Zondag 10 april 2022
Nieuw Amsterdam-Veenoord
Voorganger: Ds. G.W. van Vliet
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

Welkom
Intochtslied: Lied 213:1, 2 en 4
Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

Bemoediging en groet
Aanvangswoorden
Zingen: Lied 317: 1
Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 317: 3
Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil´ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.
Leefregel: 1 Petr. 4:7-11
Zingen: Lied 317:2
Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing OT: Jes. 40:1-11

Zingen: Gezang 120:1 en 2 (oude Liedboek)
Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnen rijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnen gaat.
Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
Juicht, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!
Schriftlezing NT: Luk 19: 28-44
Zingen: Gezang 120:3 en 4
Gezegend was het land, de stad,
waar deze Koning binnentrad.
Gezegend 't hart, dat openstaat
en Hem als Koning binnenlaat.
De Zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.
Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vree
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u 't leven weer!

Verkondiging
Zingen: Rakelings nabij 102: 1, 2, 3, en 4
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.
U kiest voor eenvoud tegen overdaad.
Een ezel is het teken van uw vrede.
Geen macht, maar liefde gaat er met U mede.
Een ander lied klinkt nu in onze straat.
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.
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
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden
Gaven - bij de uitgang
Slotlied: Lied 556:1, 2 en 5
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!
WEGZENDING EN ZEGEN
Zending en Zegen
Amen – Lied 415:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Orgelspel
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
Mw. G. Bakker, Leemweg, is aan haar heup geopereerd en kan thuis verder
revalideren.
Mw. C.C. Schuiling, Zijtak WZ, is geopereerd en afgelopen week weer thuis
gekomen.
Mw. G. Vorsteveld-Brunink, Schakelpad, is weer thuis na revalidatie in De Horst.
We zijn dankbaar dat mensen na een ziekenhuisopname weer thuis zijn. We
denken aan hen die thuis ziek zijn. We staan om elkaar heen met aandacht en zorg
en bidden voor elkaar. God troost en heelt en draagt mee. Alfred Brunswijk
verwoordt dat mooi in het volgende lied uit het tekstboekje ‘Van Harte’. En mocht
u willen, dan kunt het zingen op de wijs van Lied 1009 (Rechter in het licht
verheven…)

Wie gebroken is door lasten,
zwakheid aan den lijve kent,
wie in duisternis moet tasten,
van het licht is afgewend,
die hoort woorden, onomwonden,
van een God die ons herkent.
Wie zichzelf niet meer kan dragen,
naar beneden is gericht,
wie verdwaalt in duizend vragen
en moet leven zonder licht,
die wordt bij de hand genomen
en door God zélf weer opgericht.
Jezus, mens van God gekomen,
om met mensen mens te zijn,
U hebt lasten aangenomen,
bent gebogen onder pijn.
Zo hebt U het Licht ontstoken,
om de mens een God te zijn.
Inloop ds. Gerda
Op dinsdagmiddag is er van 14.00-16.00 uur een open inloop bij mij in de
consistorie. 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.
Bloemen
De bloemen worden gebracht door: fam. Meijering
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:
mevr. G. Bakker-Jager, Leemweg
Paascyclus
Wat het kerkelijk jaar betreft zijn we nog in de veertigdagentijd. Een tijd van
bezinning, soberheid en stilstaan bij het lijden. Een tijd ook van bidden en vasten
om in alle rumoer van de wereld dicht bij God te kunnen blijven. Maar we kijken
ook vooruit naar Pasen. De roze zondag is al geweest. Halverwege de
veertigdagentijd komt het licht van Pasen ons al tegemoet, teken van de hoop. Het
paars kleurt roze. In de week voor Pasen, de Stille Week, zijn we intensiever op
het Paasevangelie betrokken. Dit jaar wordt dat als volgt ingevuld:

Woensdagavond 13 april 19.30 uur:
een uur van stilte en gebed in de Zuiderkerk. Er is een open inloop en de
mogelijkheid om een kaarsje aan te steken.
Donderdagavond 14 april 19.30 uur: Witte Donderdag waarin we met elkaar
het Avondmaal vieren zoals Jezus deed met zijn leerlingen de avond
voorafgaande aan zijn gevangenneming. Na deze korte viering is er gelegenheid
om met elkaar in de zaal achter de kerk The Passion te kijken die op NPO 1
wordt uitgezonden vanaf 20.30 uur.
Wilt u zich van te voren opgeven bij de scriba als u mee wilt kijken naar de
Passion.
Vrijdagavond 15 april 19.30 uur:
Goede Vrijdag waarop denken aan de kruisiging, dood en begrafenis van Jezus.
We lezen Lucas 22 en 23 met een stemmenspel door de cantorij waarbij er
tussen de teksten door wordt gezongen door gemeente en cantorij. en verlaten in
stilte de kerk.
Zaterdagavond 16 april 19.30 uur: Stille Zaterdag waarop we in stilte de kerk
binnenkomen. Er zal een doopgedachtenis zijn om aan te sluiten bij de praktijk
van de vroege kerk waar nieuwe gelovigen in de nacht voor Pasen werden
gedoopt.
Zondagmorgen 17 april 10.00 uur:
Paasviering waarin we samen de opstanding van Jezus vieren, een nieuw begin
en teken van hoop op een nieuwe toekomst.
The Passion. Een muzikaal paasverhaal.
Op Witte Donderdag 14 april vindt de 13e editie van het KRO-NCRVprogramma. The Passion vindt plaats in de stad Doetichem.
The Passion brengt het paasverhaal op een vernieuwende, muzikale manier
onder de aandacht van de mensen.
Dit jaar kunt u de The Passion mee beleven in de Zuiderkerk.
Aanvang 20.30 uur.
Iedereen is hier van harte voor uitgenodigd.
Heeft u belangstelling dan kunt u zich opgeven bij Hilly Lanjouw, tel.
552560 of per mail scriba@pknnav.nl
40 dagenactie verder bouwen aan het weeshuis van Fatou
Vandaag kunt u nog de spullen inleveren die u vergeten bent. Tevens kunt u de
spaarzakjes vandaag en volgende week zondag inleveren of geld overmaken op
rek NL69RBRB0851567320 t.n.v. Diaconie Zuiderkerk onder vermelding gift
Gambia. De diaconie.

“Verder bouwen opvanghuis Fatou Gaye”
Zoals in de vorige brief beloofd zal ik nu proberen om inzicht te geven over de
uitbreiding van de opvang.
Wij weten nog heel erg goed dat toen we in 2011 / 2012 voor de eerste keer bij
Fatou kwamen. Op het gehele terrein stond bijna niets, behalve het gebouw waar
het ziekenhuisje in was gevestigd en ook de slaapzaal van de toen aanwezige
meisjes. Dit waren in die tijd ongeveer 35 meisjes en voornamelijk wees. Toen
we in die tijd zagen wat deze meisjes te eten kregen was dat voor ons de reden
om een voedselprogramma op te starten om te kijken of we iedereen een
fatsoenlijke maaltijd konden gaan verstrekken. Dit doen we nog steeds en we
kunnen zo elke maand een mooi bedrag overmaken naar Fatou voor
ondersteuning van het kopen van goed eten. Het bedrag per maand is lang niet
voldoende om de gehele kosten hiervoor af te dekken maar geeft wel wat ruimte
voor Fatou. Dit geheel werkt als volgt: een sponsor maakt elke maand een
bedrag over, dit kan vanaf 1 euro per maand. (Meer mag natuurlijk altijd) naar
een bankrekening t.n.v. opvanghuis Fatou Gambia. Wij zorgen dat er dan een
maandelijkse bijdrage van ongeveer 125 euro wordt overgemaakt naar Fatou.
Alle sponsoren krijgen van ons ongeveer elke 3 a 4 maand een verslag van ons
en ook een aantal foto’s zodat iedereen ook een beetje kan volgen hoe het gaat
e.d. Ook is hierbij een financieel overzicht gevoegd waarin iedereen kan zien
wie wat doet en hoeveel er wordt overgemaakt naar Fatou. Echt 100%
transparant en alles wordt besteed (niets aan bekende strijkstok). Door de jaren
heen zagen we de aantallen meisjes ook steeds groeien. Eind november 2019
waren we voor het laatst voor de corona in Gambia en was het aantal al gegroeid
naar ruim 60 meiden. Alle meisjes gingen naar school en Fatou probeerde
iedereen op een wat oudere leeftijd een vak te laten leren zoals naaister, batek,
kapster o.i.d. Toen corona uitbrak in begin 2020 nam de armoede ook enorm toe.
Bij Fatou werd al vaker een beroep gedaan op de vraag of er nog iets te eten was.
Kinderen hadden soms dagen lang niet gegeten en Fatou geeft aan, dat ze dan
geen nee kon zeggen en dat begrijpen we heel erg best. Wat zouden wij doen als
een kind aan je deur klopt en vraagt om eten of drinken. Tijdens de epidemie
heeft ze ook een aantal jongens opgenomen uit de buurt bij haar en het totale
aantal kinderen zit nu op ongeveer 115. Dat is enorm veel en ook erg vol. Waar
we ons over hebben verbaasd toen wij daar rond liepen dat we met het grote
aantal kinderen niet een wanklank hebben gehoord. Kinderen zijn gewoon
hartstikke blij dat ze daar in een veilige en vertrouwde omgeving mogen zijn. Al
deze kinderen zijn geen wees, heel veel kinderen komen uit gezinnen die de
kinderen geen eten e.d. meer kunnen geven vanwege de enorme armoede. Fatou
hoopt dat als de corona wat minder wordt deze gezinnen in de toekomst wel
weer voor hun kunnen zorgen. Op dit moment heeft een Duitse stichting gezorgd
voor een heleboel stapelbedden en matrassen. Alle kinderen hebben nu in ieder

geval een slaapplaats en hoeven niet meer op de grond te liggen. De maaltijden
zijn wel een hele uitdaging maar dat kan ze redelijk managen, mede ook door
onze hulp van de div. sponsoren. Ik hoop dat ik jullie zo een beetje inzicht heb
kunnen geven in het geheel. Mochten er vragen zijn over het voedselprogramma
en hoe dit precies werkt geven we heel graag nog verdere uitleg.
Bellen of mailen mag altijd.
Vriendelijke groet; Tieme en Tina
06-511 575 45 of tt.mennink@gmail.com
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

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.
Vindobonensen
Vergeving.
Voor mij ligt een zogenaamde ‘boeteboek’. Rond het jaar 900 werden die
geschreven om gewone pastoors een handleiding te geven in de biechtstoel. Voor
elke zonde werd een vaste straf opgelegd. Bijvoorbeeld: stelen, moord,
berovingen, overspel enz.
Er werden boetes opgelegd in de vorm van vasten, water en brood voor een lange

tijd, maar ook slagen.
De straffen ware vooral pedagogisch bedoeld. Het moest je leren een nieuw mens
te worden…..
Zo probeerde de Kerk de oude Germanen, Saksen, Vikingen en Friezen van wilde
wrede strijders tot vredelievende Europeanen te maken. Vooral onder invloed van
Karel de Grote werd dit werk voortvarend aangepakt.
Het bijzondere van dit boeteboek is dat het als volgt begint: De eerste vergeving (
die een mens ontvangt ) is degene waarbij we in het water gedoopt worden,
volgens dit woord: Als iemand niet wedergeboren wordt uit water en de heilige
geest, kan hij het rijk Gods niet zien. ( Johannes 3 : 5)
Er zijn er uiteindelijk twaalf vergevingen maar de bovengenoemde is de eerste.
Toch heel bijzonder dat dit boeteboek begint die tekst uit het Johannes evangelie
.
Ons boeteboek betrekt deze tekst uiteraard op onze doop, die ons plaatst in het
verzoenende rijk van God. Maar die doop is eenmalig en geschiedt bij de meesten
op zeer jonge leeftijd, soms zelf op de dag van de geboorte. Daarna komt er nog
een lang leven, waarin wij nog vaak vergeving nodig hebben.
Van daar die twaalf vergevingen.
Ik wil de tekst van die eerste vergeving wat breder trekken. Wij zijn gedoopt in
water, dat is een aards element. En in geest, die ons verbindt met de hemel, met
God. Daarin moeten wij steeds weer opnieuw groeien.
Denken wij alleen als aardse mensen, los van God, dan gebeurt er wat wij nu ook
zien. Geweld, oorlog, moord. We worden steeds onredelijker en spreken niet meer
met elkaar. Waar de wapens spreken zwijgt de geest.
Dan komen we in situaties terecht waarin wij niet meer weten ,niet meer beseffen
wat wij doen.
Christus had volkomen en diep gelijk toen hij sprak op Golgotha: ‘Vader vergeef
het hun want zij weten niet wat zij doen’.
Dat afschuwelijk ‘niet weten’, kunnen we alleen maar opheffen door het besef dat
wij mensen gedenken dat wij gedoopt zijn in water en geest. Dat is de eerste
vergeving, zo zei de middeleeuwse Kerk. En alleen een mens die zich bewust is
van die vergeving, kan zelf vergeven. Kan hij een ander zijn fouten vergeven.
Daartoe heeft Christus ons opgeroepen: Vergeef……. En niet een zuinige één of
twee keer.
In het vergeven ligt het leven, in haat en wraak de dood.
Aan het vergeven ligt uiteindelijk de broederschap van alle mensen ten grondslag
als ‘kinderen van één Vader. Broederschap die voortkomt en heenreikt naar de
vrede van God, naar het rijk van God. Daarzonder zien wij het rijk van God niet.
Ik kan het niet beoordelen of het de kerk gelukt is de woeste Europese volkeren
geestelijk en moreel een beetje te verheffen. De laatste weken twijfel ik daaraan.
Maar wij kunnen van die middeleeuwse Kerk nog steeds leren: de eerste vergeving
is dat wij uit water en geest geboren worden.

Zoals Christus te midden van een wereld van haat, wraak en angst op de
paasmorgen verrees, zo moet ook de mens van het huidige Europa verrijzen.
Zonder vergeven heerst de dood, in de verzoening de verrijzenis.
Laat ik besluiten met een uitspraak die veel geuit werd in die middeleeuwse Kerk:
Lof zij U Christus.
R. Stoel.
Koffiemorgen Welput
Woensdagmorgen 13 april 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 08 april is er er weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur
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 17 april 2022
Voorganger: Ds. G.W. Van Vliet
Organist:
mevr. W. Misker
Collecten:
Diaconie
Zuiderkerkgemeente
Gebouwen
Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief)

