
MEDEDELINGEN 

 

De heer Akkerman, Karel Palmstraat, is opgenomen in het Scheperziekenhuis. 

Mevrouw de Jager-van Lenthe, Tussenpad, is na een aantal dagen ziekenhuis 

weer thuis gekomen. 

 

Pinksterfeest, het feest van vuur en wind die waait. Teken van de Geest. Door die 

Geest van Jezus Christus leren wij de liefde, leren wij wat het is om met elkaar in 

gemeenschap te leven. Met goede zorg voor elkaar, aandacht en samen delen van 

vreugde en verdriet. Zo willen we om elkaar heen staan. Ik las een mooi gebed 

van ds. De Reuver scriba van de Landelijke Protestantse Kerk.  

Eén, enig God, 

 Ik dank U omdat U één bent, 
uniek, God uit één stuk, 

Bron van mijn bestaan en van al wat leeft, 
Liefde die sterker is dan de dood, 

Trooster die inspireert en corrigeert, 

Vader, Zoon en Geest. 
  

U weet hoeveel gedachten en gevoelens woelen in mij, 
hoe innerlijk verdeeld en verscheurd ik kan zijn, 

hoe verdeeld en verscheurd ook Uw kerk is: 

kinderen van één Vader die elkaar zo vaak uitsluiten. 
Heer, ontferm U! 

Maak mij een mens uit één stuk. 
‘Voeg geheel mijn hart tezaam, 

tot de vreze van Uw naam’. 
Geef mij de moed om de ander als geschenk van U te aanvaarden. 

Maak ons één, in Christus. 

Laat de dienst aan U 
het gouden koord zijn dat ons samenbindt. 

  
Amen 

 

 

 

Inloop ds. Gerda 

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

consistorie van de kerk. Ik vind het fijn als u even binnenloopt om bij te praten of 

iets te overleggen of te delen. De koffie en thee staan voor u klaar. U kunt naar 

binnen via de groene zijdeur. VAN HARTE WELKOM! 

 

 



Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Dhr. Cor Flokstra 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: dhr. G. Moes, Ganzenroer en  

mevr. G. de Vries-Boer, Karel Palmstraat. 

 

Weeksluiting in de Veurkamer 

Vrijdag 3 juni is er een weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur 

 

Zondag 12 juni 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

Uitgang: Onderhoud gebouwen 

 

Openluchtdienst 2e Pinksterdag in de Schaapskooi-Bargerveen 

 

Op Tweede Pinksterdag, 6 juni a.s. kunt u een uniek evenement meemaken! 

Het is de organisatie,  de protestantse gemeente Eben-Haezer uit 

Klazienaveen, gelukt om de benodigde toestemming te verkrijgen en de mensen 

van de schaapskooi enthousiast te krijgen. 

 

U bent van harte welkom bij de mooie schaapskooi in het Bargerveen waar een 

feestelijke kerkdienst wordt gehouden in de openlucht. Thema is: Op adem 

komen. Meewerkenden zijn:  ds. Hans van Ark uit Wezup, bekend spreker. Koor 

Fundament uit Klazienaveen.  

Muzikale begeleiding: Marc Bruinewoud. 

 

De dienst begint om 15.00 uur. Het is raadzaam om op tijd te komen!  

En neemt u zelf een stoel mee, dan bent u verzekerd van een plekje. 

 

Kopij Nieuwsbrief 

 

Kopij nieuwsbrief sturen naar jenne.lanjouw@gmail.com. 
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