Zondag 16 januari 2022
Nieuw Amsterdam-Veenoord

Voorganger: Dhr. R. Stoel
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
Woord van welkom, mededelingen
Votum
Psalm 66: 1 en 7
https://www.youtube.com/watch?v=KRNR0v8ZdEE
Gebed.
Lied 413: 3 (Orgel)
Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.
Lezing

Numeri 20: 2 t/m 13

Lied 905:1,3,4.
https://www.youtube.com/watch?v=iKC6z91V7eM
Lezing

Marcus 4: 35 - 41.

Lied 528: 1, 2 en 3 (Orgel)
Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Preek
Orgelspel
Stiltegebed,
Onze Vader.......
Slotlied 825
https://www.youtube.com/watch?v=cVe7z5oZtUw
Zegen.

MEDEDELINGEN
Omzien naar elkaar
Mw. R.J. Jacobs-Winters, Sportlaan, verblijft in Weidesteyn, Dr. G.H.
Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen.
Mw. Horstman-Schepers, Karel Palmstraat, is overgeplaatst naar Zorgcentrum
'Veenkade', Afd. Ae Kamer 121, Kaap de Goede Hoop 1, 9642 AP Veendam.
Dhr. A. Masselink, Ermerveen, is weer thuis
God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.
tekst door ds. Sytze de Vries

Deze keer eerst een lied. We hebben het in de kerk al eens met elkaar gezongen
en ik hoop dat we het nog vaak gaan doen. Het lied daagt ons uit om God te
vertegenwoordigen, te laten zien en ervaren in de ontmoeting met de andere
mens. Het lied vraagt van ons een licht te zijn, een lamp, een hand op een hoofd
en een arm om een schouder. Lees zo het lied door en er is altijd wel iets bij wat
u kunt doen voor de ander. In naam van onze God die trouw is en barmhartig,
die het goede voor ons wil. Hoe moeilijk de weg ook is, de ervaring van die hand
of die arm of die warme groet, kan ons even opheffen uit de situatie waarin we
zitten en zomaar weer hoop geven de weg verder te kunnen gaan.
Inloop ds. Gerda
Op dinsdagmiddag 18 januari van 14.00-16.00 uur is er weer open inloop. Ik
zie uit naar uw bezoek. De koffie en thee staan in de consistorie voor u klaar. U
kunt binnenlopen via de groene zijdeur.

Kerkbalans 2022. "Geef "vandaag voor de kerk van morgen"
Volgende week wordt gelijk met de nieuwe Zuiderklanken de enveloppe voor
actie "Kerkbalans" afgegeven.
De antwoordenveloppe wordt later door de wijkmedewerker weer opgehaald.
De begroting voor 2022 staat afgedrukt in Zuiderklanken.
Wij hopen weer op Ute kunnen rekenen.
Taakgroep Beheer

Bloemen
De bloemen worden gebracht door: ouderling
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:
Mevr. E, Tangenberg-Santing, Zwarteweg
Wandelen en bezinnen 22 januari 2022
Houd je van wandelen? En wil je
ondertussen in goed gezelschap praten over
belangrijke onderwerpen die je raken? Doe
dan mee aan de Pelgrimswandeling 'Er zijn
grenzen' over fases in je leven waarbij je
een grens oversteekt naar een 'land' dat je niet kent en waarvan je maar moet
afwachten wat het je brengt. Deze wandeling vindt plaats op 22 januari om
12:00 uur. De wandeling start bij de PKN-kerk te Zwartemeer (Verlengde Van
Echtenskanaal NZ 33) en is dit keer een lange route van zo'n 10 kilometer.
Elke vierde zaterdag van de maand wordt er een wandeling georganiseerd die
begint met een bezinningsmoment in een kerkgebouw. Daarna wordt er
gewandeld met wisselende afstanden tussen 5 en 10 kilometer. Voor de
deelnemers is er een boekje met wetenswaardigheden, bezinnende teksten en
gesprekspunten. We gaan in kleine groepen.
Een mooie kans om elkaar op een ongedwongen manier beter te leren kennen!
Aansluitend is er koffie en thee in de kerk waar we zijn gestart.
Kerken met Vaart is een samenwerking van 7 protestantse gemeenten in
Klazienaveen, Zwartemeer, Erica en Nieuw-Amsterdam.
Opgave voor deelname via: scriba.pg.erica@gmail.com. Toegang is gratis.
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 23 januari 2022
Voorganger: Ds. Gerda van Vliet
Organist:
mevr. W. Misker
Collecten:
Diaconie
Zuiderkerkgemeente
Gebouwen
Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief)

