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Kerkdiensten
Zondag
28 januari
10.00 uur
zondag
4 februari
10.00 uur
zondag
11 februari
10.00 uur
zondag
18 februari
10.00 uur

ds. Franck Ploum, Dordrecht
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Stichting de Hoop
ds. D. ter Horst, Hellevoetsluis
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Kinderen in de Knel
ds. Rob v.d. Plicht
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaat
ds. Paul van Dijk, Alphen a/d Rijn
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Kinderen op de vlucht,
Veertigdagentijd
zondag
ds. Andre v.d. Stoel, Amsterdam
25 februari 1e coll.: t.b.v. de kerk
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. Stichting Elijah Gambia
zondag
ds. Chantal Schaap
4 maart
1e coll.: t.b.v. de kerk
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. Vluchtelingenhulp,
voorjaarszendingsweek
zondag
Dhr. Herman Haan, Toldijk
11 maart
1e coll.: t.b.v. de kerk
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum
zondag
ds. G. van Meijeren
18 maart
1e coll.: t.b.v. de kerk
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. Artsen zonder grenzen

Bevestiging
ambtsdragers
m.m.v. cantorij
Jadus

Jeugddienst

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.
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Meditatie
Gezegend op weg
Het jaar 2018 is begonnen. De nieuwjaarsbijeenkomsten zijn achter
de rug. We hebben handen geschud en elkaar de beste wensen
meegegeven. Maar al snel slokt het leven ons op. Het werk vraagt
aandacht. Het huis moet weer op orde. Alle kerstspullen opgeborgen
of bij de kerk gebracht. De scholen zijn begonnen. De verenigingen
starten weer hun activiteiten op. De zorg voor de mensen om ons
heen is met de komst van een nieuw jaar niet veranderd. Er is veel
dat onze aandacht vraagt. Voordat we het in de gaten hebben, zitten
we weer in het ritme zoals dat ritme in het afgelopen jaar ons leven
heeft beheerst.
Is er dan niets veranderd met de komst van het jaar 2018? Of zijn het
de goede voornemens die we onszelf hebben voorgenomen die
spanning geven aan dit nieuwe jaar? Of zijn het misschien enkele
belangrijke gebeurtenissen in dit jaar waar we met spanning en/of met
vreugde naar uitkijken? Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Een
moeizame tocht vol zorgen of juist een vreugdevolle tocht vanwege
alle uitdagingen die op ons liggen te wachten? Waar kijken we naar
uit of zien we geen perspectief voor onszelf in het jaar dat voor ons
ligt?
Het volk Israël is op weg van Egypte naar het beloofde land. Bij de
berg Sinaï maakt God zich aan Zijn volk bekend en ontvangen zij de
wet, de tien geboden. Met die wet gaan zij nu op weg. Een onbekende
tocht door de woestijn, geleid door de vuurkolom. Maar voor het volk
mag vertrekken, moet de hogepriester Aäron het volk zegenen.
Die zegen is opgetekend in Numeri 6:22-27 met de woorden:
“De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de
Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:
Moge de Heer u zegenen en u beschermen,
moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u
genadig zijn
moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten
zegenen.”
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Deze priesterzegen staat dus aan het begin van een nieuwe tocht
naar een andere bestemming. Daarom wordt vaak aan het einde van
een kerkdienst deze zegen uitgesproken. Want na iedere dienst gaan
we weer op weg voor onze reis door het leven, onze reis door een
nieuw jaar.
De zegen van Aäron houdt echter ook een belofte in. De zegen laat
de mens mens zijn en dat betekent dienstbaar aan elkaar. In liefde.
Met de zegen wordt de verbondenheid met de ander bevestigd en
wordt zijn/haar bijdrage aan de gemeenschap onderkend en
gewaardeerd.
Wij kunnen niet zonder die zegen van onze Heer, want alleen Hij geeft
vruchtbaarheid. Gods zegen laat ons delen in Zijn goedheid. En
zonder die zegen is al ons harde werken voor niets. Zonder die zegen
kunnen wij elkaar en anderen niet tot zegen zijn op onze tocht door
het leven, ook in dit nieuwe jaar.
Een gezegend nieuwjaar voor ons allemaal!
Peter Visser
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Pastoralia
Het nieuwe jaar 2018 is met een inspirerende dienst Top 2000,
verzorgd door onze jongeren en met een volle kerk, van start gegaan.
We hopen dat de wensen van ieder persoonlijk gestalte mag krijgen
dit jaar. En wat betreft de gemeente hopen we op een nieuwe
dominee.

Zieken
In de afgelopen periode zijn diverse mensen uit onze gemeente
geopereerd.
Piet Deurwaarder uit Oude Tonge heeft op 12 december een operatie
aan zijn ene long ondergaan. Hij was weer snel in de kerk. Hij is
positief ingesteld en hoopt op verder herstel.
Francien Dees uit Middelharnis is na haar operatie bezig met een
nabehandeling.
Jan Mastenbroek uit Middelharnis is na zijn operatie aan zijn hoofd
weer aan het herstellen.
Jannie van Rumpt is aan haar schouder geopereerd. Ze heeft weer
heel snel de draad opgepakt en doet enthousiast mee met tal van
activiteiten.
Roberto van Dijk van Zuidwester is geopereerd en heeft een nieuwe
heup gekregen. Roberto ontvangt graag post. Het zou fijn zijn als
Roberto vanuit onze gemeente veel kaarten mag ontvangen:
Roberto van Dijk
Zuidwester, Haringvliet 15
3241PC Middelharnis.
Jeanet Akershoek was ineens geveld door een acute nekhernia. Na
een periode van rust, krabbelt ze weer op.
De jongste zoon van onze organist/pianist Piet Westhoeve bleek
opeens ernstig ziek. Op korte termijn is hij gestart met behandelingen.
Na de eerste kuur is er hoop op verbetering.
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We wensen de zieken en anderen die hier niet genoemd zijn veel
kracht van de grote Heelmeester toe!

Overleden de heer Cornelis Andries Otte
In de afgelopen periode zijn er twee leden van onze gemeente
overleden.
Op 22 november 2017 is in de leeftijd van 69 jaar overleden Cornelis
Andries Otte (Kees).
Kees woonde aan de Frans Halslaan 33 te Middelharnis.
De rouwdienst heeft op 29 november 2017 in de Exoduskerk plaats
gevonden. Verderop leest u een in memoriam.

Overleden mevrouw Cornelia van Aken
Mevrouw Cornelia van Aken is op 21 december 2017 op 97-jarige
leeftijd overleden. Zij was sinds 9 augustus 1983 weduwe van Daniël
Ottevanger. De laatste jaren verbleef ze eerst in de Goede Ree en
later in Nieuw Rijsenburgh. De crematie heeft in besloten kring plaats
gevonden.

Geboorte
Op 3 januari 2018 is geboren: Andries Abraham Marinus de Kramer.
Zijn gelukkige ouders zijn Arjan en Marieke de Kramer uit
Hellevoetsluis.
Boven het kaartje staat de volgende tekst:
Wij hebben ons hart verloren
Aan het kleine wonder dat is geboren
Een mooie gezonde jongen ons gegeven
Wij zijn dankbaar voor dit nieuwe leven
Het adres van de familie:
Arjan en Marieke de Kramer
Zoutweide 306
3223 MH Hellevoetsluis
Tot slot een zegenbede voor het nieuwe jaar:
Moge God ons een gezegend jaar geven,
Gezondheid, vrede en veiligheid
In geloof, hoop, liefde en vrijheid
Laten we naar het allerbeste streven.
Margot van de Wiel
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Agenda
Datum
26 januari
29 januari
31 januari
1 februari
6 februari

Activiteit & locatie
Gespreksavond
“Geduld met God”
Seniorenkring in de Exoduskerk
Koffie met noten in de Emmaüskerk
Breicafé

26 februari
1 maart

Koffiecontact bij
mevrouw Maliepaard, Ring 44
Middelharnis
Telefoon: 486517
Lezing: De graankorrel die in de
aarde valt. Door Ruud Bartlema
Seniorenkring in de Exoduskerk
Breicafé

19 maart

Seniorenkring in de Exoduskerk

15 februari

Aanvang
19.30 uur
15.00 uur
10.00 uur
13.45 uur
Exoduskerk
14.30 uur

19.30 uur
15.00 uur
13.45 uur
Exoduskerk
15.00 uur
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Uit de kerkenraad
Allereerst wil ik eenieder een gezond en goed 2018 toewensen.
In december hebben we onze laatste vergadering van het jaar
gehouden, tijdens deze vergadering zijn weer veel onderwerpen
besproken, hieronder een kort verslag. Allereerst hebben we de
invulling van de diensten rond Kerst en Oud jaar besproken, zowel 24
december als 31 december vallen dit jaar op een zondag, dat
betekent dat er op verschillende zondagen meerdere diensten zijn die
ingevuld moeten worden. De liturgie commissie heeft een voorstel
gedaan over de invulling van de diensten en de kerkenraad stemt
hiermee in. Vervolgens bespreken we het beheer van de
Facebookpagina van onze kerk, wie kunnen/mogen hier iets op zetten
en is dat goed geregeld? Hierover worden afspraken gemaakt. De
gemeenteavond van 8 december komt natuurlijk ook aan de orde, de
kerkenraad is blij met het resultaat en we horen veel positieve reacties
over de opzet van deze avond, dat is goed, daar kunnen we voor in
de toekomst rekening mee houden. Een verslag van deze
gemeenteavond vindt u elders in dit blad. In februari treden een aantal
kerkenraadsleden af en kunnen we gelukkig ook een aantal nieuwe
mensen welkom heten. Margot v.d. Wiel zal als ouderling actief
worden, Riekje van Beveren zal de kerkrentmeesters versterken en
Fred van Leersum zal ook toetreden tot de kerkenraad, hij is al een
aantal jaren actief als kerkrentmeester. Wij zijn blij met deze mensen,
maar de kerkrentmeesters zijn nog dringend op zoek naar
versterking, want tijdens deze vergadering wordt ook besloten dat Jan
Terlouw onze vertrekkende voorzitter zal gaan vervangen. Hij neemt
het stokje over van Peter Baars, maar dat betekent wel dat Jan zijn
taken binnen het college van kerkrentmeesters voor een groot deel
zal moeten overdragen. De commissie beleid komt vervolgens met
een presentatie over een mogelijk nieuwe indeling van de gemeente,
ze willen proberen om de indeling zo te maken dat vrijwilligers niet te
zwaar belast worden en de contacten binnen de gemeente moeten
duidelijk en efficiënt geregeld worden. Het voorstel is om met
wijkteams te gaan werken. Ons vergaderschema zou dan aangepast
moeten gaan worden. In de volgende vergadering praten we verder,
want de kerkenraadsleden moeten eerst de kans krijgen om over alle
voorstellen rustig na te denken.
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De diaconie heeft een verzoek gekregen om mee te gaan doen met
een
project
“Schuldhulpmaatjes”,
binnenkort
wordt
een
intentieverklaring getekend om met een flink aantal kerken ook op dit
gebied meer kennis te krijgen, zodat eventueel hulp geboden kan
worden. De kerkenraad besluit dat ook onze kerk deze verklaring zal
ondertekenen. Dan komt het gebruik van de beamer aan de orde, er
komen veel positieve reacties op het gebruik voor de dienst, er wordt
gedacht en gepraat over de inzet van de beamer, dit is een
onderwerp waar veel aandacht voor is, maar wat steeds weer
bekeken wordt, we willen niet overhaast te werk gaan.
Tot slot besluiten we dat we proberen om in het vervolg meer jeugd/
gezinsdiensten te houden, mogelijk zes in het jaar. Binnenkort praten
we dus verder over verschillende onderwerpen, u hoort weer van mij.
Hartelijke groeten
Annet van Leersum-Jentink
(scriba)
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Verslag gemeenteavond 8 december 2017
Hierbij een kort verslag van de gemeenteavond van 8 december j.l..
Een korte versie is al te lezen geweest in de nieuwsbrief. Op de avond
waren ongeveer zestig leden van de gemeente aanwezig. Onze
voorzitter, Peter Baars, opent de avond met het lezen van twee delen
uit Johannes 14. Geloof, hoop en liefde, de drie woorden die zo
belangrijk zijn voor missie en visie, spelen ook in deze stukken een
rol. De voorzitter geeft aan hoe het programma van de avond zal
verlopen en geeft een korte uitleg over de werkwijze tot nu toe. Het
resultaat van de vorige gemeenteavond wordt besproken.
Arjo Wesdorp krijgt nu het woord namens de commissie die missie,
visie heeft voorbereid. Hij is ook betrokken geweest bij het opstellen
van de profielschets voor de predikant. Belangrijk voor deze avond is
dat missie en visie gedragen worden door de gemeente. Missie en
visie vormen de basis voor het nieuw op te stellen beleidsplan. In de
brief met uitleg over missie en visie staan al de thema’s genoemd
waar de beleidscommissie mee aan de slag zal gaan. Arjo laat alle
aanwezigen meedenken, hij stelt daarbij een paar vragen en toont
een schema met in de kern het woord “geloof”, in de schil
daaromheen het woord “verbondenheid”. Het schema heeft aan de
buitenkant een rand met punten, daar hoort het woord “ontdekken”
bij. In deze laatste rand komt de veelkleurigheid en de diversiteit van
onze gemeente volgens hem tot uitdrukking. Bij het opstellen van
missie en visie en bij het opstellen van de profielschets voor de
predikant is gebruik gemaakt van dit schema. Bij het opstellen van de
profielschets is ook gebruik gemaakt van materiaal van de PKN.
Vervolgens gaan we in groepen uiteen om ons te buigen over de
verschillende vragen. Per groep volgt dan een terugkoppeling van dat
wat besproken is. Missie en visie worden goedgekeurd. Over de
profielschets is veel gesproken. De opmerkingen die gemaakt zijn
worden doorgegeven aan de beroepingscommissie, want hier wordt
duidelijk wat er binnen de gemeente leeft en wat als erg belangrijk
wordt gezien. De voorzitter doet kort verslag van dat wat door de
verschillende groepen is besproken, vervolgens sluit Ria van Rossum
de avond af met een gebed.
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Van de diaconie
De opbrengsten van de collecten in de maand november waren:
Datum
5 november
12 november
19 november
26 november

Doel
KIA Najaarszendingsweek
KIA Hervorming dag
Diaconaal Quotum
Veldwerker GO

Bedrag
€ 163,63
€ 209,40
€ 210,30
€ 211,14

De opbrengsten van de collecten in de maand december waren:
Datum
3 december
10 december
17 december
17 december
24 december
24 december
25 december
31 december

Doel
Vluchtelingenwerk GO
Plaatselijk Diaconaal Werk
De Boei
Voedselbank
Diaconaal Quotum
Light for the world
Kinderen in de knel
Artsen zonder grenzen

Bedrag
€ 140,52
€ 153,90
€ 123,16
€ 262,75
€ 129,25
€ 216,48
€ 569,15
€ 191,45

De volgende giften zijn ontvangen: € 10,00 mevr. T.,
€ 10,00 fam. M.; € 20,00 NN, waarvoor hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Janny Vermaat

Toelichting bij de komende collecten:
28 januari stichting de Hoop. Toelichting in vorig
mededelingenblad.
4 februari Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat. Ghanese kind
slaven bevrijd uit visserijsector. In Ghana doen kinderen, onder
dwang gevaarlijk werk in de visserij. Partnerorganisatie Challenging
Height spoort deze kinderen op en bevrijdt hen en helpt hen met o.a.
onderwijs en terug te keren naar hun eigen gezin.
11 februari Plaatselijk Diaconaat. Dit is bestemd voor kosten van
diaconaal werk in eigen gemeente.
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18 februari 40 dagentijdcollecte KIA: Met je kinderen op de vlucht.
Partnerorganisatie IOCC ondersteunt gevluchte moeders met
kinderen in Libanese vluchtelingenkampen.
25 februari Plaatselijk Diaconaat
4 maart Collecte KIA Voorjaarszendingsweek. Sterke vrouwen
opleiden op Papoea. Door cursussen worden vrouwen sterker en
bouwen zo mee aan kerk en samenleving.
11 maart Diaconaal Quotum. Alle PKN-gemeenten betalen jaarlijks
een deel van de inkomsten voor landelijk diaconaal werk, dienst in de
samenleving en oecumene.
18 maart Artsen zonder grenzen. Deze organisatie verleent
medische hulp in oorlog- en conflictgebieden en op plaatsen waar
mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of
natuurrampen.

Vakanties voor senioren, met aandacht:
Nu het nieuwe jaar weer begonnen is, gaan veel mensen over hun
vakantie nadenken en dit regelen. Voor senioren, zéker zij die zorg
nodig hebben is dat niet altijd eenvoudig. Graag wil ik u op de
mogelijkheid van een vakantie via “Het Vakantiebureau” wijzen. Via
dit bureau kunt u een vakantie boeken. Het vakantiebureau wordt
ondersteund door de Protestantse kerk. Deze vakanties zijn bedoeld
voor ouderen, zonder of met lichte/intensieve zorg. Er zijn ook
speciale vakantieweken voor mensen met een lichte verstandelijke
beperking, voor mantelzorgers en thuiswonende partners met
dementie. Verder is er nog een combinatieweek: vakantie voor
mensen met een visuele beperking en senioren (zonder zorg of met
lichte zorg). De hotels zijn gelegen in mooie gebieden in Ermelo,
Doorn, Wezep, Elslo, Lemele, Arnhem, Wijk bij Duurstede en
Mechelen en zijn aangepast voor alle zorg. Wilt u hier meer over
weten? In de ontmoetingsruimte van de kerk, in de folder kast staan
folders, waar u alles in kunt vinden. Ook op de website
www.hetvakantiebureau.nl kunt u alles vinden. Voor vragen kunt u
ook bij mij terecht, dan kunnen wij het samen bekijken.
Verder zijn er mogelijkheden voor gezinnen met schoolgaande
kinderen en een bijstandsuitkering om een bungalow te huren tegen
gereduceerde prijs. Bij RCN-vakantieparken in Nederland is dit, bij
beschikbaarheid, het hele jaar mogelijk. Tevens is er nog de
mogelijkheid voor eenoudergezinnen die er even tussenuit willen. In
samenwerking met “Y Camps” organiseert Het vakantiebureeau.nl
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vakanties voor eenoudergezinnen. Kijk hiervoor op
ycampeenoudervakantie.nl
Namens de diaconie Coby v.d. Tol tel: 0645446031

Schuldhulpmaatje:
Op initiatief van een aantal kerken op Goeree Overflakkee is een start
gemaakt met een eiland breed diaconaal project om mensen te
helpen die in de schulden zijn geraakt en daar zelf niet meer uit weten
te komen. Na enkele voorlichtingsavonden hierover te hebben
bezocht hebben wij als Exodusgemeente besloten hierin mee te
gaan. Op 9 januari hebben wij de intentieverklaring getekend samen
met de Hervormde Gemeenten van Ouddorp, Goedereede,
Stellendam, Dirksland, Middelharnis en Ooltgensplaat. Het project
SCHULDHULPMAATJE is in 2010 ontstaan en inmiddels helpen op
honderd plaatsen in Nederland zo’n 2.000 Schuldhulpmaatjes
mensen met het op orde brengen van hun financiën. Een “maatje”
wordt opgeleid door het landelijke servicepunt van Schuldhulpmaatje.
Na het vormen van een werkgroep, coördinator en bestuursleden,
kunnen de vervolgstappen worden gezet.
Wij zoeken nu op het eiland mensen die zich hiervoor in willen zetten.
Eenieder die hier meer over wil weten, er zijn meerdere sites
beschikbaar: schuldhulpmaatje.nl, uitdeschulden.nu, moneyfit.nl
(jongeren met geldvragen/zorgen) en eerstehulpbijschulden.nl.
Ook kunt u voor vragen terecht bij de diaconie,
Coby v.d. Tol (tel.nr. 482125) en Joke van Driel (tel.nr. 642003).

Seniorenmiddagen
Elk jaar sparen we met de seniorenkring voor een goed doel.
Dit jaar was het voor KIKA.
We hebben een mooi bedrag van € 127,62 overgemaakt.
Joke de Leeuw
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Van de kerkrentmeesters
Opbrengst van de collecten:
26 november 2017
3 december
10 december
17 december
24 december
24 december -

€
€
€
€
€
€

253,10
142,99
173,40
173,16
173,80
273,70

Kerstnachtdienst

25 december
31 december
7 januari
2018

€ 427,91
€ 193,40
€ 264,42

Giften:
€ 10,00 van N.N. en € 600,-- namens een gemeentelid.
Alle gevers hartelijk dank,
namens de kerkrentmeesters,
Dick van Soelen

Nieuwe tarievenlijst voor huur van de nevenruimten
Met ingang van 2018 zijn de prijzen van consumpties aangepast voor
de gemeenteleden bij huur van één van de ruimten van de kerk. De
prijsstelling is verlaagd naar € 0,30 (per kop of /glas) voor koffie/thee.
Fris en sappen € 0,50 (per consumptie). Als u een van de kerkruimten
(ontmoeting -, jeugd en multifunctionele ruimte) wilt reserveren ten
behoeve van feest/partij (alleen aan leden van de kerk in privé
gebruik) dan kunt u via de beheerders (Arja & Rien Abramse) een
afspraak maken.

Zonnepanelen:
Met de plaatsing van een nieuwe serie panelen heeft de
energievoorziening van de kerk een flinke stap gezet richting groene
stroom. In totaal zijn twintig panelen op het dak geplaatst. Een
verdere besparing op de energierekening zal in 2018 merkbaar zijn.
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Verbouwing pastorie gestart
In de laatste week van 2017 hebben enkele gemeenteleden zich
enthousiast ingezet voor het leeg maken van de keuken, douche en
toilet. Kasten, leidingen en zelfs een binnenmuur werden vakkundig
verwijderd. Deze maand is de aannemer begonnen met de opbouw
en nieuwe inrichting.
Er zijn binnenkort nog meer klussen te verwachten; zoals schilderen.
Opgave voor dit vrijwilligerswerk kan via Cor van Reede.

Wijziging bankrekeningnummer:
Vanaf januari stopt onze samenwerking met de ING bank en wordt
het betalingsverkeer verwerkt bij de Van Lanschot bank. Let u op
onderstaand nieuwe rekeningnummer:
NL58FVLB0699770068
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Actie Kerkbalans:
Van 20 januari t/m 3 februari 2018 loopt de Actie Kerkbalans
2018.Thema dit jaar ‘Geef voor je kerk’. Tijdens de campagne wordt
benadrukt dat de kerk het zonder subsidie moet zien te rooien. Voor
veel mensen is de kerk zo vanzelfsprekend, maar men staat vaak niet
stil bij alle kosten die gemoeid gaan met onderhoud van het gebouw
en personeelskosten.

Gelukkig kent de Exodusgemeente een vaste schare aan mensen die
trouw bijdragen aan Kerkbalans. Zo kregen in 2017 573 pastorale
eenheden een uitnodiging voor Kerkbalans. 77 eenheden bleken niet
bereid de envelop in te leveren. De overige 496 zegden bij elkaar
€ 93.400,- toe. 31 eenheden daarvan gaven aan niets bij te willen
dragen. Dit betekent dat het gemiddelde van iedereen die een
toezegging deed, uitkomt op € 200,-. Op dit moment is zo’n € 90.000,inmiddels ook betaald. Als u de toezegging voor 2017 (of voor
sommigen 2016) nog niet heeft betaald, wilt u dit dan alsjeblieft doen?
Als we naar het huidige ledenbestand kijken, en iedereen zegt in 2018
hetzelfde toe als in 2017, dan komen we uit op € 93.000,-. Een
dalende lijn die we al een aantal jaren zien. Vandaar de oproep: als
het mogelijk is, geeft u dan alsjeblieft iets meer dan vorig jaar. Vele
vrijwilligers gaan de enveloppen de komende tijd uitreiken en weer
ophalen. Fijn dat zo velen zich hiervoor willen inzetten! Wilt u met hen
meedenken, en op het aangegeven tijdstip de envelop weer bij
hem/haar inleveren? Iedereen alvast hartelijk dank!
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Adriaan Lodder

Stallingruimte gezocht:
Welk gemeentelid heeft zelf of via bekenden een schuur of loods ter
beschikking waar spullen voor de Ontmoetingsdagen kunnen worden
geplaatst. Wij denken aan enkele m2 voor opslag van planken,
borden, barbecue e.d. Neemt u contact op met Cor van Reede.
Bij voorbaat dank.
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Vorming en toerusting
Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen
Ruud Bartlema in de Exoduskerk
Nadat vorig jaar deze avond wegens persoonlijke omstandigheden
niet kon doorgaan, zijn wij blij u deze mogelijkheid opnieuw aan te
bieden. Ruud Bartlema is beeldend kunstenaar en theoloog. Als
beeldend kunstenaar is Ruud Bartlema opgeleid o.a. door Maarten
Krabbé, aan een van de Vrije Academies in Amsterdam. Ondertussen
studeerde hij in diezelfde plaats theologie aan de Universiteit van
Amsterdam. Voor zijn schilderkunst vormen poëzie en literatuur een
belangrijke bron van inspiratie. Via het werk van de joodse denker
Martin Buber kwam hij al tijdens zijn studietijd in aanraking met de
joodse mystieke tradities van het Chassidisme. In de Exoduskerk
brengt Ruud Bartlema zijn programma: “De graankorrel die in de
aarde valt”. Een lezing met beelden over de kruisweg, o.a. de
kruisweg van Aad de Haas in Wahlwiller en een moderne kruisweg
van Ruud Bartlema. De commissies vorming en toerusting van de
Emmaüskerk en de Exoduskerk bevelen deze avond in de aanloop
naar de Stille Week van harte bij U aan. De bijeenkomst is op
15 februari in de Exoduskerk en begint om 19.30 uur.

“Geduld met God”
Vrijdag 12 januari j.l., zijn een aantal mensen voor een eerste
ontmoeting samen gekomen om het boek van Tomas Halik te
bespreken. Boeiende thema’s komen voorbij. Inspirerende citaten die
uitnodigen na te denken over geloofsbeleving in deze tijd. Het boek
heeft de titel “geduld met God”, waarin twijfel als brug tussen geloven
en niet-geloven een belangrijk element vormt. Er volgen zes
gespreksavonden, waarvan de eerste op 26 januari a.s. zal zijn om
19.30 uur in één van de kamers van onze kerk. Misschien twijfel je.
Een mooi moment om nu mee te doen.
Informatie bij.: Aat Vermaat en Bert Voorberg.
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"Mij spreekt de blomme een taale" (Guido Gezelle)
Wie vindt het leuk om het team " liturgische schikkingen" te komen
versterken? Wij verzorgen jaarlijks zo'n 15-tal schikkingen op het
liturgisch centrum. De advent- en Kerstperiode, de veertigdagentijd
en Pasen zijn de bekendste. Thema's voor ontwerpen krijgen wij
regelmatig aangereikt door de PKN. Iedere schikking wordt door twee
personen uitgewerkt. Neem contact met ons op of geef ons namen
door van mogelijke geïnteresseerden.
Wil Breure:
06-14459180 - wilbreure@gmail.com
Bert Voorberg: 06-40286215 - bertvoorberg31@gmail.com
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Meet & Eat
Voor Meet & Eat zoeken we nog mensen!
De reacties van de mensen die meedoen zijn erg positief, maar er
kunnen nog steeds mensen mee doen.
Het is de bedoeling om te koken voor mensen uit onze gemeente, of
bij iemand te gaan eten.
De kosten zijn als eter € 5,00 p.p., kinderen tot 12 jaar gratis. Het geld
wordt overgemaakt naar de diaconie o.v.v. Meet & Eat en komt ten
goede aan een doel voor de jeugd.
Als u de jeugd een warm hart toe draagt, geef u dan op en u heeft
gelijk een heel gezellige avond.
U kunt
uzelf
opgeven bij:
Elly Terlouw,
via mail
ellyterlouw4@gmail.com of spreek mij aan in de kerk. Vermeld er
alsjeblieft bij of u kok (en voor hoeveel personen) of eter wilt zijn.
Vriendelijke Groet,
Elly Terlouw

21

Koffie met noten in de Emmaüskerk
Woensdag 31 januari a.s. is er weer een nieuwe “koffie met noten” in
de ontmoetingsruimte van de Emmaüskerk. Inloop is vanaf
10.00 uur met koffie, daarna zingen we met elkaar liederen, zowel uit
het nieuwe liedboek als uit de evangelische liedbundel. U kunt zelf
ook liederen aandragen. Tussen door drinken we nog koffie en is er
volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Tegen halftwaalf sluiten we
de ochtend af.
Wees welkom en neem gerust iemand mee. Opgave is niet nodig.
Meer informatie bij:
Emmy Lingen: tel. 482944 of email: emmylingen@planet.nl of
bij Margot van de Wiel email: margotvdw31@gmail.com
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Plexat Jongerenpagina
Jeugddiensten:
We kijken terug op verschillende leuke en bijzondere diensten. Er was
op 3 december een jeugddienst met het thema: Wat is jouw doel? Met
en door de jeugd en begeleiding van Janita vd Have. En pianiste Eline
de Gast en zang door Sietske Zijlstra. We hebben genoten van
diverse liederen en filmpjes van jeugd over wat hun doel is de
komende jaren. Erg leuk om te zien. En de uitleg over verschillende
soorten doelen. Kerstmorgen was het voor de kindernevendienst
beginnen en eindigen in de kerk en daartussen een poosje in de
jeugdruimte. Er waren weer verschillende kinderen verkleed volgens
het kerstverhaal. En in de jeugdruimte werd hiernaar gekeken en
geluisterd. Ook hebben de kinderen een leuke kaars versierd met
was. En was er voor allemaal een kerstpresentje. In de kerk werden
er door de kinderen mooie waxinelichtjes uitgedeeld.
En toen zaten we alweer in 2018!
Op 7 januari genoten we van de Top 2000 dienst: Leve het leven!
De commissie had er weer veel werk aan gehad om ook hier een
bijzonder mooie dienst van te maken, waarin weer allerlei nummers
voor kwamen. En Marloes en Veerle die tijdens deze dienst het woord
deden en hulp hadden van de meiden van de Jadus; erg knap
allemaal. Alle kinderen; jong en oud waren erbij en hadden de
mogelijkheid wat te kleuren en te snoepen tijdens de dienst. En
proosten we met z’n allen op het nieuwe jaar.
11 maart is er een jeugddienst met voorganger Herman Haan en
komt er een jeugdbandje uit Alphen aan de Rijn.
15 april komt Dhr. Theo van Teijlingen weer een keer onze kerk
bezoeken.

De Jadus:
Komt iedere 2e zondag van de maand bij elkaar in de jeugdruimte.
Dus zit je in de 1e, 2e, 3e of 4e klas van de middelbare school kom dan
de 2e zondag van de maand gezellig naar de jeugdruimte. We
beginnen om 10 uur met een kopje thee of fris. En hebben zo één
keer per maand hun eigen tienerdienst met onderwerp en gesprek.
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De Web:
Met de Web en Soos hebben we op zaterdagavond 23 december een
gezellige kerstbijeenkomst gehad. Begonnen met een vragen en
opdrachtenspel gevolgd door een kerstquiz in de vorm van een
kahoot; stukje terugblik van de kerstmusical 2015 (waarin bijna alle
kinderen meespeelden). En natuurlijk mochten de lekkere hapjes en
drankjes niet ontbreken; bij een knapperend vuurtje buiten. Een knus
begin van de kerstvakantie.
Op zondag 21 januari hopen we na het eten van een pannenkoek
lekker te gaan zwemmen met elkaar.

De Soos:
Schaatsavond van diverse tienerclubs van het eiland staat gepland
op16 februari. Ga je ook mee?

De Talk-inn:
Het laatste blok van drie avonden komt eraan: woensdag 31 januari,
7 en 14 februari. De catechisatie avonden worden gegeven in
combinatie met de Emmaüskerk in de jeugdruimte van de
Exoduskerk.

Crèche en kindernevendienst:
Als er meerdere kinderen zijn is het vaak gezellig en luisteren en
kletsen we wat; kleuren, tekenen en knutselen we met elkaar. We
hopen dat er de komende tijd weer wat meer kinderen zullen zijn ook
voor de leiding en oppas is dit een gezellig samenzijn.
Wil je iets weten of vertellen; we horen het graag.
Hartelijke groetjes:
Ria van Eck en Janine van Noord – jeugdouderlingen
Tel. 669367 of 06-11504461 en mail: krammerzicht@gmail.com
Tel. 645314 of 06-45446032 en mail: janinevannoord@hotmail.com
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Doelstelling overtroffen
Weet u het nog? In de jeugddienst van 3 december j.l. hadden we het
over doelen stellen. In die dienst gaf ik aan dat het toch geweldig zou
zijn dat de jeugddienst geleid zou worden door onze jeugd met
begeleiding/ hulp van volwassenen in plaats van andersom. En een
goede maand verder is dit DOEL al werkelijkheid geworden. De TOP
2000 dienst werd voorbereid door de top 2000 commissie Annemieke
Admiraal en Helma Vader samen met Marloes van Eck en Veerle
Baars. In deze dienst gingen Marloes en Veerle voor en dat deden ze
fantastisch. Zo zie je maar weer waar onze jeugd allemaal toe in staat
is. De één maakt prachtige muziek, de ander zingt als een
nachtegaal, leest voor of maakt een prachtige tekening. Zo kunnen
we alle jeugd inzetten om mooie diensten te houden. Laten we trots
zijn op elkaar en er weer een mooi kerkelijk jaar van maken. SAMEN
kunnen we dit bereiken, een mooi doel voor 2018.
Groeten Janita van der Have

Bijeenkomst 40 plus
Regelmatig komen we met een klein groepje bij elkaar aan de
Molendijk 70 in Nieuwe Tonge. We zouden ons groepje graag wat
groter zien worden. Ben je ongeveer tussen de 40 en 65, voel je dan
welkom om te komen. Ook al ben je wat jonger of je voelt je wat jonger
dan ben je ook zeker welkom. De koffie en thee staan klaar. We
spreken samen een datum af voor de volgende bijeenkomst. Het is
geen vast moment. Iedereen kan met een thema komen om het er
samen over te hebben. Het is laagdrempelig en je hoeft er niet
maandelijks bij te zijn.
VOEL JE WELKOM
Janita van der Have; 0187-651464 voor vragen, opmerkingen of
aanmelden.
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Koffiedienst
28 januari
Mevr. J, le Comte en dhr R. le Comte
04 februari
Mevr. A. van Eijken en mevr. J. van Nimwegen
11 februari
Mevr. N. Ista en mevr. T. de Roos
18 februari
Mevr. R. Riedijk en dhr S. Riedijk
25 februari
Mevr. M. van Sliedregt en dhr L. van Sliedregt
04 maart
Mevr. H. van Dis en mevr. R. van Soelen
11 maart
Mevr. B. van Reede en dhr. R. van Reede
18 maart
Mevr. J. de Vries en mevr. M. Stoel
Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821

Bloemendienst
28 januari
4 februari
11 februari

Mevr. Grootenboer
Mevr. Gravendeel
Mevr. Vroege

Dirksland
Sommelsdijk
Middelharnis

18 februari
25 februari
4 maart
11 maart
18 maart

Mevr. de Vos
Mevr. de Bruin
Mevr. Dees
Mevr. Visser
Mevr. van Nimwegen

Middelharnis
Middelharnis
Middelharnis
Sommelsdijk
Sommelsdijk

Riet Riedijk, tel.: 487050
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Oppasdienst
28 januari
04 februari
11 februari
18 februari
25 februari
4 maart
11 maart
18 maart

Marloes van Eck
Anne Akershoek
Marlien Mijnders
Sanne van Etten
Veerle Baars
Annefleur van Es
Ellen Buth
Isa Grinwis
Annemiek Wesdorp
Merel van Noord
Marloes van Eck
Maaike den Hartogh
Marlien Mijnders
Annefleur van Es
Veerle Baars
Anne Akershoek

06-11504454
06-57740388
06-20340464
06-57620601
0187-602285
0187-641154
06-19018873
06-23394758
06-38499936
06-26045363
06-11504454
06-20549636
0620340464
0187-641154
0187-602285
06-57740388

Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt?
Graag eerst onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan:
marlien_lisse@hotmail.com
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Leesrooster
januari
zo
28
ma 29
di
30
wo 31

Marcus 1:16-31
Marcus 1:32-45
Spreuken 19:1-12
Spreuken 19:13-29

februari
do
1
vr
2
za
3
zo
4
ma 5
di
6
wo 7
do
8
vr
9
za
10
zo
11
ma 12
di
13
wo 14
do
15
vr
16
za
17
zo
18
ma 19
di
20
wo 21
do
22
vr
23
za
24
zo
25
ma 26
di
27
wo 28

Spreuken 20:1-9
Spreuken 20:10-21
Spreuken 20:22-30
Psalm 142
Jesaja 55:1-13
Jesaja 56:1-8
Spreuken 21:1-12
Spreuken 21:13-21
Spreuken 21:22-31
Joël 1:1-14
Joël 1:15-20
Joël 2:1-11
Joël 2:12-17
Psalm 57
Jesaja 56:9-57:6
Jesaja 57:7-13
Jesaja 57:14-21
Jesaja 58:1-5
Jesaja 58:6-14
Jona 1:1-16
Jona 2:1-11
Jona 3:1-10
Jona 4:1-11
2 Petrus 1:1-11
2 Petrus 1:12-21
2 Petrus 2:1-10a
2 Petrus 2:10b-22
2 Petrus 3:1-9
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maart
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2 Petrus 3:10-18
Spreuken 22:1-16
Jozua 1:1-9
Jozua 1:10-18
Jozua 2:1-14
Jozua 2:15-24
Jozua 3:1-17
Jozua 4:1-14
Jozua 4:15–5:1
Jozua 5:2-12
Psalm 6
Jozua 5:13–6:14
Jozua 6:15-27
Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26
Jozua 8:1-13a
Jozua 8:13b-29
Jozua 8:30-35

