
 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

We zijn blij en dankbaar met de fam. Teelken dat mw. H. Teelken-van der Sleen, 

Griendtsveenstraat na drie maanden ziekenhuis en revalidatie weer thuis mocht 

komen. We wensen hen nog een goede tijd samen. 

 

Mevr. J. Wolters, Vaart N.Z., verblijft nog steeds in verpleeghuis de Horst, 

Rondweg 97 7825TC Emmen. Er wordt voor haar gezocht naar een passende 

woonomgeving. 

 

Mevr. J. Niemeijer-Kiers Karel Palmstraat verblijft tijdelijk in KDO Oldersheem 

 

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

leven is hier een gebed van Dietrich Bonhoeffer. U kunt het vinden in het 

Liedboek, pag. 533. 

 

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen. 

Help mij te bidden 

en mijn gedachten te richten op U, 

ik kan het niet alleen. 
 

In mij is duisternis, bij U is licht. 

Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet. 

Ik ben bevreesd, bij U is hulp. 

Ik ben onrustig, bij U is vrede. 
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld. 

Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door:  

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

mevrouw H. Teelken-van der Sleen, Griendtsveenstraat 

mevrouw  J. Niemeijer-Kiers Karel Palmstraat tijdelijk in KDO Oldersheem 

 

Inloop bij ds. Gerda 

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

consistorie van de kerk. U kunt binnenlopen door de groene zijdeur. Ik heb koffie 

of thee voor u en stel het op prijs als u langs komt om even bij te praten.  

 

 

 

 

 



Avondmaal collecte is bestemd voor Stichting Leergeld Emmen e.o. 

Stichting Leergeld Emmen probeert te voorkomen dat kinderen die in een 

armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen.. Leergeld Emmen 

steunt de kinderen door hulp in "natura". Geef in de collecte of maak uw bijdrage 

over via NL69RBRB0851567320 tnv Diaconie o.v.v. collecte Stichting Leergeld.  

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

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 

 

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  

De online diensten starten om 5 minuten voor 10, we beginnen dan met orgelspel 

 

Jaarboekje  

De kerkenraad heeft besloten om een nieuw jaarboekje uit te geven. 

Deze wordt allen op verzoek verstrekt.  

Gemeenteleden die een jaarboekje willen ontvangen kunnen dit voor 1 november 

kenbaar maken door:  

Te bellen naar scriba Hilly Lanjouw telefoon 552560 of een mail te sturen naar: 

scriba@pknnav.nl 

Het boekje wordt t.z.t. bij u thuis bezorgd. 

 

 

 

mailto:scriba@pknnav.nl


Zondag 07 november 2021 

Voorganger:  Dhr. Hans Hoekstra (Mantelzorgdienst) 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Onderhoud gebouwen 

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

 

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

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

