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   NIEUWSBRIEF 

Oefening in vertrouwen 
Aan het begin van zijn optreden werd Jezus door de Geest meegevoerd de woestijn in. Daar werd hij getest in op wie hij 

zijn vertrouwen stelde. Zou hij bezwijken voor de verleiding om voor het snelle resultaat te gaan? Zou hij bezwijken voor 

de verleiding om met risicovol gedrag God op de proef te stellen? Zou hij bezwijken voor de verleiding van de macht? 

Jezus bezweek niet en bleef zijn vertrouwen op God stellen. 

In deze tijd voor Pasen bezinnen wij ons op onze manier van leven. Stellen wij ons vertrouwen op God waartoe Jezus ons 

oproept? Of zoeken we ons heil in andere dingen zoals successen, bezit, macht? De tijd voor Pasen is voor ons sowieso een 

tijd waarin we ons afvragen op wie wij ons vertrouwen stellen. En in deze onzekere tijd door het coronavirus wordt ons 

vertrouwen nog extra op de proef gesteld.  

Ik las een stukje met als kop 'Stop het hamstervirus!' De schrijver vertelt daarin over hoe hij aan het begin van de avond 

naar de supermarkt gaat om spaghetti te halen. Geen spaghetti meer te bekennen. Als hij een vakkenvuller daarnaar vraagt 

komt er een man met een overvolle winkelwagen langs met onder zijn arm een enorm pak toilet- of keukenpapier. 

Doodgemoedereerd roept de man hardop tegen zijn vrouw die naast hem loopt: "Ziezo, daarmee kunnen wij weer een 

maandje vooruit." Als de schrijver naar huis rijdt bedenkt hij dat er niet één maar twee virussen rondwaren. Een lichamelijk 

en een psychisch virus. Het lichamelijke virus kan ons immuunsysteem slopen. Het psychische virus kan ons sociale 

immuunsysteem afbreken. Dat gebeurt wanneer mensen gaan denken 'wat kan het mij schelen of er iets voor anderen 

overblijft als ik maar genoeg heb.' Het psychische virus sloopt het meest belangrijke waarover wij beschikken: wederzijds 

vertrouwen. Het vertrouwen dat anderen weten hoe behalve met hun eigen ook met onze belangen rekeningen te houden.  

Jezus roept ons op om ons vertrouwen niet op geld of goed te stellen maar op God. Want, zegt hij, 'zoek liever eerst het 

koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.' Een oproep om elkaar 

en anderen recht te doen - ook in deze crisis - en het andere zal je ook gegeven worden. Het is geen gemakkelijke tijd. Wel 

roept God ons op om ook in deze tijd vanuit vertrouwen op Hem te leven en vertrouwen in elkaar te hebben.  

Iemand schreef: 'Vertrouwen is de lijm van de samenleving'. De schrijver eindigt zijn stukje met 'aan alle lezers de oproep 

om zelfs als er nog maar twee pakken spaghetti over zijn, er één te laten liggen.' 

 

Diensten maar dan anders 
In deze tijd kunnen we als gemeente niet bij elkaar komen. Dat is jammer en een gemis. Ons samen laten inspireren en 

bemoedigen door het Woord van God. Samen zingen en samen bidden. En na de dienst de onderlinge ontmoeting bij een 

kop koffie of thee. Om het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan kan dit nu allemaal niet.  

Wel zijn er andere mogelijkheden. De EO zendt op dit moment elke zondag een korte dienst uit vanuit het landelijk 

dienstencentrum van de PKN. Die dienst begint om 9.20 uur en is te zien op NPO2. Vervolgens kunnen we een dienst van 

een katholieke kerk meemaken en er zijn ook verschillende zangprogramma's.  

 

Het is de bedoeling om op eerste Paasdag een dienst uit te zenden vanuit de Noorderkerk - uiteraard zonder publiek - die 

net als altijd om 10.00 uur begint. Daarin zullen voorgaan ds. Elly van der Meulen, dhr. Roelf Stoel en ondergetekende. 

Die dienst is te beluisteren via 'kerkomroep.nl'. Zo kunt u het vinden:  

ga naar www.kerkomroep.nl; 

vind uw kerk - vul in: Noorderkerk Nieuw-Amsterdam. Daarna Enter; 

klik daarna op 'Nieuw-Amsterdam Drenthe; 

klik vervolgens op de datum die u wil zien - 12 april 2020(eerste Paasdag); 

Voor alle duidelijkheid: zonder internet kan de dienst niet gevolgd worden! 

Wel zullen we er ons uiterste best voor doen dat de luisteraars via de kerktelefoon de dienst kunnen beluisteren.  

 

Collecten in/en de diensten  
Zondags aan het eind van de dienst zamelen we onze gaven in voor de diaconie en voor de kerk. Dat doen we niet maar zo. 

Met het Woord van God hebben we zijn liefde, goedheid, bewogenheid ontvangen. Dat willen we niet voor onszelf houden 

maar in woord en daad doorgeven aan mensen dichtbij en ver weg en aan de kerk om ook dat mogelijk te blijven maken. 

Momenteel kunnen we het niet op die manier doen. Tegelijk gaat ook in deze crisis het werk van de diakenen en van de 

kerkrentmeesters door.  

De diaconie had in e dienst op 26 april geld in willen zamelen voor 'Save the children' - zie voor informatie hierover blz. 

11/12 van de laatste Zuiderklanken..... 

De uitgaven van de kerk gaan door en om één voorbeeld te noemen: de bestrating naast de kerk richting jeugdgebouw moet 

dringend vernieuwd worden...... 

We realiseren ons dat het voor veel mensen ook financieel nu een onzekere tijd is. Als we de vraag stellen om diaconie en 

kerk niet te vergeten doen we dat in het olle besef van deze onzekerheid. Maar als u iets kunt missen - alle kleine beetjes 

helpen - wilt u dan een gift storten op de rekening van de diaconie/van de kerk. Alvast onze dank! 

 

Omzien naar elkaar 
Weidesteyn, Hoogeveen: dhr. J. Letteboer, Trumanstraat 54 

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

http://kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


Mevr. G. de Vries–Assen Rooseveltstraat 43, is verhuist naar de Valkenhof Emmen  

De mensen in Oldersheem zelf (voor de bewoners van de aanleunwoningen gelden dezelfde maatregelen als voor iedereen) 

en in de verpleeghuizen mogen geen bezoek ontvangen. Laten we naar hen omzien door hen een kaartje te sturen of te 

bellen als dat mogelijk is. Dat geldt natuurlijk ook voor hen die thuis wonen en weinig of geen bezoek ontvangen. Laten we 

sowieso naar elkaar omzien.  

Een warme groet voor u/jullie allen, ds. Elly Wisselink  

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 J. Letteboer in Weidesteyn, te Hoogeveen 

 

Kerkklokken 

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de kerkenraad besloten om 

tot 1 juni de klok te luiden op alle woensdagen van 19.00 tot 19.15 uur  

 

Mededeling Rommelmarkt commissie 

Gezien de aangescherpte regels omtrent het coronavirus heeft de rommelmarktcommissie besloten dat de inbrengzaterdag 

van 18 april en 16 mei komen te vervallen 

 

40 dagentijd weeshuis Gambia te  ook niet goed tot zijn recht. De spaarzakjes en  gevulde bidons en als u nog spullen 

heeft ingezameld die kunt u de eerste 2 zondagen dat we weer naar de kerk mogen inleveren. U kunt ook geld overmaken 

op bankrek.   NL69RBRB0851567320  t.n.v. Diaconie Zuiderkerk onder vermelding Gambia. Iedereen in deze tijd veel 

sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd. De diaconie 

 

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

 

 Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

Samen verder bouwen weeshuis/opvanghuis  Fatou Gaye 

Uitleg inkomsten en uitgaven dokterspost/ziekenhuis/opvanghuis 

Zoals beloofd in vorige nieuwsbrief ,verdere uitleg van de kosten en inkomsten van Fatou. 

Ook een grote kostenpost zijn de maaltijden die per dag worden verstrekt aan de  

± 55 meisjes en ongeveer 20 medewerkers zoals verpleegsters, schoonmaaksters, kookvrouwen e.d. Iedereen eet er net als 

bij ons 3 keer op een dag. Tegen 11.00 uur is er brood als ontbijt, rond 16.00 uur is er rijst met vis en kip en rond 20.30 uur 

opnieuw rijst met kip en vis. Ook hier gaat erg veel geld in om maar als we alles terugrekenen valt ook dit erg mee. 

Hieronder een opsomming van wat dit ongeveer per dag kost. 

Hout om op te koken €3,50, rijst € 7,25, vis, groente, olie, uien, kruiden e.d. €35,00 

vis, groente, olie, uien, kruiden e.d. €35,00 , Brood en boter 7,25, kip`€ 25,00 

Totaal ongeveer €  78,00 per dag voor 3 maaltijden per dag is ongeveer € 1,00 per dag per persoon.  

Totaal per maand ± €2340,00 
 

De inkomsten voor Fatou komen voort uit het behandelen van patiënten, bevallingen, verkoop van medicijnen, 

tegemoetkoming in kosten eten voor de meisjes.  

Hieronder een overzicht van de inkomsten: 

Opname patiënt in ziekenhuis €  9,00 

Patiënt consult voor arts €  1,50 

Baby consult voor arts €  1,00 

Bevalling 1e baby € 27,50 

Bevalling 2e baby en meer € 18,00 

Malaria test €  3,50 

Consultatiebureau bezoek  €  1,50 per baby. 

Tegemoetkoming kosten eten  € 125,00 per maand  (Tieme en Tina externe sponsoring per maand). 
 

Totale kosten voor opvanghuis en kosten dokterspost zijn ongeveer € 4000,00 per maand, dit is voor Gambiaanse 

begrippen een enorm bedrag maar zo blijkt maar weer als je ergens goed inzicht in krijgt valt het per persoon best wel laag 

uit.  

Het geeft aan de andere kant wel aan hoe Fatou haar best moet doen om alles rond te krijgen per maand. Nogmaals het 

opvanghuis kan niet zonder de inkomsten van het ziekenhuisje en de omgeving kan zeker niet zonder de medische hulp die 

daar wordt geboden. 
 

Wij snappen nu wel waarom Fatou ons vertelde dat de laatste dagen van de maand heel stressvol voor haar zijn omdat ze 

dan de salarissen moet uitbetalen. Dit gaat ook iets anders dan in Nederland. 

De betalingen starten ongeveer de 25e van de maand, als er niet genoeg geld is dan volgen de volgende dagen de rest van de 

salarissen, dit kan best tot de laatste dag zo doorlopen.  

Ik hoop jullie zo wat inzicht te hebben gegeven hoe het daar zo ongeveer werkt. Een heel andere wereld dan bij ons. 

 

Met zeer vriendelijke groet; Tieme en Tina 

http://www.pknnav.nl/
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