
Zondag 26 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: fam. Meijerink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. J. van Faassen – Westerveen, Nieuwe Weg 58A 

 

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! 

 

Looproute. 

Vanaf 26 september zijn de plaatsen  ook weer vrij. 

De 1,5 meter is niet meer verplicht, maar wellicht is het wel verstandig hiermee 

rekening te houden. 

 

Inloopochtend 

Woensdagmorgen 29 september 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 

 
 

 
 



Sam’s Kledingactie 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 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 

 

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 03 oktober 2021 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

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

