Wie heeft lust de Heer te vrezen, 

’t allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal zelf zijn leidsman wezen, 

leren hoe hij wandelen moet. 

Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 

en zijn zalig nageslacht 

zal ’t gezegend aardrijk erven. 

 

 

Bemoediging en groet (staande) 

 



Psalm 25: 7 en 8 

 
Gods verborgen omgang vinden 

zielen waar zijn vrees in woont; 

’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden 

naar zijn vreeverbond getoond. 

D’ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 

Hij, die trouw is, zal mijn voet 

voeren uit der bozen netten. 

 

Zie op mij in gunst van boven, 
wees mij toch genadig, Heer! 

Eenzaam ben ik en verschoven, 

ja, d’ellende drukt mij neer. 

’k Roep U aan in angst en smart, 

duizend zorgen, duizend doden 
kwellen mijn bekommerd hart: 

voer mij uit mijn angst en noden! 
 

Gebed om ontferming 

 

Gloria  Lied 305 Alle eer en glorie 

 
Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

 
Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 

 
 

 

 



Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

Dienst van het Woord 

 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 

Lied 316: 1 en 2  Het woord dat u ten leven riep 

 

Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 
 

Het is niet aan de overzij. 

Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 

wie brengt van d´ overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 

die ’s levens raadsel kan verklaren? 
 

Eerste Bijbellezing: Exodus 34: 27-35 

 

Lied: 316: 3 en 4 

 
Het is ook in de hemel niet, 

hoe vaak gij ook naar boven ziet 

en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 

alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan ’t hart toespreken. 

 

 
 

 

 



Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

Tweede Bijbellezing: Lucas 9: 28-36 

Lied: 213: 1 en 5 Morgenglans der eeuwigheid 

 

Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 

 
Overstroom ons met uw licht, 

klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 

maar verblijd ons met de zoetheid 

van des hemels zaligheid 
voor altijd. 

 

Prediking  

 

Lied: 405: 1, 2 en 3 Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig 

 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwer engelen, onvolprezen Heer. 

 

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 

één en al vuur en liefde en majesteit. 



Dienst van Gebeden en Gaven 

 

Geloofsbelijdenis (staande)  

Apostolische geloofsbelijdenis 

een ieder spreke in zijn of haar hart deze woorden: 

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, 

die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren 

naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  

vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden, 

Ik geloof in de Heilig Geest, 

de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, 

de vergeving vanzonden, 

de wederopstanding des vleses, 

en het eeuwige leven. 

Amen 

 

Dank en voorbede 

 

Gaven: bij uitgang 

 

Slotlied 330 uit JdH Leer mij uw weg 

 

Leer mij Uw weg, o Heer, 
leer mij Uw weg. 

Schenk van Uw kracht mij meer, 

leer mij Uw weg. 
Houd mij in evenwicht, 

dat 'k voor Uw aangezicht, 
wandel in 't volle licht, 

leer mij Uw weg. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



Als vrees soms 't hart benauwt, 

eer mij Uw weg. 
Als zorg mijn dank verflauwt, 

eer mij Uw weg. 

Help mij in vreugd en pijn, 

noodweer of zonneschijn 

steeds blij in U te zijn, 
leer mij Uw weg. 

 

Hoe ook mijn toestand wordt, 

leer mij Uw weg. 

't Leven zij lang of kort, 
leer mij Uw weg. 

Is dan mijn loop volbracht, 

vrees ik geen dood of macht, 

daar mijn ziel U verwacht, 

leer mij Uw weg. 
 

Wat ook dit leven brengt, 
Hij is nabij. 

't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, 

Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht, 

Jezus geeft licht en kracht 
 ieder, die Hem verwacht; 

Hij is nabij. 
 

Wegzending en Zegen (staande) 

 

Bij uitgaan luisteren naar:  

 

https://youtu.be/M74RMUPo2Wo?t=6    

‘Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord’ 

 

Collecten bij de uitgang 

1. Diaconie t.b.v. Oekraina 

2. Zuiderkerkgemeente 

3. Onderhoud gebouwen 

 

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

 

 

https://youtu.be/M74RMUPo2Wo?t=6


MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Mevr. G. Vorsteveld-Brunink, Schakelpad, is na een val opgenomen in het 

Scheperziekenhuis. 

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

Kramer, Meindert van der Thijnensingel 1, Coevorden. 

Dhr. A. de Vries, Tussenpad, is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. 

 

Van de week was er de jaarlijkse biddag, in de veertigdagentijd. Met het 

volgende gebed van ds. Idelette Otten bidden we voor elkaar en voor onszelf… 

 

Heer, 

met de adem die Gij ons hebt geschonken, 

in de plaats waar wij mogen leven voor uw heilig aangezicht 

bidden wij: 

om ruimte voor allen die klem zitten, 

die niet weten waar ze het zoeken moeten, 

wier vertrouwen heeft plaatsgemaakt voor wantrouwen. 

Komt het ooit goed? 

Houd ons het licht van uw gelaat voor ogen! 

Hoor ons bidden 

 

Heer. 

maak ons weerbaar. 

Troost ons onderweg naar Pasen. 

Draag ons op handen als wij vermoeid raken. 

Wees een schild tegen onze angsten en een stok op moeilijke paden. 

Geef ons uitzicht als wij de moed verliezen. 

Komt het ooit goed? 

Houd ons het licht van uw gelaat voor ogen! 

Hoor ons bidden 

 

Heer, 

in vrede vinden wij rust, 

in het vertrouwen dat Gij het zijt die met ons meetrekt door de woestijn. 

Zuiver ons geweten, laat ons vasten en bidden oprecht zijn. 

Wees voor ons de bron van het hervinden van onze levensvreugde. 

Dan weten we dat het goed komt! 

Houd ons het licht van uw gelaat voor ogen! 

Hoor ons bidden 

 

 



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. Schuiling 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: 

Mevr. A. Lubberink – Lanting, Schakelpad 

 

Hulp aan Oekraïne 

Vandaag 13 maart is de diaconie collecte bestemd voor hulp aan Oekraïne. We 

zien dagelijks de vreselijke beelden voorbij komen . De opbrengst gaat naar 

Kerk in actie. Deze instantie heeft contacten met instanties ter plekke en weet 

waar de hulp het meest urgent is. Ook kunt u uw bijdrage storten op reknr: 

NL69RBRB0851567320 t.n.v. Diaconie Zuiderkerk met vermelding: hulp aan 

Oekraïne. 

Namens de diaconie onze hartelijke dank. 

 

Nieuwe Bijbelvertaling. 

De kerkenraad is in het bezit van 6 bijbels nieuwe vertaling 2021. 

Het betreft de standaarduitgave, deze Bijbels zijn 1x gebruikt. 

Kosten 25,-- per stuk. 

Af te halen bij de scriba Hilly Lanjouw. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 dagenactie verder bouwen aan het weeshuis van Fatou 

Vandaag kunt u potloden, schriften, pennen, kleurboeken etc. inleveren 

voor volgende week zondag 20 maart gaan we  ballen bv. strandballen 

voetballen plus pomp, ballonnen, stuiterballen etc. inleveren. De diaconie 

 

“Verder bouwen opvanghuis Fatou Gaye” 

Hallo allemaal, 

Super blij dat jullie opnieuw de 40 dagen actie gaan doen voor jullie project 

“Verder bouwen opvanghuis Fatou Gaye” in Gambia. Wij hopen allemaal dat 

iedereen gezond en wel is in deze bijzonder spannende tijd. De pandemie doet 

heel veel met ons maar ook in Gambia trekt het diepe donkere sporen. De 

besmettingen daar  lijken wel mee te vallen maar er wordt ook heel weinig getest 

omdat daar de mogelijkheden veel beperkter zijn dan bij ons. We horen wel dat 

er veel sterfte is maar dat komt door malaria geven ze altijd aan maar daar 

hebben wij onze bedenkingen over. De armoede neemt wel ontzettend toe en dat 

komt hoofdzakelijk doordat het toerisme helemaal heeft stil gelegen. Veel 

mensen werken aan de kuststrook waar hoofdzakelijk het toerisme plaats vind. 

In Gambia zijn geen voorzieningen zoals bij ons en als er geen werk is dan is er 

ook geen inkomen. Geen geld betekent elke dag grote zorgen om genoeg eten bij 

elkaar te krijgen. Bekende uitspraak van Fatou is dat er in Gambia meer mensen 

overlijden aan honger dan aan corona. We zijn afgelopen november weer in 

Gambia geweest. Dit was alweer twee jaar geleden en hebben met eigen ogen 

kunnen aanschouwen dat de armoede echt wel toeneemt. Gelukkig komt het 

toerisme weer mondjesmaat op gang en we hebben ook menigeen weer terug 

gezien tijdens hun werkzaamheden. 

 

Hoe verder: 

Natuurlijk zijn jullie nieuwsgierig wat er allemaal is gebeurd in Gambia de 

afgelopen twee jaar. Ik ga in de volgende nieuwsbrief hier verder op in, maar kan 

wel al verklappen dat ze in Gambia niet hebben stil gezeten. 

Tot volgende week. 

Vriendelijke groet; Tieme en Tina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 bij kerk een koffiehoek en 

kleine kringloop,  en 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, 

vanuit Japan een teken van vrede, hoop en genezing zoals de duif met de olijftak 

uit het bijbelverhaal. Wekelijks vindt u op de zondagsbrief van elke gemeente 

een overdenking van het team van voorgangers. 

 

HOOP 

Paulus wordt omwille van zijn hoop op de vervulling van Gods belofte 

aangeklaagd. Dat lezen we in Handelingen 26: 6,7.  Hij schrijft dat zijn volk ook 

“op God hoopt en Hem volhardend dient, dag en nacht.” Paulus komt erdoor 

tegenover machthebbers te staan en het loopt niet goed voor hem af. Maar hij is 

onverschrokken en dapper. Hoop is een sterke kracht. 

Ik citeer enkele zinnen uit het beroemd geworden gedicht van Vaclav Havel: 

“Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld 

gebeurt. 
Hoop is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat of bereidheid je in te 

zetten voor wat succes heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. En evenmin 
de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is 

ongeacht de afloop, het resultaat. Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is.” 

We kijken naar de situatie in Oekraine. We zien de veerkracht en 

vastberadenheid van mensen. Hun hoop blijkt hen kracht te geven. Zo is het ook 

in ons persoonlijk leven. In de 40dagentijd staan we stil bij het lijden en sterven 

van Jezus. En daarmee bij het lijden en de nood van mensen, dieren, de hele 

schepping. Hoe kijken we er naar? Blijf kijken met hoop op de vervulling van 

Gods belofte, het geeft je kracht.  Het bijbelse woord voor hoop betekent 

letterlijk: lijn, snoer. Zoals je een lijn spant tussen twee punten, zo is hoop het 

snoer tussen de situatie nu en de verwachting waarop je hoopt. Daarin is geen 

onzekerheid. Je zult de vervulling van de belofte bereiken, al weet je niet hoe. 

Het is beloofd.  Die hoop is de zekerheid dat het licht wint van het donker, het 

leven van de dood. Die hoop geeft levenskracht. Die hoop is opstanding. 

Ds. Harry Klaassens 

 

 

 



Weeksluiting in de Veurkamer 

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

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 16 maart 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 

 

Zondag 20 maart 2022 

Voorganger:  Ds. G.W. Van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie: Voorjaarszending 

 Zuiderkerkgemeente 

 Onderhoud gebouwen 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

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

