
MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Mevr. van Faassen, Nieuweweg is verhuisd naar, De Bleerinck, Spehornerbrink 1, 

Emmen. 

 

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. 

 

Mevr. H. Kruit, Thorbeckestraat is na een val opgenomen in Zorgcentrum Aleida 

Kramer, Meindert van der Thijnensingel 1, Coevorden. 

 

Sint Patrick was een missionaris in Ierland in de vijfde eeuw. Hij was diep onder de 

indruk van Gods tegenwoordigheid in de wereld om hem heen en in zijn eigen 

leven. Hij schreef er een lied over. Daaruit blijkt ook dat het geloof voor hem een 

levende relatie met God betekende. 

 

Ik omgord mij deze dag 

Met de kracht van God die mij behoedt en leidt: 
Zijn oog zal mij zien en Zijn sterkte blijft bij mij. 

Zijn oor is gespitst, mijn God zal er zijn. 

De wijsheid van God zal mij onderwijzen, 

Zijn schild houdt mij veilig, Zijn hand zal mij leiden. 

Hij spreekt en dus weet ik wat ik moet zeggen. 
Zijn hemelse legermacht zal mij beschermen. 

 

In onze moeite en ziekte, in het verdriet om het gemis van iemand, in ons alleen 

zijn en ook in onze goede dagen is God nabij. Die ervaring wensen we elkaar toe. 

 

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. Kiers 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. v.d. Berg, Kajuit  

 
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 13 februari 2022 

Voorganger:  Ds. H. Cohen Stuart 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Gebouwen 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

