
Middelharnis, 5 april 2020 
 
De dienst van vanmorgen 
Wat was dat bijzonder! Natuurlijk heb ik gisteren de opname van de dienst zelf 
meegemaakt, maar het is toch wel heel anders als je dan achter je laptop zit, en het live 
meemaakt! Ik denk dat er een heleboel mensen op hetzelfde moment het brood met elkaar 
gedeeld hebben, en de wijn (of het druivensap) hebben gedronken. 
 
Ik heb gemerkt, ook bij ons, dat er heel veel foto’s gemaakt zijn van de manier waarop 
iedereen thuis het Avondmaal heeft gevierd. Het lijkt mij een leuk idee om die foto’s te 
verzamelen en daar de komende dagen een collage van te (laten) maken. 
Ik zie er naar uit, om die foto’s binnen te zien komen op jdevisser@exoduskerk.nl. Via 
Whatsapp kan het natuurlijk ook. 
Ik ben reuze benieuwd wat dat oplevert! 
 
De dienst is overigens terug te zien via deze link. 
 
Ik zag daarbij, dat er meer dan 250 keer op deze link is geklikt! Fantastisch toch! 
 
 
Videoboodschappen 
Voor de komende dagen in de Stille Week ben ik van plan om dagelijks een korte 
videoboodschap op te nemen. Als alles gaat, zoals ik het voor me zie, wordt die iedere avond 
om 19.00 uur uitgezonden. 
Dat wordt dan een korte meditatie, gevolgd door een stuk mooi muziek! 
Op Witte Donderdag luisteren of kijken we naar de dienst vanuit de Emmaüskerk, en Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag vanuit onze eigen Exoduskerk. Meer informatie daarover in de 
regulier Nieuwsbrief, waar dinsdag een extra editie uitkomt in het kader van de Stille Week. 
 
De beste manier om er zeker van te zijn, dat je deze videoboodschappen ook te zien krijgt, is: 

een abonnement op mijn kanaal. Klik op deze link, klik vervolgens op de knop , en 
klaar is Kees. Zodra er een nieuwe videoboodschap verschijnt, krijg je daar een melding van. 
Zo hoe je niets te missen. En op deze manier hoef ik ook niet elke keer als ik een 
videoboodschap op internet zet, een nieuwe Rondzendbrief te maken. 
Gewoon even abonneren, en het gaat allemaal (min of meer) vanzelf! 
Alvast bedankt! 
 
 
Reacties op de dienst van vanochtend 
Overweldigende en ontroerende reacties zijn er binnengekomen op de dienst van 
vanochtend. Op internet woedt een discussie of het wel allemaal verantwoord is om de 
Maaltijd van de Heer te vieren, als je niet bij elkaar kunt komen. Het antwoord hebben wij 
met z’n allen wel gegeven vanochtend, denk ik. 
 
Hierbij een paar citaten: 
 
----------- 
Vanmorgen hebben wij de dienst van Woord en Tafel meegevierd. Het was een heel 
bijzondere ervaring. En omdat dat ook voor jou iets geheel nieuws was, wil ik je graag laten 
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weten hoe het voor ons was. Al een paar weken gaan wij op deze “manier” naar de kerk. 
Vanmorgen klopte alles hier, (vooral ook technisch gezien.) 
Een compliment voor hoe je telkens de kinderen erbij weet te betrekken. En ook die 
Paasbingo is een geweldige vondst. 
Het vieren van het avondmaal hebben wij op deze bijzondere manier meegedaan. We heb 
ben elkaar de zegen van de Heer gewenst en ook elkaar brood en wijn gegeven. 
Het besef dat het bij alle gemeenteleden op deze tijd en wijze gebeurde was onbeschrijfelijk. 
Het moet voor jou ook een diepe ervaring zijn geweest. 
Wij danken je voor je vindingrijkheid en de manier waarop je invulling geeft aan de 
diensten. 
 
------------ 
 
Bedankt weer voor de mooie dienst. 
  
Met je rondzendbrieven, internetdiensten en video’s hou je als herder van de 
Exodusgemeente de kudde bijelkaar in deze 
zorgelijke tijd. 
  
Ga zo s.v.p. door. 
 
----------- 
Wij danken je hartelijk voor deze bijzondere dienst van vanmorgen. 
Het was goed om zo samen deze dienst te beleven. 
 
----------- 
 
Wil je hartelijk danken voor alle digitale nieuwsbrieven, woorden van kracht en hoop maar 
in het bijzonder de intense, emotionele dienst van vanmorgen, heel bijzonder. Nogmaals 
dank daarvoor, het geeft ons moed om door te gaan in deze bizarre tijden.....met hoop en 
kracht gaan we de stille week in..... 
 
------------ 
 
Prima dienst, bedankt voor de inzet. 
Kindergedeelte heel erg leuk. 
Ik denk dat de dienst  heel samenbindend voor de gemeente is. 
 
--------- 
 
Goedemorgen dominee, 
 
Wat zorgt u goed voor uw gemeente d.m.v. uw "warme" mails, video's en preken met beeld. 
 
Een groot compliment daarvoor. 
 
------------ 
 
Dank voor de fijne dienst en inderdaad bijzonder om toch zo samen het avondmaal te vieren. 
 
-------- 



 
Mooie dienst Jan.... 

De bingo is een schot in de roos       

Goeie zondag voor Hannie en jou...        
 
----- 
 
Vrede van Christus . 
“ met een klein kusje “. 
 
------ 
 
En hier alvast een paar foto’s: 
 

 
 

 
 

 


