
                  Zondag 01 december 2019 

      

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 
Scheperziekenhuis: mevr. F. Haan, Karel Palmstraat 129 

Kort Durende Opvang Oldersheem: dhr. H.  van der Werf, Hazepad 42. 

Laten we in gebed en daad meeleven met onze zieken en mensen die zorgen 

hebben.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Gea Kiers 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. en mevr. Brink, Vaart ZZ 4a  

Mevr. W.A. Muskee- van der Veen, Beukenstraat 3 

 

Kerstpakkettenactie 
U kunt vandaag briefjes meenemen die in de hal hangen en vervolgens de artikelen 

kopen die daar opstaan. Deze artikelen kunt zondag 8 en 15 december inleveren bij 

de kerk. Als u geen briefjes heeft getrokken kunt u de volgende houdbare producten 

zoals  koffie, suiker, wasmiddel, pak frisdrank, ranja, snoep,chocolade, pasta, rijst, 

koeken, blikken groente, soep,vruchten, houdbaar broodbeleg, chips,toast, kaarsen, 

doucheschuim,  slagroom, of tijdschriften kopen. Bent u niet in de gelegenheid om 

de producten zondags mee te nemen dan mag u het maandag 16 december tussen 

10 en 11 uur inleveren in de zaal achter de Zuiderkerk. 

De diaconie 

 

Nieuwe website 
De Zuiderkerk heeft een nieuwe website. Het nieuwe adres is www.pknnav.nl  

Via deze site is het weer mogelijk om wekelijks de nieuwsbrief via de mail te 

ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden door op de website naar de menuoptie 

nieuwsbrief te gaan en uw mailadres in te vullen. Vervolgens ontvangt u een mail 

in uw mailbox die u moet bevestigen. Daarna ontvangt u wekelijks de nieuwsbrief 

op het door u aangegeven mailadres. Voor hotmail gebruikers kan het voorkomen 

dat de mail in het Spam mapje of ongewenste mail van uw mailbox komt. In dat 

geval kunt u boven in de taakbalk op “Dit is geen spam” klikken. De nieuwsbrief 

komt dan in het vervolg in de inbox van uw mailbox. 

Vanwege de privacywetgeving is ervoor gekozen niet langer gebruik te maken van 

de fotoalbum optie op de website. 

Vragen of opmerkingen over de site kunnen naar webbeheer@pknnav.nl gestuurd 

worden.   

Taakgroep Beheer 

 

 

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


Adventskalender 2019. Thema ”Geef Licht.” 

De vier weken voor Kerst noemen we Advent. Dat woord betekent ”komst”: we 

kijken uit naar de komst van Jezus. Hij is het licht waar mensen naar uitkijken. 

In deze adventskalender vindt u voor iedere dag een Bijbeltekst over het licht. 

Belangstellenden kunnen deze kalender meenemen uit het voorportaal van de kerk. 

 

BINGO. 
Op veler verzoek gaan we donderdag 12 december a.s. een grote Kerstbingo 

organiseren. Schrijf het vast in uw agenda. Verdere informatie komt in 

Zuiderklanken.    Gini Kuper, Annie Schuiling  en Hilly Lanjouw. 

 

Inloopochtend 
Woensdagmorgen 04 december 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 

 

Adventstour in de Zuiderkerk te Nieuw Amsterdam op zaterdag 14 december  

Aanvang 20.00 uur. 

 

Reyer & Lars Gerfen presenteren nieuwe Adventstour en EP 

Reyer en Lars zijn beiden ambassadeur van Red een Kind. Tijdens de concerten zal 

ook aandacht worden gegeven aan het werk van Red een Kind en vertellen Lars en 

Reyer over hun reis naar Rwanda. 

Na het concert  is er een gezellig samenzijn met gluwein en chocolademelk en is er 

gelegenheid de stands te bezoeken. 

Tickets zijn verkrijgbaar via www.events4christ.nl. a €10,00  per stuk.  

Voor meer informatie Hilly Lanjouw, tel. 0591 552560  

 

Agenda 01 - 08 december 

Woensdag 10.00 uur, Inloopochtend Welput 

 

Zondag 08 december 2e Advent 
Voorganger: Dhr. T. van der Woude  

Organist: mevr. Willy Misker  

Collecten: 1. Diaconie; 2. Zuiderkerkgemeente 

Uitgangscollecte: Project 

 

Deurproject Diaconie: Vanaf januari 2019 ondersteunt de diaconie het 

kinderopvanghuis en kliniek Fatou Gaye in Gambia  

 

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

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

http://www.events4christ.nl/
http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

