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Colofon 
 
  Het Mededelingenblad verschijnt 10x per jaar 
 
Administratie 
Exodus Gemeente PKN                                    
scriba: Mevr. A.(Annet) van 
Leersum-Jentink 
Fabiusstraat 18 
3248 AJ Melissant 
Tel. 0187-602792 
e-mail: info@exoduskerk.nl 
 

Predikant 
Onze gemeente is op dit moment 
vacant. U kunt contact opnemen 
met onze scriba, mailadres: 
info@exoduskerk.nl  
Telefonisch contact 1e scriba: 
Annet van Leersum-Jentink 
 0187-602792 bgg 06-21496818 
2e scriba: Jannet de Vries 
06-13370030 
 

Administratie 
mededelingenblad 
Dhr. P. Dees 
Doetinchemsestraat 10 
3241 AA Middelharnis 
Tel. 487688 

Kerkrentmeesters 
Vrijwillige bijdragen en/of giften 
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus 
Gemeente PKN: 
NL58 FVLB 0699 7700 68 
 
 

Kopij voor het volgende 
nummer 
t/m donderdag 31 mei 2018 
inleveren per e-mail in Arial 11: 
mededelingen@exoduskerk.nl
 
De redactie behoudt zich het recht 
voor wijziging van de kopij. Wij 
vragen uw begrip hiervoor. 
 

Collectebonnen 
Er zijn collectebonnen te verkrijgen 
van € 0,70 en € 1,40 per eenheden 
van 20 stuks. U kunt deze 
bestellen door het bedrag over te 
maken op: 
NL 58 FVLB 0699770068 
t.n.v. Exodus Gemeente PKN 

Redactie  
Jeanet Akershoek      tel. 601219 
Antoinette v.d. Veken tel. 601437 
 
Kerk–autodienst: Coby v.d. Tol 
tel: 482125 of 0645446031 
 

Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de 
Exodus Gemeente 
PKN Rabobank Middelharnis:          
NL76 FVLB 0226611795 
 

mailto:info@exoduskerk.nl
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Kerkdiensten 
 
zondag 
29 april 
10.00 uur 

ds. Steenstra, Leiden 
1e coll.: t.b.v. de kerk  
2e coll.: t.b.v. de Veldwerker 

 

zondag 
  6 mei 
10.00 uur  

Mevr. Carmen Melissant,  
Gorinchem 
1e coll.: t.b.v. de kerk  
2e coll.: t.b.v. Cliniclowns Nederland 

 

donderdag 
10 mei 
10.00 uur 

Proponent  Douwe de Roest 
  
 

Hemelvaartsdag 
Dienst in 
Emmaüskerk 
 

zondag 
13 mei 
10.00 uur 

ds. Franck Ploum, Dordrecht 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Plaatselijk Diaconaal 
werk            

Jadus 

zondag 
 20 mei 
10.00 uur 

Mevr. Ank Verhoeven, Pijnacker 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. KIA collecte Pinkster  
zending.  

Pinksteren 
m.m.v. cantorij 

zondag 
 27 mei 
10.00 uur 

ds. Franck Ploum, Dordrecht 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Kerkdiensten 
Zuidwester Hernesseroord 

 
 

zondag 
  3 juni 
10.00 uur 

ds. Paul van Dijk, Alphen a.d. Rijn 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum 

 
 
 

zondag 
10 juni 
10.00 uur 

ds. Rob van der Plicht 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Werelddiaconaat 

Heilig Avondmaal 
m.m.v. Desire 
Jadus 
 

 
Elke week is het koffiedrinken na de dienst. 
Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: 
www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande diensten 
nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact 
opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397. 
 
 
  

http://www.exoduskerk.nl/
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Meditatie  
 
Zacharia 
 
Ik stond juist met een paar engelen te praten, toen een man ons 
passeerde, met een meetlat in de hand. Ik dacht: wat zou die man 
van plan zijn?  
 
Nieuwsgierig onderbrak ik het gesprek waarin ik was gewikkeld en 
vroeg aan de man: “Waar ga je naar toe?” En hij antwoorde: “Ik heb 
opdracht om de omtrek van de verwoeste stad Jeruzalem af te palen, 
alvast voor de herbouw”.  
 
Toen liep hij door. 
 
Achter mij hoorde ik dat de engelen tegen elkaar zeiden: 
“Vlug, achter die man aan! Hij moet er rekening mee houden dat 
Jeruzalem niet langer een stad met muren moet zijn!”.  
 
Terwijl één van hen, om dat te zeggen, zich haastig op weg begaf, zei 
de ander tegen mij: “Stad zonder muren moet het zijn; anders zouden 
alle mensen die zich er gaan vestigen te benauwd en te opgesloten 
komen te wonen. Want het zal een stad worden voor alle mensen uit 
de wereld.  
 
Natuurlijk zullen er Joden komen, van heinde en ver en eindelijk thuis 
zijn. Maar ook anderen, uit alle volken die er leven onder de hemel, 
komen achter hen aan en met hen mee.  
 
En ook die zullen thuis zijn in de stad van God, de stad van de mens. 
Een muur zal trouwens ook helemaal niet nodig zijn, want mocht er 
toch nog ooit gevaar te duchten zijn, dan zal God zelf als een 
lichtende muur zijn rondom de open stad, en de gloed ervan zal 
uitstralen tot in alle straten en op alle pleinen van dit nieuwe 
Jeruzalem! 
 
Dick Groeneboer 
 
Ingezonden door Renée Schoemaker  
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Pastoralia 
 
Op het moment dat u dit leest, heeft u de gelegenheid gehad om de 
pastorie te bezichtigen. Er is in de afgelopen maanden en weken veel 
werk verzet door diverse vrijwilligers. Het resultaat is ernaar. Nu nog 
de aankleding door het predikantenechtpaar zelf en dan is de pastorie 
klaar om te bewonen. 
 

Nieuwe privacywet 
 
Per mei a.s. wordt de huidige wet persoonsgegevens vervangen door 
een nieuwe Europese wetgeving ter bescherming van de 
persoonsgegevens genaamd Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG). Deze wordt binnen heel Europa van kracht. Ook 
binnen de kerken zal dit gevolgen hebben. Wij werken met veel 
vrijwilligers die geheel of gedeeltelijk inzage hebben in de 
persoonsgegevens van onze leden en welke tot privacygevoelige 
informatie kan worden gerekend. Natuurlijk zijn wij snel geneigd te 
roepen dat deze wet onnodig, onwerkbaar en onzin is, maar we 
hebben er wel mee te maken en zijn ook voor de implementatie 
verantwoordelijk. 
In het verleden zijn wij er altijd vanuit gegaan dat eenieder op juiste 
wijze met de hen toevertrouwde informatie is omgegaan. Bij kerken-
raadsleden en pastoraalmedewerkers hebben wij een ondertekende 
geheimhoudingsverklaring gevraagd. Maar de komende wetgeving 
vraagt een bredere aandacht. Om deze reden gaan wij bekijken welke 
informatie gevoelig is. Hierbij kunnen we denken aan: 
 

 De notities van vertrouwelijke gesprekken en gegevens 

 De kerkelijke ledengegevens 

 De financiële bijdragen 

 De persoonlijke email-adressen 

 Het facebook gebruik 

 Enzovoort 

Vervolgens vragen wij ook deze vrijwilligers een document te 
ondertekenen waarin aangegeven wordt op welke manier met de 
gevoelige informatie moet worden omgegaan. 
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Op deze wijze kunnen we een administratieve borging in het kader 
van de nieuwe wet opbouwen. Inhoudelijk zal er aan ons kerkzijn niets 
veranderen, maar wel aan de wijze waarop we aandacht besteden 
aan en/of wij op een juiste wijze met deze informatie omgaan. 

 
Hartelijke groet, 
Jan Terlouw 
Voorzitter kerkenraad  

Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand maart waren: 
 

Datum Doel Bedrag 

  4 maart   Sterke vrouwen in Papoea € 162,85 

11 maart Diaconaal Quotum € 179,09 

18 maart Artsen zonder grenzen € 188,87 

25 maart Edukans € 144,80 

 
Er is een gift ontvangen van NN van € 20,00, waarvoor hartelijk 
dank. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de diaconie,  
Janny Vermaat 
 

Toelichting bij de komende collecten: 
 
Zondag 29 april 2018: De Veldwerker. Op het eiland zijn twee 
veldwerkers actief om jongeren met drugs- en/of alcoholproblemen te 
helpen hun leven weer op orde te brengen. Twee derde van de kosten 
wordt door de gemeente betaald. Eén derde door de kerken en 
andere giften. 
Zondag 6 mei 2018: Cliniclowns Nederland.  Via deze organisatie 
brengen mensen, als clown, bij zieke en gehandicapte kinderen 
afleiding en plezier en zorgen dat ze even hun ziekte kunnen 
vergeten. 
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag, dienst in de Emmaüskerk. 
Zondag 13 mei 2018: Plaatselijk Diaconaal werk. Hiervan worden 
diaconale taken in eigen gemeente betaald. 
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Zondag 20 mei 2018: KIA Collecte Pinksterzending. Versterk de 
kleine kerken in Bangladesh.  In het islamitische Bangladesh 
behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel van 
hen kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers 
hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh 
(MCCP), partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen. O.a. 
bijbelonderwijs en huiswerkbegeleiding. Aan vrouwen wordt naailes 
gegeven. En via een microkrediet krijgen ze de mogelijkheid om een 
naaimachine aan te schaffen, zodat zij in hun eigen onderhoud 
kunnen voorzien. Ook wordt hen geleerd groente te verbouwen of een 
koe te verzorgen. Vandaag, met Pinksteren, is de collecte bestemd 
voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van MCCP 
in Bangladesh. 
Zondag 27 mei 2018: Kerkdiensten Zuidwester Hernesseroord. 
De kerkdiensten op Hernesseroord worden door kerken op Goeree 
Overflakkee financieel gesteund. Deze diensten worden door  vrij-
willigers georganiseerd. Hier collecteren wij één keer per jaar voor. 
Zondag 3 juni 2018: Diaconaal Quotum.  Alle PKN-gemeenten 
betalen jaarlijks een deel van de inkomsten voor landelijk diaconaal 
werk, dienst in de samenleving en oecumene. 
Zondag 10 juni 2018: Collecte Werelddiaconaat. Guatemala werd 
tientallen jaren geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd 
heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie.  De 
sociale ongelijkheid is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-
bevolking horen, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig 
kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van 
Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren 
een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of textiel bedrukken. De 
organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, 
waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Zo krijgen ze een 
kans hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.  Voor 
meer informatie, kijk op: www.kerkinactie.nl/bijenhouden. 
 
 
 
 

Agenda 
 

Datum Activiteit & locatie Aanvang 

30 april Seniorenmiddag in de Exoduskerk 15.00 uur 

http://www.kerkinactie.nl/bijenhouden
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  3 mei Breicafé 13.45 uur 

  8 mei Koffiecontact bij mevr. Vroegindewei 
Dorpsweg 60 S’dijk Tel.: 483081 

14.30 uur 

23 mei Koffie met noten in de Emmaüskerk 10.00 uur 

28 mei  Seniorenmiddag in de Exoduskerk 15.00 uur 

  7 juni Breicafé 13.45 uur 
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 Van de kerkrentmeesters 
 

Opbrengst van de collecten: 
 

Datum Bedrag 

  4 maart € 173,65 

11 maart € 185,35 

18 maart € 230,65 

25 maart € 168,85 

  1 april € 385,46 

  8 april € 164,05 

 
Er is een gift ontvangen voor de pastorie van fam. v.d. O 
van € 50,00. 
 
Alle gevers hartelijk dank,  
namens de kerkrentmeesters 
 

Verhuur kerkelijke ruimten 
Bij de verbouw en nieuwe aanbouw, alweer zes jaar geleden, is met 
het ontwerp rekening gehouden met eventuele verhuurmogelijkheden 
van ons kerkgebouw. Achteraf is alles gemakkelijk, maar terugkijkend 
mogen we stellen dat er toen goede keuzes zijn gemaakt en de 
vooruitziende blik ook uitgekomen is. 
Jaarlijks wordt er veel gebruikgemaakt van de verhuurmogelijkheden 
binnen het gebouw. Mede door de toename van leeftijd is er sprake 
van een opgaande lijn waar het gemeenteleden betreft die hier hun 
verjaardagsfeest of jubileum vieren. Zeker voor onze gemeenteleden 
vinden we het fijn dat er een keuze wordt gemaakt voor uw 
kerkgebouw. Voor ons ook reden om de verhuur aan onze leden zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. Ten aanzien van eten en drinken zijn 
er verrassende prijsafspraken te maken met de beheerder, aangezien 
we de stelling hanteren dat wij hier als kerk niet aan hoeven te 
verdienen. Gelet op de verschillende ruimten, kunt u een keuze 
maken welke ruimte het best past bij het te verwachten gezelschap. 
 
U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met de beheerders. 
Kerkrentmeesters 
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Koffie met noten 

 

              K ffie met noten  
 
Woensdagmorgen 23 mei bent u vanaf 10.00 uur van harte welkom 
voor koffie met noten in de Emmaüskerk. We drinken koffie en zingen 
samen bekende en minder bekende liederen uit het nieuwe liedboek 
en de evangelische liedbundel. Thema deze keer is Pinksteren. U 
kunt zelf ook liederen aandragen. Ook een mooi gedicht is van harte 
welkom. De ochtend is voor iedereen, ongeacht uw zang kwaliteiten. 
Het gaat om het samen beleven en elkaar ontmoeten.  
Opgave vooraf is niet nodig. We hopen u te ontmoeten bij de 
volgende koffie met noten. 
 
Margot van der Wiel en Emmy Lingen, tel. 482944 of 
emmylingen@planet.nl 
 
 

Plexat Jongerenpagina  
 

Jeugddiensten: 
Op  zondag op 11 maart hebben we de  jeugddienst met voorganger 
Herman Haan en de band Hineni uit Alphen aan de Rijn gehad.  
Het thema van deze dienst was: Moeten of mogen?! We kunnen 
terugkijken op een hele vrolijke dienst met prachtige muziek dankzij 
de 12 koppige band Hineni uit Alphen aan den Rijn. 
 
Afgelopen zondag 15 april was Theo van Teijlingen uit Goes weer een 
keer in onze kerk; het thema was: Thuis….altijd een feestje? Nadat 
hij was thuisgekomen ontvingen we al gelijk onderstaand berichtje:  
Weer goed terug gekeerd in Goes…thuis, denk je dan, waar dat dan 
ook wezen moge. Het was weer goed om in jullie midden te zijn. Veel 
mensen beaamden dat, je hebt bij die tafel ook allerlei inhoudelijke 
gesprekjes. Mooi is dat. Gaaf jullie jongeren die muziek maakten, 
kwam zo heel mooi uit in de liturgie, en ook zij kregen veel 
complimenten. En ook de kinderen hebben goed mee gedaan. 
 
 

mailto:emmylingen@planet.nl
https://www.bing.com/images/search?q=koffiekopjes+afbeelding&view=detailv2&qpvt=koffiekopjes+afbeelding&id=D8560DC9746151A8374480A75E092F6B3B715D22&selectedIndex=15&ccid=rAmcbby2&simid=607999805984605849&thid=OIP.Mac099c6dbcb692e7789edd2fb8d200ffo0
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Ook nog twee tekeningen van kinderen rijker geworden, keerde ik 
weer naar Goes. Het was een prachtige dienst, Vrede en alle goeds 
gewenst. 
 
Op 17 juni is de afscheidsdienst van de kinderen die naar de 
middelbare school gaan na de zomer en dus ook de kinderneven-
dienst gaan verlaten. 

 
Jadus: 
Waar de scholieren van de middelbare school één keer per maand bij 
elkaar komen. En die op 8 april met elkaar een mooi en goed gebed 
samengesteld hebben voor de jeugddienst van vorige week. Ze zijn  
allemaal enthousiast om iets te doen: één voor de mededelingen, een 
ander een gedicht, weer iemand anders die het gebed wilde doen, 
een lezing of helpen bij collecteren. Fijn en knap dat de jeugd zich 
inzet! 
 

De Web en de Soos: 
In maart hebben de kinderen wat leuks geknutseld voor pasen. Ook 
wast het toen heerlijk weer om nog even buiten te spelen. De tiener-
meiden van de Soos hebben op vrijdagavond 23 maart een gezellige 
lente avond gehad. Waarbij we eerst op een creatieve manier een 
zakje opgevrolijkt hebben voor de narcisjes of blauwe druifjes die de 
meiden mee kregen voor op hun kamer. Ook hebben we nog levend 
kwartet gedaan; erg leuk! We hopen in juni nog een gezellige 
seizoens-afsluiting te hebben met elkaar. 
 

Kindernevendienst: 
Op palmzondag hebben de juffen van de kindernevendienst deze 
keer gekozen om een slinger te maken voor de lijdensweek voor 
Pasen; dit in plaats van de palmpaasstokken waar we andere jaren 
de kerk mee binnen kwamen. De kinderen vonden de slinger ook een 
goed idee en erg leuk om te maken. Het paasproject is met Pasen 
afgerond en nog teruggekeken naar de afbeeldingen die iedere week 
aan de orde zijn geweest in de Veertigdagentijd. Ook het sturen van 
de kaarten is in dank afgenomen door de ontvangers. Waaronder 
kinderen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken en onze 
vorige en komende predikanten waren er blij mee!  
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Na het paasverhaal gehoord te hebben; zijn we met de kinderen gauw 
aan de slag gegaan om voor heel de gemeente koekjes en cakejes te 
versieren. Waar we na de dienst bij de koffie of wat drinken in de 
ontmoetingsruimte van mochten smikkelen. Op de eerste zondag van 
de Veertigdagentijd zijn er spaardoosjes uitgedeeld waarin de 
kinderen gespaard hebben voor de organisatie Save; die probeert de 
kinderen te helpen die in textielfabrieken moeten werken in India. Om 
dit tegen te gaan en de kinderen naar school te kunnen laten gaan. 
Op Palm zondag en met Pasen zijn alle doosjes weer ingeleverd. Na 
alles geteld te hebben; kunnen we een bedrag van 203,25 euro 
overmaken naar de organisatie Save. 
 
In verband met een tekort aan juffen draait de kindernevendienst 
momenteel met twee groepen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.  
Ondertussen zoeken wij verder naar nieuwe juffen, zodat we in het 
najaar weer met drie groepen kunnen gaan draaien.  
Vind je het leuk om juf bij ons te worden? Neem dan contact op met 
Annemarie Maliepaard (maliejan@hotmail.com) of Jeanet Akershoek 
(jeanetakershoek@icloud.com)   
 

EO jongeren dag: 
Wie gaat er mee? Op 26 mei is de jaarlijkse EO-jongeren dag in 
Arnhem. Met de auto of de bus met meer jongeren. Voor aanmelden 
of vragen kunnen jullie bij ons terecht! 
 

Examen kandidaten. 
De komende twee weken (13-26 april) worden de examens in de 
vmbo-afdeling (basis en kader) afgenomen. Na de meivakantie 
starten de centrale examens van mavo, havo en vwo. Deze periode 
duurt van 14-28 mei. We wensen jullie alvast heel veel 
doorzettingsvermogen, succes en sterkte. Niet piekeren maar 
studeren!  Jullie kunnen het! Weten jullie nog examenkandidaten, 
geef het aan ons door. 
 
Hartelijke groetjes,  
Ria van Eck en Janine van Noord – jeugdouderlingen 
 
Tel. 669367 of 06-11504461 en e-mail: krammerzicht@gmail.com 
Tel. 645314 of 06-45446032 en e-mail: janinevannoord@hotmail.com 
 
 

mailto:maliejan@hotmail.com
mailto:jeanetakershoek@icloud.com
mailto:krammerzicht@gmail.com
mailto:janinevannoord@hotmail.com
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Ingezonden bericht 1 

 
Beste gemeenteleden, 
 
Op 15 april, tijdens de jeugddienst, mocht er gecollecteerd worden 
voor Magen David Adom en het vrijwilligerswerk wat ik voor deze 
organisatie ga doen. In de kerk heb ik verteld dat ik voor zes weken 
naar Israël ga, om daar als jeugdvrijwilliger de extra handen van de 
professionele hulpverleners bij de ambulancedienst te zijn.  
Die zondag wist ik nog niet in welke regio of in welke stad ik tijdens 
mijn vrijwilligersperiode zou wonen en werken. Ondertussen heb ik 
gehoord dat ik geplaatst ben bij een ambulancestation in Jeruzalem. 
Dat had ik nooit durven dromen, dat ik daar mocht gaan werken.  
 
Wat ik ook nooit had durven dromen, is dat de opbrengst van de 
collecte op 15 april zo groot was. Er is een geweldig bedrag 
opgehaald waar ik even helemaal stil van was. Graag wil ik iedereen 
die hieraan heeft bijgedragen enorm bedanken!  
In de ontmoetingsruimte kwamen er nog verschillende mensen naar 
mij toe om te vragen naar mijn rekeningnummer, omdat ze zo graag 
wilden sponsoren. Mocht u dat willen, dat kunt u uw sponsorbedrag 
overmaken naar; 
NL95 RABO 0361 3102 50, graag o.v.v. MDA + uw naam.  
 
Nogmaals bedankt aan allen die gedoneerd hebben of dat nog gaan 
doen. Ook bedankt voor alle goede wensen voor de reis. Het voelt 
bijzonder om je zo aangemoedigd en gesteund te weten door je 
gemeente! 
 
Veerle Baars 
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Ingezonden bericht 2 
 
Bericht uit Maassluis 
 
Op 6 maart hebben we elkaar voor het laatst gezien: jullie als 
Exodusgemeente en wij als het nieuwe predikantenechtpaar. Zoals 
iedereen weet, is het de bedoeling dat de bevestigings- en 
intrededienst op 8 juli in de middag zal plaatshebben. Tot die tijd moet 
er nog heel veel gebeuren, maar er ís ook al veel gebeurd. 
 
Zo kijken we met heel veel genoegen terug op de gemeenteavond 
van 6 maart. Wat een warme ontvangst was dat! En de dagen daarna 
kwamen er steeds meer felicitaties op allerlei manieren (met name 
digitaal). Heel leuk vonden we de kaart die de kindernevendienst 
afgelopen zondag heeft gemaakt voor ‘Beste dominee Jan en 
mevrouw Hannie’! Daar stonden alle namen van de kinderen op; 
sommigen konden niet of nauwelijks schrijven, maar dat maakt niet 
uit. Ontroerend. Of ik gauw kennis kom maken! Dat gaan we zeker 
doen, maar dan moeten jullie nog wel een paar weken wachten. 
 
Als we ook zien hoe iedereen bezig is om de overkomst naar 
Middelharnis snel en soepel te laten verlopen, worden wij vanzelf 
enthousiast. De pastorie wordt echt een droomhuis met een 
ontzettend grote tuin. Wie weet, hoeveel en hoe vaak we jullie daar 
ontmoeten! Wij hebben er ontzettend veel zin in om op Goeree-
Overflakkee te beginnen, en zijn hier in Maassluis ook hard bezig om 
van alles af te ronden: onze werkzaamheden op kantoor, de verkoop 
van het huis, afscheid van de stad waar we bijna 20 jaar hebben 
gewoond enzovoort. 
 
De komende weken zullen we af en toe (vrij onregelmatig) een update 
plaatsen in deze Nieuwsbrief, zodat we van elkaars reilen en zeilen 
op de hoogte zijn. Op naar 8 juli! 
 
Groeten uit Maassluis van, 
Jan en Hannie de Visser 
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Koffiedienst 
29 april Mevr. J. de Leeuw en mevr. C. Bree 
  6 mei Mevr. J. Le Comte en dhr. R. Le Comte 
13 mei Mevr. T. Hendriks en mevr. M. Quadt 
20 mei Mevr. L. Gerlings en mevr. A. Mijs 
27 mei  Mevr. A. van Eijken en mevr. J. van Nimwegen 
  3 juni Mevr. R. Riedijk en dhr. S. Riedijk 
10 juni Mevr. N. Ista en Mevr. T. de Roos 

 
Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemendienst 
29 april Mevr. Riedijk Sommelsdijk 
  6 mei Mevr. van Hassent Sommelsdijk 
13 mei Mevr. Groenendijk Middelharnis 
20 mei Mevr. Peeman Sommelsdijk 
27 mei Mevr. den Engelsman Sommelsdijk 
  3 juni Dhr.   van der Velde  Middelharnis 
10 juni Mevr. Peeman Nieuwe-Tonge 
17 juni Mevr. van der Laan Middelharnis 

 
Riet Riedijk, tel.: 487050 
  

mailto:nel@ista.nu
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Oppasdienst 
29-04-2018 Ellen Buth 06-19018873 

Veerle Baars 0187-602285 

06-05-2018 
 

Annemiek Wesdorp 06-38499936 

Anne Akershoek 06-57740388 

13-05-2018 Cyrine Buskop 06-46189955 

Annefleur van Es 0187-641154 

20-05-2018 
1e pinksterdag 

Marlien Mijnders 06-20340464 

Sanne van Etten 06-57620601 

27-05-2018 Jantien Nagtegaal 06-53520306 

Isa Grinwis 06-23394758 

03-06-2018 Ellen Buth 06-19018873 

Merel van Noord 06-26045363 

10-06-2018 
Annemiek Wesdorp 06-38499936 

Veerle Baars 0187-602285 

 
Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt?  
Graag eerst onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan: 
marlien_lisse@hotmail.com  

mailto:marlien_lisse@hotmail.com
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 Leesrooster 
 
April     

zo 29 Genesis 6:5-22 
ma 30 Genesis 7:1-24 

 
Mei 

di 1 Spreuken 28:1-16 
wo 2 Spreuken 28:17-28 
do 3 Spreuken 29:1-14 
vr 4 Spreuken 29:15-27 
za 5 Spreuken 30:1-9 
zo 6 Genesis 8:1-14 
ma 7 Genesis 8:15-22 
di 8 Spreuken 30:10-14 
wo 9 Spreuken 30:15-33 
do 10 Psalm 93 
vr 11 Genesis 9:1-7 
za 12 Genesis 9:8-17 
zo 13 Genesis 9:18-28 
ma 14 Spreuken 31:1-9 
di 15 Joël 2:18-27 
wo 16 Joël 3:1-5 
do 17 Joël 4:1-8 
vr 18 Joël 4:9-21 
za 19 Genesis 10:1-32 
zo 20 Genesis 11:1-9 
ma 21 Spreuken 31:10-31 
di 22 Jozua 23:1-16 
wo 23 Jozua 24:1-13 
do 24 Jozua 24:14-28 
vr 25 Jozua 24:29-33 
za 26 Romeinen 12:1-8 
zo 27 Romeinen 12:9-21 
ma 28 Romeinen 13:1-7 
di 29 Romeinen 13:8-14 
wo 30 Psalm 11 
do 31 Marcus 2:1-12 

Juni 
 

vr 1 Marcus 2:13-22 
za 2 Marcus 2:23–3:6 
zo 3 Job 1:1-12 
ma 4 Job 1:13-22 
di 5 Job 2:1-13 
wo 6 Job 3:1-26 
do 7 Psalm 12 
vr 8 Marcus 3:7-19 
za 9 Marcus 3:20-35 
zo 10 Marcus 4:1-9 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


