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     Nieuwsbrief 

 

 
Elkaars herder zijn 

De psalm over de Heer die mijn herder is lijkt op het eerste gezicht een lieflijke psalm. De Heer die 

je laat rusten in groene weiden en je naar vredig water voert. De aanleiding voor de psalm is zeker 

niet lieflijk. Er is een vijand die rondwaart.  

Op dit moment belaagt het coronavirus ons land en veel andere landen. Er gaat van alles door ons 

heen. Zullen we het ook nog krijgen? Wat is wijs om te doen of juist niet te doen? We denken aan 

de mensen die ernstig ziek geworden zijn door het virus. We denken aan zoveel anderen die te 

maken hebben met de gevolgen van het virus. 

Een herder heeft een staf om schapen bij de kudde te houden en een stok om dat wat de kudde 

bedreigt weg te houden. De Heer geeft ons de mogelijkheden en de kracht om elkaar in deze tijd 

vast te houden. En Hij geeft ons de mogelijkheid en de kracht om de verspreiding van het virus 

zoveel mogelijk tegen te gaan. De dichter zegt: 'Uw stok en uw staf, zij geven mij moed.' 

Als teken van bemoediging en hoop zullen de komende drie woensdagen(18 en 25 maart en 1 april) 

van veel kerken de klokken geluid worden, ook van de Zuiderkerk. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.    

(lied 416: 1)  

 

Een warme groet in verbondenheid voor jullie allemaal, 

ds. Elly Wisselink  

     
     Richtlijnen rondom het coronavirus. 

 

In verband met de verspreiding van het Corona-virus heeft de overheid diverse maatregelen 

genomen. 

Dit heeft ook gevolgen voor onze gemeente. 

De kerkenraad heeft de volgende besluiten genomen: 

• Er zullen geen kerkdiensten gehouden worden tot en met zondag 5 april. 

• De paasmiddag van 2 april voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder gaat niet door. 

• We zullen dit jaar op Witte Donderdag in het verenigingsgebouw niet gezamenlijk kijken 

naar de Passion. 

• Het Paasontbijt op 1e Paasdag gaat niet door. 

 

 

Nu we de contacten tot het minimum beperken, zijn er bij u misschoen  vragen en of 

onduidelijkheden. U kunt ten allen tijde contact opnemen met uw ouderling of met de scriba. 

Zij zullen proberen u te helpen. 

Alle pastorale contacten zullen telefonisch of per email plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 



Goed om te weten: 

• Bij uitvaarten mogen niet meer dan 30 personen aanwezig zijn, uitsluitend naaste familie, er 

is ook geen koffiedrinken voor of na de bijeenkomst. 

• In verband met de maatregelen van de overheid zullen kerkdiensten niet of nauwelijks 

plaatsvinden, dit biedt kerken geen gelegenheid met de Paasgroetenactie aan de slag te 

gaan.. Daarom is besloten de  paasgroetenactie te verlengen . 

            De kaarten kunnen nu ingestuurd worden tot 24 april, de Diaconie regelt dit. 

• Oproep luiden kerkklokken: Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging. 

hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken alle kerken in Nederland op om de 

komen drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15 uur de kerkklokken 

te luiden. 

 

In deze tijd van onzekerheid moeten we ook denken aan de ouderen en eenzamen, ook zij krijgen 

minder bezoek 

U zou  een kaartje kunnen sturen als teken dat we aan ze denken. 

 

     Een hartelijke groet voor u allen 

      Namens de kleine kerkenraad 

                              Hilly Lanjouw, scriba. 

 

 

Boodschappen. 

Gemeenteleden die niet (meer) mobiel zijn en boodschappen nodig hebben, kunnen contact 

opnemen  met de heer Albert Meijering, zodat dit geregeld kan worden.  

Dit kan ook voor het ophalen van medicijnen etc. 

 

 

 

     Zuiderklanken. 

     U kunt nog tot morgenmiddag (woensdag 18 maart)  12.00 uur uw kopij inleveren. 


