
MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

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. 

 

We zijn blij dat er weer mogelijkheden zijn voor de gemeente om elkaar te 

ontmoeten. In de dienst en het koffiedrinken daarna. Gelegenheden om elkaar aan te 

kijken en te vragen; ‘Hoe gaat het nu met je?’ Echt belangstelling tonen en open te 

zijn over wat je bezig houdt, wat je moeilijk vindt en waar je zogen liggen. Niet 

altijd makkelijk. Het vraagt ook vertrouwen over en weer. Maar omzien naar elkaar 

heeft dat wel nodig! En we mogen weten dat er een God is die ons kent en wil 

bemoedigen. Ik geef daarom woorden weer van Dietrich Bonhoeffer, een Duitse 

theoloog die in de Tweede Wereldoorlog is omgebracht. 

 

Ik geloof dat God ons in iedere nood zoveel weerstandsvermogen geven wil, 
als wij nodig hebben. Maar Hij geeft het ons niet van tevoren, zodat wij niet 

op onszelf, maar op Hem zullen vertrouwen. In deze zekerheid kunnen we 

angsten voor de toekomst overwinnen. 
 

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: Dhr. E. Bobbink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. J. Tietema, Vaart N.Z. en Dhr. H. Hendriks, Bosmanstraat  

 

Huispaaskaars. 

Het is in onze gemeente al jaren de gewoonte dat gemeenteleden een huispaaskaars 

kunnen bestellen. In het voorportaal van de kerk ligt het intekenformulier. 

Gemeenteleden die niet in de kerk kunnen komen en toch een huispaaskaars willen, 

kunnen dit doorgeven aan Hilly Lanjouw. U kunt bestellen tot en met 6 maart 2022. 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 16 februari 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 



Veertigdagenkalender 2022: Alles komt goed?! 

Er  zijn  nog enkele Veertigdagentijdkalenders 2022 beschikbaar. 

Deze liggen in het voorportaal van de kerk 

 

Wandelen en bezinnen 19 februari 2022 

Houdt u van wandelen? En wilt u ondertussen in goed gezelschap praten over 

belangrijke onderwerpen die u raken? Doe dan mee aan de Pelgrimswandeling ‘In 

het spoor van Jacob’; een bezinning op onze eigen levensreis.  

Deze wandeling vindt plaats op 19 februari om 12:00 uur. De wandeling start bij 

de PKN-kerk in Valthe: Bethelkerk, Hoofdstraat 57 te Valthe.  

Voor de deelnemers is er een boekje met wetenswaardigheden, bezinnende teksten 

en gesprekspunten.  

Aansluitend is er koffie en thee in de kerk waar we zijn gestart. 

Kerken met Vaart is een samenwerking van 7 protestantse gemeenten in 

Klazienaveen, Zwartemeer, Erica en Nieuw-Amsterdam. 

  

Opgave voor deelname via: scriba.pg.erica@gmail.com. We vragen een vrijwillige 

bijdrage voor de onkosten.  

 

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 20 februari 2022 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Gebouwen 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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