
 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Mevr. J. Wolters, Vaart N.Z., verblijft nog in verpleeghuis de Horst, Rondweg 97 

7825TC Emmen.  

 

De heer T.A. van Sloten, Snikke, is na een verblijf in het Scheperziekenhuis in 

Emmen weer thuis gekomen om daar verder te revalideren. We hopen dat het 

beginnend herstel doorzet. 

 

We denken aan hen die thuis ziek zijn, aan hen die het einde zien naderen en bidden 

om kracht, troost en hoop. We staan om hen heen die verdriet hebben om een 

geliefde die is gestorven en bij wie we zondag speciaal stil staan. We zijn elkaar 

gegeven en willen leven uit Gods liefde. Laten we daarom oog hebben voor elkaar 

in vreugde en verdriet zoals verwoord in een lied van 

Sytze de Vries n.a.v. Rom 12:9-21. 

 

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade. 

Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven. 

En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar. 

 

God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen. 

Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen. 

Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint. 

. 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. Visser 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. en mevr. Jakobs – Winters, Sportlaan 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



Coronanieuws 

Op dinsdag 2 november kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere 

verspreiding van het coronavirus in te dammen. 

 

Omdat we als kerkenraad ons verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van de 

gemeenteleden hebben we besloten een aantal maatregelen ook in onze kerk aan te 

scherpen. 

 

1. U wordt  verzocht tijdens verplaatsingen in de kerk of in de lokalen van de 

kerk een mondkapje te dragen. Zodra u plaats heeft genomen kunt u het 

mondkapje afdoen. 

2. We houden weer 1,5 meter afstand van elkaar. Op de kerkbanken treft u 

afbeeldingen aan, waar u plaats kunt nemen. Daar waar u twee 

afbeeldingen aantreft, kunt u met uw huisgenoot plaats nemen. 

3. We volgen de looproute in de kerk. Ingang rechts in de gang. Uitgang links 

(bij de koster). 

4. Als we verkouden zijn blijven we thuis en laten ons testen. 

 

Gemeenteavond. 

Maandagavond 22 november is er een gemeente avond, aanvang 19.30 uur 

 

De agenda is als volgt: 

1. Welkom en  opening. 

2. Begrotingen van Diaconie en Beheer. 

3. Kerken met Vaart. 

4. Pauze. 

5. Avondmaalsvieringen. 

6. Rondvraag 

7. Sluiting. 

 

Vriendelijk verzoek om u voor maandag 12.00 uur aan te melden bij de scriba Hilly 

Lanjouw tel. 225660 of per mail scriba@pknnav.nl 

 

Namens de kerkenraad, 

Hilly Lanjouw, scriba 

 

Geef Licht, Adventsproject Kerk in Actie. 

In het voorportaal liggen boekjes Geef Licht, een beter leven voor 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Veel informatie over dit prachtige project. 

Zij die meer willen weten over dit project kunnen deze meenemen. 

 

mailto:scriba@pknnav.nl


 

Inloopochtend 

In verband met de nieuwe Corona maatregelen stoppen we tot nader bericht met 

koffie drinken in de Welput. 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Jits Wanders, tel: 552894 
 

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 

 

Kerken met Vaart - Kliederkerk 

Eén van de gezamenlijke initiatieven van Kerken met Vaart is de Kliederkerk. 

Samen met jong en oud een zondagse dienst op een creatieve manier invullen om 

de betekenis van bijbelverhalen te ontdekken. ‘Kliederen’ wijst op de chaos, het 

geklieder, van het dagelijkse bestaan waar we allemaal mee te maken hebben. God 

is aanwezig in ons geklieder en creëert iets goeds in en uit de chaos. De creativiteit 

van de kliederkerk en de focus op ‘samen’, helpen kinderen en volwassenen om te 

leren in het voetspoor van Jezus te gaan.  Zondag 10 oktober is de eerste 

Kliederkerk gehouden in het Kruispunt in Erica. Een kort  verslag van het 

kliederkerkteam vertelt ons hoe dat is geweest. 

 

Ruim 70 personen van alle leeftijden, waarvan meer dan de helft onder de 12, 

hebben genoten van een geslaagde kliederkerk. Na het welkom werd een proefje 

gedaan: kan bitter zoet worden? Een grapefruit smaakt bitter maar als je er zout 

over strooit smaakt het bittere zoet! Zo kan iets wat moeilijk is toch veranderen in 

iets goeds als je blijft vertrouwen. Daarna werd het verhaal van de woestijnreis 

verteld aan de hand van platen. Het kinderkoor zong en kreeg de aanwezigen 
enthousiast. Na gebed en de uitleg van de workshops ging iedereen aan de slag.  

Er was een blinddoekparcours waar het ging om vertrouwen, er werden briefjes met 

gebeden opgeschreven en in de klaagmuur van dozen gestopt. Je kon iets maken 

van brooddeeg, een bordje beplakken met wat je zoal eet op een dag. Manna 

overhevelen met een rietje, en ballonkwartels uit de lucht slaan. De dienst werd 

afgesloten door het bidden van de briefjes en zang met het kinderkoor: 'k stel mijn 

vertrouwen op de Heer mijn God". Daarna werd er gegeten van broodjes 

knakworst, pannenkoeken, wraps en andere heerlijkheden. Iedereen ging blij naar 

huis. 

 

 

 

 

 

 



 

Kliederkerk december. 

Er is elke 3e zondag van de maand een kliederkerk. De volgende keer is op 19 

december van 11-13uur in het Kruispunt te Erica en staat in het teken van kerst. Het 

kinderkoor zal weer meewerken. 

Vanaf januari 2022 gaan we rouleren tussen alle kerken van Kerken met Vaart. Op 

16 januari is de kliederkerk in Klazienaveen. 

 

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 28 november 2021 

Voorganger:  Dr. H. Nobel 

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/
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