Zondag 05 september 2021

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.
In ons gebed en met onze daden zijn we op elkaar betrokken en leven we met elkaar
mee. We denken daarbij ook aan hen van wie de namen hier niet zijn genoemd, maar
waarvan u wel weet. Zij die weinig of geen bezoek ontvangen, ziek zijn of zorgen
hebben. Een kaartje of telefoontje is een kleine moeite, maar doet goed en wordt met
grote dank ontvangen!
Bloemen
De bloemen worden gebracht door: fam. Vegter
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:
Dhr. en mevr. Lensink, Schakelpad
Noodhulp Haïti
De bevolking van Haïti werd getroffen door een zware aardbeving. Er zijn
minstens 1.300 doden en meer dan 5.000 mensen raakten gewond. De verwoesting
is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of
beschadigd. In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water,
voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. De tropische storm Grace zal de
situatie voor de toch al kwetsbare mensen verder verslechteren.
Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT
Alliance. Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners in Haïti
bij het geven van noodhulp. Er is grote behoefte aan tenten, kleding, voedsel,
zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.
Zondag 5 september bestemmen we de collecte voor dit doel. Ook bijdragen per
bank no NL69RBRB 0851 5673 20 tnv Diaconie Zuiderkerk onder vermelding van
Haiti bevelen wij van harte bij u aan !
De Diaconie

Sam’s Kledingactie
Wij doen dit jaar weer mee aan Sam’s kledingactie. Afgelopen jaar kon het niet in
verband met Corona. Dit jaar is het project voor schoolkinderen en hun ouders in
Oeganda.
U kunt uw kleding en schoenen, die u niet meer draagt, zaterdag 18 en 25
september van 10.00 uur tot 12.00 uur inleveren achter de kerk.
Diaconie
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 12 september 2021
Startzondag Kerken met Vaart, zie Zuiderklanken
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