
Rondzendbrief 13 mei 2020 
 
In deze Rondzendbrief kijken we terug, we kijken vooruit, en we kijken naar een nieuwe 
aflevering van de video-serie ‘Van mens tot mens’.  
 
Jeugddienst 10 mei 2020 

 
 
 

Aan het begin van de dienst van afgelopen zondag zei ik het al: dit is nu al de meest 
spectaculaire jeugddienst ooit! Wat een creativiteit en muzikaliteit herbergt zich in onze 
gemeente, fantastisch! En dat gekoppeld aan een opname-team dat een hoge kwaliteit van de 
uitzending verzorgt (met natuurlijk altijd verbeterpunten, want we leren graag)!  
Op de linkerfoto een impressie van de dienst zelf. 
Na de dienst hebben we voor het eerst online koffie gedronken. Minstens 30 mensen waren 
vanachter hun laptop of computer met een kop koffie in de hand met elkaar verbonden. En 
het voelde goed om iedereen tenminste even te zien! Zie de rechterfoto. 
Voor de jongeren was er een quiz over alles wat er in de dienst gebeurd is, en die is 
gewonnen door Cas Admiraal, maar wel met behulp van zijn zus Nienke, van wie de iPad 
was uitgevallen. Dus de hoofdprijs, de Enige Echte Exodus Snoepzak gaat naar Cas en 
Nienke! Geweldig gefeliciteerd! 
 
 

 
Werk aan de kerk 
Hier had ook kunnen staan: kansen met corona. Wat is er aan de hand? De kerkzaal en 
bijbehorende ruimtes staan voorlopig nog wel leeg. En omdat er bijna niemand meer in het 
gebouw komt, vallen bepaalde ongerechtigheden des te meer op. Schoonmaken, schuren, 
sauzen, schoffelen, er kan en moet van alles gebeuren. 
Tel daarbij op, dat er op zaterdagochtend voorlopig geen voetbal- of andere 
sportwedstrijden gehouden kunnen worden, en de kansen zijn opeens legio: jonge vaders of 

moeders, die eindelijk de kans krijgen om a) op zaterdagochtend iets zinnigs (      ) te doen en 
b) iets voor de kerk te betekenen en c) op bescheiden schaal mede-kerkleden kunnen 
ontmoeten. Natuurlijk zijn 60- of 70-plussers ook welkom, maar wie zich ook maar een beetje 
kwetsbaar voelt, kan beter thuis blijven. Er zijn genoeg jonge krachten die deze klus(sen) 
kunnen klaren. 
Zie bijgevoegd filmpje, en meld je aan op klusteam@exoduskerk.nl. Om een indruk te krijgen 
van de opzet van deze dag: hier is alvast een foto! 

mailto:klusteam@exoduskerk.nl


 
Dat wil je niet missen! Zaterdagochtend 23 mei (en als het nodig is ook nog op 30 mei; (kun 
je twéé keer) met als programma (onder voorbehoud): 
Wanneer? 
23 en 30 mei (en tussendoor voor wie tijd heeft) 
Aanvang 7:45 met koffie en worstenbroodje/bolus van Koese 
7:55 Taakverdeling en werkinstructie 
10:00 Koffie met appeltaart/cake 
12:15 Soep met een broodje 
12:30 Weer thuis, gegeten en een voldaan gevoel:-) 
 
Wat? 
Schoonmaken, schuren, plamuren, sauzen, ... 
Buitenboel / tuin; kerkdak; MFR (ook wel Regenboogzaal geheten); Ontmoetingsruimte, en 
natuurlijk de kerkzaal zelf! 
 
Hoe? 
Met vrijwilligers -> Jou:-) Mannen en vrouwen, jongens en meiden! 
Coördinatoren Rien Abramse en Kees van Rossum 
 
Dus: 
Zoals Sanne en Fiene in de Jeugddienst al zongen: “Pak maar m’n hand, stel niet te veel 
vragen, …. want je kunt het niet alleen!” 
 

 
Nog een korte tijd 
In de nieuwe video ‘Van mens tot mens’ kijk ik alvast uit naar komende zondag. We lezen 
dan een paar keer achter elkaar, dat Jezus het heeft over ‘een korte tijd’. Maar die korte tijd is 
nog steeds niet voorbij. Toch ligt er veel hoop, veel troost in die kleine zinnen over een korte 
tijd. Kijk en luister maar mee. 
 

 
Ds. Jan de Visser 

https://youtu.be/14PD5-9q3yA

