
MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

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 

 

Laten we in onze gebeden en daden met elkaar blijven meeleven, in het bijzonder 

met hen die weinig of geen bezoek ontvangen, ziek zijn of zorgen hebben. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: dhr. C. Flokstra 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. G. Klaassen, Karel Palmstraat  

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.  

 

Koffieochtend 

Woensdagmorgen 10 november 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 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag  12 november in de Veurkamer 

Aanvang 19.00 uur.  

 

Kerstpakketten 

Wie heeft nog DE-koffiepunten, dan kunnen wij ze besteden voor de 

kerstpakketten. U kunt de punten inleveren bij de kerk of bij Gea Kiers en Annie 

Schuiling. Bij voorbaat dank. 

De diaconie 

  

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 

 

 

 



Zondag 14 november 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

