
MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

We denken aan hen die ziek zijn, thuis of elders, en wensen hen sterkte toe en Gods 

troostende nabijheid. We noemen daarbij de namen van: 

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. 

 

Voor hen en iedereen die geconfronteerd wordt met de moeite en gebrokenheid van 

het leven geef ik hier woorden door van Henri Nouwen. Woorden van hoop die doet 

leven. 

 

Hopen is toch blijven leven 

in de vertwijfeling, 

en toch blijven zingen  

in het duister. 

 

Hopen is weten dat er liefde is, 

is vertrouwen in het morgen, 

is in slaap vallen en wakker worden  

als de zon weer opgaat. 

 

Hopen is bij de storm op zee  

land ontdekken, 

is in de ogen van de ander  

lezen dat hij je heeft verstaan. 

 

Zolang er nog hoop is, 

zolang is er ook bidden 

en zolang zal God je  

in zijn handen houden. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: dhr. E. Bobbink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. A.M.Walravens – Smid, Woonzorgcentrum Weegbree, Klazienaveen 

 

Inloop bij ds. Gerda 

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

de kerk. Ik heb koffie of thee voor u en stel het op prijs als u langs komt om even bij 

te praten. Schroom niet en stap over de drempel! 

 

 



Kaarsje branden op 2 november in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam. 

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop dierbaren worden herdacht. 

Het herdenken van een geliefde is zo belangrijk.  Het laten zien hoe dierbaar hij of 

zij voor je is geweest en nog is.  

Een kaarsje voor iemand opsteken is een liefdevol gebaar en prachtig ritueel. Het is 

stilstaan in deze voortrazende wereld om voor even weer verbonden te zijn met 

diegene die een lege plek heeft achtergelaten.   

Op dinsdag 2 november zal evenals vorig jaar in de Zuiderkerk in Nieuw-

Amsterdam gelegenheid zijn voor iedereen om een kaarsje te branden.  Dit kan 

tussen 16.00 en 20.00 uur. U kunt dit in alle rust doen.  

Er zijn kaarsjes aanwezig maar wilt u graag zelf een kaarsje meenemen dan kan dat 

natuurlijk ook.  

U bent van harte welkom.  

 

Mantelzorgdienst 

Zondag 7 november a.s. is er in het kader van de week van de mantelzorg een 

speciale dienst in de Zuiderkerk in Nieuw Amsterdam. 

Het thema van de dienst is “Mantel der Liefde”. 

Iedereen is van harte welkom:  familie, vrienden, buren…….. 

Na de dienst is er koffie en thee in de zalen achter de kerk. 

Waar: Zuiderkerk 

            Vaart Z.Z. 86 

            Nieuw Amsterdam 

Tijd:    10 uur 

 

Het doek valt! 

Op 6 oktober heeft de rommelmarktcommissie gesproken over de toekomst van de 

rommelmarkt. 

Na enige overleg en allerlei opties te hebben besproken. Is er besloten om het doek 

te laten vallen voor de rommelmarkt van de Zuiderkerkgemeente in Nieuw-

Amsterdam/Veenoord. We doen dit met pijn in ons hart! Want vele mensen in 

Nieuw-Amsterdam/Veenoord en omstreken bezoeken onze rommelmarkt al vele 

jaren met veel plezier.  

Maar door de vergrijzing in het vrijwilligersbestand en het dalende aantal 

gemeenteleden heeft de commissie dit besluit moeten nemen. 

We willen een ieder die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan 

de rommelmarkt de afgelopen jaren, nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet.  

 

De rommelmarktcommissie, 

Fré Kuper   Evelien Meulman 

Jenne Lanjouw    Dirk Gommer 

Natasja Meijering   Gert Schuiling 

Cor Flokstra 

 



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 24 oktober 2021 

Voorganger:  Dhr. M. Bruinewoud 

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

