
Zondag 01 augustus 2021 

 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar  

Opgenomen in het Scheperziekenhuis,  

mevrouw H. Teelken-van der Sleen, Grientsveenstraat,  

zij  gaat op zeer korte termijn naar verpleeghuis Weidesteyn,  

dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen 

 

Tijdelijk opgenomen: in verpleeghuis de Horst, Rondweg 97 7825TC Emmen 

mevr. J. Wolters, Vaart N.Z.  

 

Laten we in onze gebeden en daden met elkaar blijven meeleven, in het bijzonder 

met hen die weinig of geen bezoek ontvangen, ziek zijn of zorgen hebben. 

 
Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Schuiling 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. Van der Haar- Spiegelaar, Wijkstraat  

 

Huwelijksdienst. 

Kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk is aangevraagd door 

Dirk Cornelis Alje Bruining van den Berg en Talitha Tamara de Bruin op zaterdag 

14 augustus om 15.00 uur. 

Voorganger in deze dienst is ds. H. Dekker uit Klazienaveen-Noord. 

I.v.m. de 1,5 meter afstand in de kerk, kunnen er helaas geen gemeenteleden 

aanwezig zijn. 

  

Sam’s Kledingactie 

Wij doen dit jaar weer mee aan Sam’s 

kledingactie. Afgelopen jaar kon het niet in 

verband met Corona.  Dit jaar is het project voor 

schoolkinderen en hun ouders in Oeganda.                                     

U kunt uw kleding en schoenen, die u niet meer draagt,  zaterdag 18 en 25 

september van 10.00 uur tot 12.00 uur inleveren achter de kerk.  

Diaconie 

 

Inloopochtend 

Woensdagmorgen 05 augustus 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 



Kerkradio/Onlinedienst.  

De online diensten starten om 5 minuten voor 10, we beginnen dan met orgelspel.  

 

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  

 

Zondag 08 augustus 2021 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Project 

 

Deurproject Diaconie:  

Vanaf januari 2019 ondersteunt de diaconie 

het kinderopvanghuis en kliniek Fatou Gaye in Gambia. 

 

  

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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