
                 Zondag 09 augustus 2020 

 

 

Dit is een Gezamenlijke dienst van de Zuiderkerk, Noorderkerk en de  

Vrijzinnig Hervormde Gemeente van Nieuw-Amsterdam en Veenoord. 

 

Voorganger: pastor Roelf Stoel 

Koster: Roelof Visser 

Beamer: Mark Pals/ Albert Meijering 

Camera: ? 

 

 

Orde van dienst: 

Muziek Vivaldi. 

Votum en groet 

Gebed 

Lezing Lucas 16: 1- 10 

Muziek  Vivaldi 

Overdenking 

Muziek Vivaldi 

Stiltegebed + Onze Vader.... 

Zegen. 

 

Komende diensten 

16 augustus: ds. Elly v.d. Meulen  

23 augustus: pastor Roelf Stoel 

 

 

MEDEDELINGEN 

Hoe vind je Kerkomroep? 

Ga naar www.kerkomroep.nl; 

vul in Noorderkerk Nieuw-Amsterdam, daarna 'enter'; 

 

Omzien naar elkaar  

Laten we in onze gebeden en daden met elkaar blijven meeleven, in het bijzonder 

met hen die weinig of geen bezoek ontvangen, ziek zijn of zorgen hebben. 

 

Bloemen  

Nu er geen kerkdiensten zijn en ook geen bloemen gebracht kunnen worden, zal in 

plaats van hiervan een kaartje gestuurd:  Deze week sturen we een kaart naar: 

Dhr. A. de Haan en mevr. G. Schonewille, Cort van der Lindenstraat 2. 

  

 

 

http://www.kerkomroep.nl/


Collecten 

Momenteel kunnen we niet zondags onze woorden in daden omzetten door een 

bijdrage te geven aan de collecte voor de diaconie, voor de gemeente, voor het 

onderhoud van de gebouwen. Maar......het werk van de diaconie en dat van onze 

gemeente gaat wel door! 

De diaconie heeft verschillende goede doelen die ze steunt. In de dienst op 26 april 

had ze geld in willen zamelen voor 'Save the children' - zie voor informatie hierover 

blz. 11/12 van de laatste Zuiderklanken. Soms zijn er ook mensen in ons dorp 

die  materiële ondersteuning nodig hebben.  

Als u/jij iets kunt missen - alle kleine beetjes helpen - graag een gift storten op de 

rekening van de diaconie en/of van de kerk. Alvast onze dank! 

t.n.v. Diaconie Zuiderkerk NL69 RBRB 0851 5673 20 

t.n.v. College van Kerkrentmeesters NL67 RABO 0373 7253 96  

 

Banken, of toch liever stoelen……….. 
Beste gemeenteleden bij de laatste Zuiderklanken heeft een formulier ontvangen 

waarop u kenbaar kunt of u de banken in de kerk wilt behouden, of toch liever 

stoelen. 

U kunt de antwoordstrook nog inleveren tot 15 augustus. 

 

 

     

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

