
Zondag 12 september 2021 

 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar  

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. 

 

In ons gebed en met onze daden zijn we op elkaar betrokken en leven we met elkaar 

mee. We denken daarbij ook aan hen van wie de namen hier niet zijn genoemd, maar 

waarvan u wel weet. Zij 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: mevr. J. Ellen 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. en mevr. Lanjouw, Schakelpad 2 en Dhr. S. Saki, Tussenpad 36 

 

Uit de pastorie 

Na een heerlijke vakantie ben ik nu weer aan het werk. En dat betekent dat ik me 

verder wegwijs ga maken in alles van, in en rond de gemeente van de Zuiderkerk. 

Zoals ik al schreef in de Zuiderklanken helpen de bezoeken en gesprekken met u mij 

daarbij. Ik leer hoe u als mens, als christen en als gemeente in het leven staat en wat 

belangrijk voor u is. Zondag 12 september is de startzondag van het nieuwe 

kerkelijke seizoen. Dat vieren we met Kerken met Vaart. U vindt daar meer 

informatie over in deze Nieuwsbrief en de Zuiderklanken. Daarna wil ik er samen 

met u een mooi kerkelijk seizoen van maken. Met elkaar, ook onderling. Samen het 

leven delen met alles wat daarin gebeurt. Het is goed om lief en leed met elkaar te 

delen. En het heeft een meerwaarde als we het samen hogerop kunnen brengen en 

ons leven bij God neer kunnen leggen. Dat is niet altijd even makkelijk. Het betekent 

loslaten en we houden zo graag zelf de grip op ons leven. Maar we weten allemaal 

dat het leven met alles wat zich daarin afspeelt, ons zomaar kan overkomen. Hoe 

goed is het dan om iemand naast je te weten die met je oploopt…, iemand die je ziet 

en niet langs je heen kijkt…, iemand die luistert. Dat kan met God, maar ook met 

elkaar. Alledaags en onderling pastoraat, aandacht en betrokkenheid. Dat geeft 

diepgang aan de geloofsgemeenschap.  

Ontvang in ieder geval mijn hartelijke groet! 

Ds. Gerda van Vliet – tel. 06-40038011 

 

 



Inloop bij ds. Gerda 

Elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u van harte welkom in de consistorie 

of zaal achter de kerk. Ik heb koffie of thee voor u, of gewoon een glas water om 

even bij te tanken. Kom gerust even langs. Dat hoeft niet met een speciale vraag of 

wat dan ook. Ik vind het fijn om nader kennis te maken en zomaar wat te praten. Dus 

voel je vrij en stap over de drempel! 

 

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.  

Ook 02 oktober van 10.00 – 12.00 uur kunt u nog kleding en schoenen inleveren. 

Diaconie 

 

Pelgrimswandeling 11 september 

Houdt u van wandelen? Doen dan mee aan de eerste Pelgrimswandeling van dit 

nieuwe seizoen! 

 

Elke maand zal er een wandeling worden georganiseerd. Deze begint met een 

bezinningsmoment in een kerkgebouw en daarna wordt er gewandeld. Voor de 

deelnemers is er een  boekje met wetenswaardigheden, bezinnende teksten en 

gesprekspunten. We gaan in groepen van ca. 12 personen. 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. 

 

De eerste wandeling is op zaterdag 11 september om 12 uur bij (voormalig) 

kerkgebouw Bethel, Hoofdweg 57 te Valthe.  

Graag een lunchpakket meenemen.  

 

Opgave voor deelname kan via: scriba.pg.erica@gmail.com 

 

mailto:scriba.pg.erica@gmail.com


 
Zondag 12 september gaan we samen met de kerken aan de Vaart in Nieuw-

Amsterdam, Erica, Klazienaveen en Zwartemeer een startzondag invullen. In elk 

dorp is een activiteit die onderdeel is van een kerkdienst. 

De kerken zijn open van 10.00 tot 12.30 uur. 

 

Het thema is “Uw Koninkrijk komen” 

De volgende activiteiten worden gehouden: 

Zuiderkerk Nw-Amsterdam : Wat betekent muziek in een kerkdienst en 

hoe kan dat worden ingevuld; 

Kruispunt Erica   : De verkondiging 

Eben - Haëzer Klazienaveen : Zegen en afsluiting 

PKN Zwartemeer   : Gebeden 

Noorderkerk Nw-Amsterdam : Is open met een expositie 150 jaar bestaan 

 

In elke kerk liggen programmaboekjes klaar met alle activiteiten en adressen. Voor 

de kinderen is achter op het boekje een stempelkaart. 

Bij de afsluiting krijgen zij een leuke attentie. 

 

U kunt tussen de aangegeven tijd overal binnenlopen. De activiteiten worden een 

paar keer herhaald. In elke kerk wordt ook koffie of thee geschonken. Voor de 

kinderen is er limonade. 

 

Om 13.00 uur is er een gezamenlijke afsluiting in de Eben - Haëzer in 

Klazienaveen. Daar wordt ook een gezamenlijke maaltijd genuttigd.  

Voor koffie/thee of een kop soep wordt gezorgd. Neem wel zelf uw broodje mee. 

 

Vervoer 

U kunt per fiets of per auto de kerken bezoeken. Heeft u geen vervoer, dan kunt u 

contact opnemen met Albert Meijering 0651498116. Verder is een bus geregeld die 

constant gaat rijden tussen Zwartemeer en Nw-Amsterdam. 

U kunt daar gratis instappen. We zorgen er ook voor dat u weer terug komt . 

 

Wij hopen dat een gezellige dag mag worden. 

 



Inloopochtend 

Woensdagmorgen 15 september  zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen.  

Wij gaan met elkaar eten en daarom zijn de deuren pas om 11.30 uur open.  

Graag een soepkom, een bordje en bestek meenemen. 

U bent allen 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 19 september 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/
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