Zondag 29 mei 2022
Nieuw Amsterdam-Veenoord
Voorganger: Ds. E. Wisselink
Organist: mevr. W. Misker

Wit
Wit is de kleur van de vreugde,
wit is de kleur van het nieuwe leven,
van Christus' overwinning op de dood.
Hij is de Alpha en de Omega,
de eerste en de laatste
Thema: de Geest van de waarheid
Welkom
Aanvangslied: lied 27: 1 en 4 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!
Bemoediging en groet
Drempelgebed

Zingen: lied 27: 7 O als ik niet met opgeheven hoofde
O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.
Inleidende woorden
Gebed om ontferming, begonnen en afgewisseld met het zingen van
‘Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar’
Zingen: lied 870: 1, 4 en 5

Heilige God, geprezen zij

1.Heilige God, geprezen zij
uw komst door alles heen,
uw woord van alle eeuwigheid
dat tussen ons verscheen.

4.Uw liefde, God, zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.

5.Ja, meer dan ziel en leven zijn
gegund aan bloed en vlees,
Godzelf zal in ons wezen zijn,
de ademende Geest!
Gebed bij het openen van de bijbel
Lezing: Johannes 14: 6 – 17
Zingen: lied 314: 2 en 3 Ons gevoel en ons verstand
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Overdenking
Zingen: lied 209 Heer Jezus, o Gij dageraad
1.Heer Jezus, o Gij dageraad,
wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.
2.Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,
3.totdat met alle eng'len saam
wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’,
en zien U in het zalig licht
van aangezicht tot aangezicht.
Geloofsbelijdenis
Zingen: lied 968: 2 en 5 Door God bijeen vergaderd
2.Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
5.Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.

Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
Dankgebed – voorbeden
Stil gebed
Zingen: Onze Vader – lied 1006
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.
Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Zuiderkerkgemeente

Slotlied: lied 675

Geest van hierboven

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!
Zegen
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

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

MEDEDELINGEN
Omzien naar elkaar
De heer Akkerman, Karel Palmstraat, is opgenomen in het Scheperziekenhuis.
Mevrouw de Vries, Karel Palmstraat, is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.
De zondag na Hemelvaartsdag wordt wel eens de Wezenzondag genoemd. Jezus
is opgenomen in de hemel en de beloofde heilige Geest is nog niet gekomen. Er
is even niets… Maar God is en blijft de God van nabij. Daarom heet Hij Heer, de
‘Ik ben’. Dat is Hij altijd: gisteren, vandaag en morgen. En Hij heeft ons zijn
zegen en zijn vrede nagelaten. Er is een lied dat daarvan zingt.
Mijn vrede laat Ik u.
Mijn vrede geef Ik u.
Weest dan niet bezorgd.
Mijn vrede laat Ik u.
Mijn vrede geef Ik u.
Weest niet bevreesd.
Misschien is ons leven soms te donker en gesloten om die woorden toe te laten,
maar dat wil niet zeggen dat ze niet waar zijn. God als onze Vader blijft hoe dan
ook op ons betrokken.
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. Wemmenhove
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Fleur Nijen Twilhaar.
Gemeenteavond.
Maandag 30 mei is er een gemeenteavond. We zullen met elkaar de
jaarrekeningen 2021 van Diaconie en Beheer bespreken.
De werkgroep interieurvernieuwing geeft uitleg over hun werkzaamheden tot nu
toe en verder wordt gesproken over Kerken met Vaart.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd. De gemeenteavond is de plaats waar u uw
vragen en opmerkingen kwijt kunt.
Wij hopen op een goede opkomst.

Groep Interieurvernieuwing Zuiderkerk……..
Tijdens de laatste gemeenteavond van 22 nov. 2021 is er een groep samengesteld
die zou gaan onderzoeken wat de meerwaarde is van stoelen in de kerk. Dit heeft
u kunnen lezen in Zuiderklanken van december 2021.
Inmiddels heeft deze groep al heel veel werk verricht en is het niet alleen bij
stoelen gebleven maar is het een Interieurgroep geworden die de hele kerk onder
de loep heeft genomen. U wordt hier verder over geïnformeerd tijdens de
komende gemeenteavond van 30 mei a.s.
Eén onderdeel willen hier alvast uitlichten: Antependia (tafel- en kanselkleden).
Er is door de interieurgroep contact gelegd met een theologe die ook beeldend
kunstenaar is en op verzoek antependia maakt. Zij doet dit door in gesprek te
gaan met een groep mensen van de gemeente over het thema wat verbeeld zou
kunnen worden op de kleden:
* wat wil deze gemeente laten zien,
* wie is deze gemeente,
* wat wil deze gemeente uitdragen?
De interieurgroep heeft inmiddels een thema in gedachten die zij op de
gemeenteavond verder zal toelichten: Waterdragers.
Een naam die ook Jezus droeg en water is de levensader van al wat leeft.
Wellicht heeft u ook een mooi thema dat uitgewerkt zou kunnen worden.
Dit horen wij natuurlijk graag van u.
U kunt dit voorafgaand aan de gemeenteavond doorgeven aan de scriba,
mw. Hilly Lanjouw, Valkeniersweg 3, Tel.: 552560. E-mail: scriba@pknnav.nl
Natuurlijk mag u ook op de gemeenteavond uw thema noemen en toelichten
waarom u vindt dat dit thema bij onze gemeente past.
Om alvast wat werk van de kunstenares te kunnen zien, kunt u naar de website
gaan : Zin-in-kleur van Anne Marie van der Wilt.
Wij hopen dat we veel van de gemeente zullen treffen op 30 mei a.s.
Kerkenraad Zuiderkerk Nieuw Amsterdam-Veenoord
Weeksluiting in de Veurkamer
Vrijdag 3 juni is er een weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur

Zondag 5 juni 1e Pinksterdag bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. G.W. van Vliet
Organist:
mevr. W. Misker
Collecten:
Diaconie
Zuiderkerkgemeente
Uitgang:
Onderhoud gebouwen
Openluchtdienst 2e Pinksterdag in de Schaapskooi-Bargerveen
Op Tweede Pinksterdag, 6 juni a.s. kunt u een uniek evenement meemaken!
Het is de organisatie, de protestantse gemeente Eben-Haezer uit
Klazienaveen, gelukt om de benodigde toestemming te verkrijgen en de mensen
van de schaapskooi enthousiast te krijgen.
U bent van harte welkom bij de mooie schaapskooi in het Bargerveen waar een
feestelijke kerkdienst wordt gehouden in de openlucht. Thema is: Op adem
komen. Meewerkenden zijn: ds. Hans van Ark uit Wezup, bekend spreker. Koor
Fundament uit Klazienaveen. Muzikale begeleiding: Marc Bruinewoud.
De dienst begint om 15.00 uur. Het is raadzaam om op tijd te komen! En neemt
u zelf een stoel mee, dan bent u verzekerd van een plekje.

Paaltjes ingangen kerkterrein
Sinds kort staan er bij elk van de drie ingangen van het kerkterrein een
paaltje. Het doel van deze paaltjes is dat vrachtwagens, en ander groot
verkeer, niet op het kerkterrein kunnen keren en/of draaien.
De oostelijke ingang en de hoofdingang zijn met een paaltje volledig
afgesloten,
via de westkant (jeugdgebouw kant) is het terrein altijd bereikbaar
voor personenauto’s, hetzij wel wat smaller doordat het paaltje is
geplaatst.
Gedurende een kerkdienst worden de paaltjes verwijderd en kan iedereen
normaal parkeren.
Taakgroep Beheer

Kopij Nieuwsbrief
Vanaf 26 mei Kopij nieuwsbrief sturen naar
jenne.lanjouw@gmail.com.

