Zondag 17 april 2022
MEDEDELINGEN
Omzien naar elkaar
Pasen, feest van een nieuw begin. Teken van een toekomst vol van
hoop. Omdat Jezus Christus is opgestaan en de dood heeft overwonnen.
Dwars door onze moeite en pijn heen mogen we dit geloven. Dat gaat
niet altijd vanzelf. Maar we kunnen elkaar er in meenemen. Moed en
hoop geven aan hen die niet weten waar ze het vandaan moeten halen.
Er zijn voor elkaar vanuit de oneindig grote liefde van God. Genoeg om
ons allemaal te omvatten. Soms kan het dan zijn alsof een grote steen is
weggerold en er weer licht schijnt op ons pad!
Alsof een grote steen is weggerold
tussen nacht en dag,
duisternis en licht,
tussen wanhoop en hoop,
angst en durf.
Geen chaos en verleden meer,
alleen nog toekomst en hemel,
en hier en nu.
Zo sterk is de kracht
van wie het hoofd opricht
en opstaat uit zijn gebrokenheid.
Zo radicaal als de dood vernietigt,
zo onstuitbaar en nieuw
breekt precies dan het leven door
en gaat de mens
een weg die niet meer doodloopt,
nooit meer.
Zo is leven:
eeuwig,
zo intens en altijd weer.
Kathleen Boedt

Inloop ds. Gerda
Op dinsdagmiddag is er van 14.00-16.00 uur een open inloop bij mij
in de consistorie. 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.
Bloemen
De bloemen worden gebracht door: fam. Vegter
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:
Mevr. J. Bakker, Leemweg
Mevr. C.C. Schuiling, Zijtak
40 dagenactie verder bouwen aan het weeshuis van Fatou
Zondag 17 april kunt u nog uw spaarzakje inleveren zondag 24 april
wordt het volledige bedrag bekend gemaakt door overhandiging van
een cheque aan Tieme en Tina.
De Diaconie
Parkeren.
Beste gemeenteleden. Aan de oostzijde van de kerk tussen de
voormalige pastorie en de kerk is een afwateringsgoot gemaakt. Wij
vragen u vriendelijke om de auto’s niet meer aan de oostkant van de
kerk te plaatsen, maar door te rijden naar de parkeerplaats. De
hulpdiensten hebben dan ook ruimte. Taakgroep Beheer
Weeksluiting in de Veurkamer
Vrijdag 22 april is er er weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00
uur
Jaarvergadering van de PCOB
Dinsdag 26 April is de jaarvergadering van de PCOB
afd.Schoonebeek/Nw.Amsterdam-Veenoord.
Afsluitend is er een broodmaaltijd, vergeet niet dat u zich op tijd
aanmeld voor de broodmaaltijd. Telefoon Nr. voor de opgave staan op
de agenda.
Roelof Heeling

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 24 april 2022
Voorganger: Ds. G.W. Van Vliet
Organist:
mevr. W. Misker
Collecten: Diaconie
Zuiderkerkgemeente
Onderhoud gebouwen

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief)

