
MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Mw. Horstman-Schepers, Karel Palmstraat,  verblijft in Zorgcentrum ‘Veenkade’, 

Afd. Ae Kamer 121, Kaap de Goede Hoop 1, 9642 AP Veendam. 

 

Mw. R.J. Jacobs-Winters, Sportlaan, verblijft in Weidesteyn, Dr. G.H. Amshoffweg 

4, 7909 AA Hoogeveen. 

 

‘Omzien naar elkaar’, zo heet dit onderdeel van de nieuwsbrief. Als een soort titel. 

Tegelijkertijd is het elke week weer een oproep en trekt het aan ons jasje of tikt het 

ons op de schouder. Stelt het ons de vraag: ‘Heb je er deze week wat aan gedaan, 

aan dat omzien naar elkaar?’ Dat maakt dat het aan de andere kant vrijmoedigheid 

geeft aan hen die behoefte hebben aan steun, aan even een gesprekje met iemand, 

vrijmoedigheid voor hen die verlangen naar het doorbreken van hun eenzaamheid 

en alleen zijn. Je mag een ander erop aanspreken, door iemand te bellen of te 

vragen: ‘Kom eens een keer bij mij op de koffie.’ Zo laten we samen iets zien van 

de barmhartigheid van onze God, die de HEER is, de ‘Ik ben erbij en zal er voor je 

zijn!’ 

 

De Heer heeft naar mij omgezien! 

Ik had geen leven meer, indien 
Hij mij had laten dolen, klein 

in eindeloosheid der woestijn 

 

Hij zag naar mij, - nu zie ik Hem, 

hoor in de eenzaamheid zijn stem. 
De bron des levens is vlakbij, -  

Gods toekomst opent zich voor mij. 

Lied 804, Nieuwe Liedboek 

 

Inloop ds. Gerda 

Op dinsdagmiddag is er van 14.00-16.00 uur een open inloop bij mij in de 

consistorie. Ik zie uit naar uw bezoek. De koffie en thee staan voor u klaar. U kunt 

binnenlopen via de groene zijdeur. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijerink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. A. Masselink, Ermerveen  
Mevr. G. Lensink- Blokland, Schakelpad  

 

 

 

 



Kerkdiensten. 

De kleine kerkenraad bij elkaar geweest om o.a. te spreken over het wel of niet 

weer gaan houden van kerkdiensten. 

Besloten is het advies van de PKN op te volgen. Dit houdt in dat we vanaf zondag 

23 januari a.s. weer fysiek diensten gaan houden met maximaal 50 personen. Bij de 

ingang moet iedereen zijn/haar naam noteren op een lijst. 

Collectes vinden nog plaats bij de uitgaan. 

Verder blijven we de bestaande looproute handhaven evenals de aangegeven 

plaatsen i.v.m. de 1,5 m. afstand. 

Bij het verplaatsen in kerk moet een mondmasker gedragen worden.  Als men op de 

plaats zit, mag het masker af. 

Er mag ingetogen meegezongen worden. 

Ook wordt de autodienst weer opgestart. 

 

Veertigdagenkalender 2022: Alles komt goed?! 

Er  zijn  nog enkele Veertigdagentijdkalenders 2022 beschikbaar. 

Heeft u belangstelling dan kunt u contact opnemen met de scriba Hilly Lanjouw. 

 

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 30 januari 2022 

Voorganger:  Ds. A. Weemstra 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Project 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

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

