
MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 
Valkenhof, Boomvalk 80, Emmen: mevr. G. de Vries - Assen, Rooseveltstraat 43 

Weidesteyn, Hoogeveen: dhr. J. Letteboer, Trumanstraat 54; 

   mevr. H.E.J. Kruit - Meijer, Thorbeckestraat 27 

Eerstelijns Verzorging Oldersheem: mevr. W. Postma - Muskee, Schakelpad 31 

Laten we in gebed en daad omzien naar de zieken en mensen die zorgen hebben.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: dhr. C. Flokstra 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

dhr. K.H. Klaassen, Karel Palmstraat 29 

 

Kerkenraadsverkiezingen 2020 

In onze gemeente is het de gewoonte dat  de verkiezing van ambtsdragers  jaarlijks 

plaatsvindt in mei/juni. Voor dit jaar zijn dit de volgende kerkenraadsleden:  

Aftredend en herkiesbaar: 

Ouderling:  

De heer D. Vegter 

Diaken: 

Mevrouw A. Schuiling-Grootenhuis 

De heer G. Hulsink 

Ouderling Kerkrentmeester: 

De heer G.L. Oostingh 

De heer G. Schuiling 

Kerkrentmeester: 

Mevrouw A. Gommer 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Diaken: 

De heer C. Flokstra 

De heer H. Boomgaard 

Jeugdouderling: 

Mevrouw D. Veneman-Dijkhuizen 

Vacature: 

In verband met het overlijden van mevrouw I. Suurmond is er bij de ouderlingen  

1 vacature. 

 

De kerkenraad nodigt u als gemeente uit voor deze vacatures schriftelijk en 

ondertekend aanbevelingen te doen. Wilt u deze voor 15 maart indienen bij de 

scriba van de kerkenraad. 

In verband met het afscheid van ds. Wisselink, zal de (her)bevestiging plaatsvinden 

op zondag 26 april.        

       Lanjouw-Ensink, scriba 

 



Paaskaars.  

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

kunnen bestellen. Vanaf zondag 1 maart t/m zondag 8 maart ligt er een intekenen 

lijst in het voorportaal van de kerk. Op deze lijst kunt u aangeven welk formaat  

paaskaars u graag zou willen. Gemeenteleden die deze weken niet in de kerk 

komen en toch graag een huispaaskaars willen bestellen, kunnen contact opnemen 

met de scriba. 
 

Paasviering. 

De jaarlijkse paasviering voor de gemeenteleden van 75 jaar en ouder, zal worden 

gehouden op donderdag 2 april. 

De betrokken gemeenteleden krijgen persoonlijk bericht. 

 

Dienst 8 maart - tweede zondag in de Veertigdagentijd  
In de dienst op 8 maart lezen we een volgend gedeelte uit het boek Exodus: 4: 18 - 31. 

Mozes keert met zijn gezin terug naar Egypte. Onderweg vindt er een voor mensen 

van onze tijd onbegrijpelijke gebeurtenis plaats. 

Hoe moeten we dat zien? Kunnen we er wat mee? Zo ja, wat heeft het ons te 

zeggen?  

 

Zondag 8 maart is er een voorjaarzendingscollecte (Kerk in Actie) 

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten 

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit 

landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. 

Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint 

voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode 

waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat 

naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een 

zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig 

hen met uw bijdrage. De diaconie 

 

Inleveren kopij Zuiderklanken 

Kopij Zuiderklanken kan ingeleverd worden tot  

woensdag 18 maart 12.00 uur, ipv 01 april. 

Dit kan via de mail: kerkblad@pknnav.nl of schriftelijk bij: Hennie Ellen, 

Schooldijk 21 

 

Inloopochtend 
Woensdagmorgen 04 maart 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 

 

mailto:kerkblad@pknnav.nl


Agenda 
Dinsdag 20.00 uur, werkgroep liturgisch bloemschikken, kerk  

Woensdag 10.00 uur, Inloopochtend Welput 

 

Zondag 08 maart  
Voorganger: Ds. E. Wisselink  

Organist: mevr. Joke Bartelds 

Collecten: 1. Diaconie: Voorjaarszending; 2.  Zuiderkerkgemeente 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

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

 

 Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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