
 

 

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. 

 

Deze keer een gebed van Sytze de Vries voor hen die ziek zijn, maar ook voor hen 

die er omheen staan om voor ieder die het nodig heeft een omarming te zijn en 

anderen vast te houden in hun verdriet en moeite. 

 

Wanneer wij moeten gaan 

langs de grenzen van het leven, 
waar ziekte ons klein maakt, 

onzeker en afhankelijk, 

laat ons leven dan niet 

verlopen in de angst. 

 
Als leven pijnlijk wordt, 

het broze lichaam vervalt: 

laat er een omarming blijven 

die ons draagt. 

 
Laten er mensen zijn 

die ons vasthouden: 

doe zelf uw naam eer aan 

en laat U vinden 

als wij U zoeken. 
Amen. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. Reuvekamp 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. K.J. de Wolde-Vos, Ermerweg 2-6, Dalen 

 

 

 

 

 

 

 



 

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! 

 

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 10 oktober 2021 

Voorganger: Ds. E. Akkerman 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Onderhoud gebouwen 

 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

