
Zondag 15 augustus 2021 

 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar  

Dhr. A. Masselink, Ermerveen 4, heeft van de week een knieoperatie ondergaan. 

 

Mevrouw H. Teelken-van der Sleen, Griendtsveenstraat, verblijft voor revalidatie in 

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

 

Mevr. J. Wolters, Vaart N.Z., is tijdelijk opgenomen in verpleeghuis de Horst, 

Rondweg 97 7825TC Emmen. 

 

Het is goed om met elkaar mee te leven, in ons gebed, maar ook met onze daden. We 

denken aan hen van wie de namen hier niet zijn genoemd, hen die weinig of geen 

bezoek ontvangen, ziek zijn of zorgen hebben. Een kaartje of telefoontje is een kleine 

moeite, maar doet goed en wordt met grote dank ontvangen! 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door; fam. Oostingh 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Dhr. en mevr. Tibbe, Greind   

 

Vakantie predikant 

Van 20 augustus tot 5 september heb ik vakantie. Zoals het er nu uitziet wordt dat 

twee weken kamperen en wandelen langs de Moezel in Duitsland. Voor 

bijzonderheden kunt u in die tijd contact opnemen met de scriba, mw. Hilly Lanjouw. 

Hartelijke groet, ds. Gerda van Vliet 

 

Inleveren kopij Zuiderklanken 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 18 augustus 12.00 uur, bij mevr. 

Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknnav.nl 

 

Koffieochtend 

Woensdagmorgen 19 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 

 

PCOB. 

Woensdag 18 aug 2021 gaan we weer fietsen met de PCOB. 

We komen samen op de parkeerplaats bij de dorpskerk in Schoonebeek om 13.00 

uur. Opgeven bij J. Hans 0524531473 of D. Welink  0524221328 

Veel fietsplezier. R Heeling 

mailto:kerkblad@pknnav.nl


 

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 22 augustus 2021 

Voorganger: Dr. H. Nobel 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Onderhoud gebouwen 

 

  

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

