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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: 
NL58FVLB0699770068 

Kopij voor het volgende 
nummer 
t/m donderdag 12 juli 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: 
NL58FVLB0699770068 
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  
NL76FVLB0226611795  

mailto:info@exoduskerk.nl
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Kerkdiensten 
 
zondag 
10 juni  
10.00 uur 

ds. Rob v.d. Plicht, Moordrecht 
1e coll.: t.b.v. de kerk  
2e coll.: t.b.v. Werelddiaconaat 

Heilig Avondmaal  
 
Jadus  

zondag 
17 juni   
10.00 uur  

ds. Rob v.d. Plicht, Moordrecht 
1e coll.: t.b.v. de kerk  
2e coll.: t.b.v. Kerk in Actie       
inloophuizen 

 
Afscheid groep 8 
kindernevendienst 

zondag 
24 juni  
10.00 uur 

Dhr. Arend Voogt, Zuidland  
1e coll.: t.b.v. de kerk  
2e coll.: t.b.v. Plaatselijk Diaconaat  

 

zondag 
 1 juli  
10.00 uur 

ds. D. ter Horst, Hellevoetsluis 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. PKN Jeugdwerk             

Doopdienst  

vrijdag  
 6 juli  
15.30 uur 

ds. Rob v.d. Plicht  
Huwelijksinzegening 
Christiaan Luijendijk &  
Marloes van Es  

 

zondag 
 8 juli  
10.00 uur  

Er is deze zondag geen 
ochtenddienst  

 

zondag 
 8 juli  
14.30 uur 

ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Vluchtelingenhulp 
GO 

Intrededienst  
 
m.m.v. de cantorij 

zondag 
15 juli  
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Wilde Ganzen 

 
 

zondag 
22 juli  
10.00 uur 

ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Schuldhulpmaatje  

 
 
 

 
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 
 
Talen van de Geest  
 
We hebben de gave iets met anderen te kunnen delen. De gave om 
echt iets met een ander te krijgen. Bijvoorbeeld als er een blijde 
gebeurtenis wordt gevierd of verdriet wordt gedeeld. Naarmate je 
betrokkenheid op de ander groter is, kan dat sterker zijn. Dan is 
voelbaar, dat iets je overstijgt wat je toch heel persoonlijk ondergaat. 
Van samen delen gaat dan ook vaak een grote troost uit. Het is als 
een stroom, een wind, een beweging die je samenbindt. 
Het is een ervaring, die bij de Geest van Pinksteren hoort. De Geest 
die samenbindt en juist zó ieders eigenheid bevestigt. Zichtbaar in dat 
vlammetje, dat je alleen bij die ander ziet (Hd. 2). Vonk van de Geest, 
vlam in het hart, vuur en adem van God, ieders uniciteit. 
Het wonder van het miljoenenvoudig gesplitst zijn en toch verbonden 
te zijn met zovelen beneemt mij de adem. Zo omschreef Hella S. 
Haasse haar verwondering over het één zijn van de wereld in zoveel 
verschillende mensen. Pinksteren is een feest, waarbij deze 
verwondering in alle talen doorklinkt. 
De gemeente is geen eenheidsworst. Dat is in het algemeen zo en is 
ook zeker mijn ervaring met de Exodusgemeente. De veelkleurigheid 
past de gemeente, waarin mensen met zoveel verschillende 
achtergronden hun geestelijk onderdak hebben gevonden. Dan 
worden er soms ook verschillende, allemaal eigen talen gesproken. 
Voor de één is een psalm de eigen, jouw passende taal. De taal, die 
raakt en dat vuurtje in ons wakker maakt en brandend houdt. Voor de 
ander is dat een preek en weer een ander past stilte of juist een 
gesprek. De Geest van Pinksteren bevestigt die veelkleurigheid in 
een leren horen naar en open worden voor elkaars taal, de eigen taal 
waarin we Gods liefde voor ons mensen mogen horen. 
Taal kan doden. Voorbeelden daarvan liggen voor het grijpen. Maar 
de Geest als Gods liefde voor mensen (Rom. 5:5) zoekt taal die hoop 
geeft, die opent en mensen de oren doet spitsen. Taal die verbindt, 
zegent. Want Pinksteren betekent toch nog net een keer meer 
geloven in Wie en wat ons bindt, dan in wat ons scheidt. De echte 
hartstocht voor vrede en gerechtigheid komt ook voort uit die 
verbinding; uit positieve ervaringen van gedeelde hoop. Het vuur voor 
het Koninkrijk ontstaat waar mensen elkaar ontmoeten, 
verwachtingen of dromen delen en stappen zetten en zo elkaar gaan 
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verstaan. Om samen iets te geven aan elkaar van het evangelie, dat 
we niet aan onszelf worden overgelaten. Dan toont Gods Geest zich 
als doorleefde motivatie van ons eigen leven. 
In de catacomben van Rome is een wandschildering te zien van de 
eerste gemeente. Open handen zijn daarop zichtbaar, in verwachting 
uitgestrekt naar een andere wind. En daaronder de woorden: 
Orantes, veni creator spiritus. Bidt, Kom Schepper Geest! 
Met Pinksteren werd ook de verbondssluiting op de Sinaï herdacht, 
vijftig dagen na de doortocht door de Rietzee. Om daarna een tocht 
door de woestijn te gaan, waarin ze hadden te leren een vólk te 
worden en te leven met alleen die Stem. 
Voor ons ligt als bij Israël ook zo’n leertijd. Een weg te gaan 
verbonden met God, verbonden met elkaar. Ontvankelijk, betrokken, 
biddend, talend naar de Geest. Om als getuige van zijn Naam 
tijdgenoot van mensen te zijn. 
 
Dick ter Horst 
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Pastoralia 
 
De voorbereidingen voor de bevestigingsdienst op 8 juli a.s. zijn in 
volle gang. Als het volgende mededelingenblad uitkomt, is de nieuwe 
predikant Jan de Visser aan de Exodusgemeente verbonden. 
 
Mevrouw Tonny Buth uit Middelharnis is bezoekmedewerkster 
geworden. Mooi dat je aan het team bent toegevoegd. Ze is in een 
kerkdienst aan de gemeente voorgesteld. Tonny zal de ouderlingen 
Ria van Rossum en Jan van Eijken gaan ondersteunen in het 
bezoekwerk. 
 
De eindexamenkandidaten hebben de examens erop zitten. Zij 
wachten in spanning de uitslag af. Hopelijk ontvangen jullie allemaal 
je felbegeerde diploma. Als het tegenzit is dat erg sneu, maar we 
wensen jullie dan sterkte voor de nieuw geboden kansen.  
 

Zieken: 
Riet van den Ouden heeft in april aan haar andere oog een 
staaroperatie ondergaan. Deze is goed verlopen en Riet kijkt weer 
helder de wereld in. 
 
Wim van Putten, Azaleastraat 17, 3245 CB, Sommelsdijk en zijn 
vrouw Truus zijn erg geschrokken, toen er opeens 
uitvalsverschijnselen waren, zodat hij niet meer kon lopen. Inmiddels 
verblijft hij, nadat hij in het ziekenhuis in Den Haag, Leidschendam en 
Dirksland heeft gelegen en behandelingen heeft ondergaan, in het 
zorghotel van Nieuw Rijsenburgh. Hij krijgt nu drie keer een 
chemokuur, wat hopelijk stabilisatie of enige verbetering in het 
ziekteproces geeft. We wensen de heer van Putten en allen die hem 
lief zijn veel sterkte toe! 
 
Mevrouw Zoon, Ring 68, 3241 CS, Middelharnis, heeft voor een 
ingreep in het ziekenhuis gelegen. Ze is weer thuis om verder aan te 
sterken. 
De heer Aad Braber, Berkenlaan 7, 3257 XA Ooltgensplaat, heeft in 
het ziekenhuis gelegen vanwege benauwdheid verschijnselen. Extra 
zuurstof gaf hem geen verlichting. Inmiddels is hij veel vocht bij zijn 
longen kwijtgeraakt, waardoor zijn toestand verbeterd is.  
Een goed verder herstel gewenst! 
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De geestelijke gezondheid van de heer Jentink, de vader van Annet 
van Leersum, is zo snel achteruitgegaan dat hij niet meer zelfstandig 
kon blijven wonen in Melissant. Hij woont nu in de Vliedberg in 
Ouddorp. We wensen hem en zijn dierbaren sterkte met deze nieuwe 
levensfase. 
 
Gelukkig is er ook goed en mooi nieuws te vermelden. Jan-Peter, de 
zoon van Piet Westhoeve, heeft na vijf maanden van zware 
chemokuren, te horen gekregen, dat hij helemaal van de 
lymfeklierkanker genezen is! Hij is helemaal “schoon”. Een grote 
reden tot dankbaarheid. 
Soli Deo Gloria! 
 

Huwelijk 
Op 6 juli a.s. hopen Christiaan Luijendijk en Marloes van Es met 
elkaar te trouwen. De inzegening van hun huwelijk vindt plaats in de 
Exoduskerk om 15.30 uur door ds. Rob van der Plicht. Hun adres is 
Crispijn 41,3255 NB, Oude Tonge. 
We wensen het bruidspaar veel geluk voor de toekomst! 
 
We leven in de tijd na Pinksteren. Velen hebben dit jaar het 
Pinksterpad gelopen. Je kon genieten van Gods Schepping en er was 
gelegenheid voor bezinning. 
De natuur is met volle kracht tot wasdom gekomen. Het fluitenkruid 
heeft volop gebloeid en ook andere planten laten hun zaden los door 
de wind. 
 

De pluisjes na Pinksteren 
  
pluisjes cirkelden rondom 
beschenen door het licht 
van de door glas in lood 
komende zon 
 
het is als met de wind 
je ziet hem 
door de dingen die bewegen 
 

net als de pluisjes 
neerdalend op uitgesleten 
tegels 
 
zo is de Geest, 
je ziet hem in de liefde 
in al wat goed is, 
vruchten geeft. 
 

Margot van de Wiel 
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Uit de kerkenraad 
 
In mei zijn wij als kerkenraad weer bijeen geweest. 
Tijdens deze vergadering zijn veel onderwerpen besproken die te 
maken hebben met de komst van onze nieuwe predikant. We willen 
alles zo goed mogelijk voorbereiden. 
Zo wordt er gesproken over de bevestigingsdienst, een kleine 
commissie bestaande uit enkele leden van de kerkenraad en enkele 
gemeenteleden zal zich gaan bezighouden met de voorbereidingen 
voor de dienst. Meer informatie over de dienst vindt u verderop in dit 
blad in een apart stukje. 
Als kerkenraad zijn we al enige tijd bezig met het nadenken over een 
soort werkplan voor de nieuwe predikant waarin we vooral tot 
uitdrukking willen brengen waar volgens ons veel aandacht voor moet 
zijn en waar we minder grote nadruk op willen leggen, dit is nog best 
lastig, want ook binnen de kerkenraad hebben we te maken met veel 
verschillende meningen. 
Om voor onszelf zaken een beetje duidelijker te maken is Jan Terlouw 
ook bezig geweest om een lijst te maken van alle activiteiten die 
plaatsvinden binnen onze gemeente. Dit is, met verschillende 
aanvullingen vanuit de kerkenraad, uitgegroeid tot een toch wel 
indrukwekkende lijst, moet ik zeggen. We bespreken deze lijst; tijdens 
de vergadering wordt er nog het een en ander aangevuld. 
De kerkrentmeesters komen met een verslag van hun activiteiten. Zij 
hebben besloten dat we uiteindelijk overgaan naar een bank, n.l. de 
SKG. Deze bank is er vooral voor kerkgemeenschappen, zij kennen 
daarom veel problemen waar wij tegenaan lopen en kunnen ons goed 
ondersteunen. 
De diaconie vertelt het een en ander over het vervolg van 
“schuldhulpmaatje”. Na het tekenen van de intentieverklaring worden 
zo langzamerhand wat stappen gezet, maar alles is nog niet volledig 
geregeld. 
Alle ouderlingen en diakenen werken sinds kort samen in 
zogenaamde “wijkteams”. De gemeenteleden hebben hier weinig of 
niets van gemerkt, maar het komt erop neer dat meerdere 
ouderlingen en een diaken samen een team vormen voor een grotere 
wijk. Mocht iemand niet beschikbaar zijn op een bepaald moment dan 
kunnen de andere leden van het team makkelijker inspringen. Ook 
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onderling overleg is eenvoudiger, omdat je met een kleiner groepje 
kunt overleggen. 
Verder worden ook wij geconfronteerd met de nieuwe wetgeving rond 
privacy. Wij zijn hier volop mee bezig, mogelijk moet op de 
geheimhoudingsverklaringen een andere formulering komen. En we 
moeten uitkijken met wat er op Facebook en op de website geplaatst 
wordt. 
Tot slot wordt besloten dat op 1 juli een doopdienst gehouden zal 
worden. Ds. Dick ter Horst zal deze dienst verzorgen. Met de 
bevestiging van ds. Jan de Visser op 8 juli eindigt de periode waarin 
ds. Ter Horst ons heeft bijgestaan in de vacante periode. Wij zijn hem 
heel erkentelijk voor al het werk en we hebben van veel 
gemeenteleden positieve berichten ontvangen over het werk van ds. 
Ter Horst.  
Ds. Ter Horst hartelijk dank namens de kerkenraad. 
We gaan vanaf nu de vakantieperiode in, daarom wens ik eenieder 
die in de komende tijd op pad gaat een fijne vakantie toe. 
 
Annet van Leersum 
(scriba) 
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Intrededienst  
 
Beste gemeenteleden,  
 
Nog enkele weken en de verhuizing van onze nieuwe predikant naar 
Middelharnis is een feit. Na de werkzaamheden aan de pastorie door 
de diverse medewerkers van onze gemeente, is het nu de beurt aan 
het predikantenechtpaar om de persoonlijke facetten in de pastorie  
aan te brengen.  
 
Met betrekking tot de intrededienst op 8 juli a.s. waarin ds. Jan de 
Visser bevestigd zal worden als onze gemeentepredikant, wil ik jullie 
deelgenoot maken van de voorbereidingen. Deze dienst begint om 
14.30 uur, de reden hiervan is dat onder de genodigden diverse 
predikanten zijn. In de ochtend gaan veel van hen nog voor in een 
dienst, vandaar dat voor de intrede de middag gekozen is. 
Aangezien het binnen onze gemeente niet gebruikelijk is om twee 
diensten op de zondag te houden, komt de ochtenddienst in de 
Exoduskerk te vervallen.  
 
Als kerkenraad houden wij rekening met een drukbezette 
intrededienst, met de mogelijkheid dat de kerkzaal niet toereikend zal 
zijn en we ook stoelen gaan plaatsen in de ontmoetingsruimte. 
 
Namens de kerkenraad nodigen wij u als gemeente uit bij deze 
Intrededienst aanwezig te zijn.  
 
Na afloop van de intrededienst bestaat de mogelijkheid om Jan en 
Hannie geluk te wensen en gezamenlijk iets te drinken. 
 
Namens de kerkenraad,  
Jan Terlouw 
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand april waren: 

Datum Doel Bedrag 

  1 april KIA Pleegkinderen in de Glind € 321,65 

  8 april Diaconaal Quotum € 129,45 

15 april Magen David Adom Israël € 511,22 

22 april Studentenpastoraat Rotterdam € 179,40 

29 april De Veldwerker € 172,30 

 
De opbrengsten van de collecten in de maand mei waren: 

Datum Doel Bedrag 

  6 mei Cliniclowns € 187,10 

13 mei Plaatselijk Diaconaat € 141,05 

20 mei KIA Kerken in Bangladesh € 223,80 

27 mei Kerkdiensten Hernesseroord € 136,25  

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

Ontmoetingsdagen 2018 
Sinds enkele jaren krijgt de Diaconie 5% van de opbrengst van de 
Ontmoetingsdagen. Dit geld wordt geschonken aan goede doelen. 
Afgelopen jaar werd dit geschonken aan Henrike Dekker in Bolivia en 
de Stichting OZO te Middelharnis. Deze doelen werden voorgedragen 
door gemeenteleden. 
Ook in 2018 willen wij de gemeente weer vragen om mee te denken 
over de doelen. Deze doelen kunt u bekend maken bij Ronald van 
Reede en Bert Voorberg van de Ontmoetingsdagencommissie. 
De Diaconie neemt dan de beslissing waar het geld naar toe gaat en 
dit wordt tijdens de Ontmoetingsdagen bekend gemaakt.  
We hopen op vele reacties van u. 
 
de diaconie 
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Toelichting bij de komende collecten: 
 
10 juni    Collecte Werelddiaconaat   Zie vorige Mededelingenblad 
17 juni  Kerk in Actie Inloophuizen.  Kerk in Actie steunt diverse 
inloophuizen in het land. Deze zijn bestemd voor mensen, die tussen 
wal en schip raken, door o.a. werkeloosheid, gebrek aan inkomen of 
psychische beperkingen. Hier kan men een kopje koffie drinken, een 
spelletje doen of een maaltijd gebruiken. DAK (Door Aandacht 
Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5000 vrijwilligers 
in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat staan voor deze 
mensen klaar. Met deze collecte steunen we dit werk, waar mensen 
gezien en gehoord worden. 
24 juni   Plaatselijk Diaconaat.  Hier worden activiteiten in eigen 
gemeente door bekostigd. 
  1 juli   PKN Jeugdwerk.  Het plaatselijk jeugdwerk kan bij hen 
terecht voor ondersteuning op verschillende terreinen van jeugdwerk 
voor advies, begeleiding, inspiratie en materialen. 
  8 juli     Vluchtelingenhulp G- O.  Van dit geld worden o.a. de 
kosten van gezinshereniging betaald. 
15 juli     Wilde Ganzen. Deze stichting geeft hulp aan kleinschalige 
projecten over de hele wereld, waar hulp nodig is. Via de televisie kan 
men op zondagavond zien waar het geld aan besteed wordt. 
22 Juli    Schuldhulpmaatje.  Samen met een aantal andere kerken 
op Goeree Overflakkee zijn we bezig een Stichting op te richten met 
het doel om mensen met schulden door getrainde vrijwilligers te laten 
ondersteunen. Enkele leden van de diaconie zitten in het Platform, 
wat deze organisatie aan het voorbereiden is. Landelijk heeft 
Schuldhulpmaatje al op veel plaatsen zijn nut bewezen. Met deze 
collecte willen we alvast wat geld reserveren voor de kosten die dit 
werk met zich mee brengt. 
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Stichting De Hoop 
 
Afgelopen week zijn we, een aantal kerkenraadsleden, naar een 
voorlichtingsavond van Stichting De Hoop in Rotterdam geweest. Dit 
is een Evangelisch Christelijke Stichting, waar mensen met 
verslavingsproblemen én mensen met psychische problemen terecht 
kunnen. Er zijn mogelijkheden voor klinische- en poliklinische hulp. 
Ook is er een afdeling jeugdzorg. De psychiatrische zorg is meer 
gevestigd in Rotterdam en de verslavingszorg en jeugdzorg in 
Dordrecht. Heeft U behoefte aan, of belangstelling voor deze vorm 
van zorg, op het leesrek in de ontmoetingsruimte van de kerk liggen 
folders, die U mee kunt nemen.   
 
Coby van den Tol  
 

Waarom Gezinshuizen goud waard zijn 
 
In Diaconia, het vakblad voor diaconaal werk, las ik een artikel over 
opvang van uit huis geplaatste kinderen in gezinshuizen.  Het doel 
hiervan is: Een veilig thuis voor uithuisgeplaatste kinderen. In een 
gezin in een normale omgeving. Met gezinshuisouders, die een vaste 
basis en professionele begeleiding bieden. 
Door de veranderde jeugdwet en de afbouw van leefgroepen is er een 
grote vraag naar nieuwe gezinshuisouders. Niet alleen in De Glind, 
waar veel gezinshuizen zijn, maar door heel Nederland. 
De vraag hierbij was of wij dit bij onze gemeenteleden onder de 
aandacht wilden brengen.               
Denkt u dat het misschien iets voor u is, dan kunt u meer inlichtingen 
vinden op : www.gezinshuis.com 
 
Namens de diaconie, Coby van den Tol 
 
 
  

http://www.gezinshuis.com/
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 Van de kerkrentmeesters 
 

Bedankje 
 
Zoals U allen weet wordt onze nieuwe voorganger Ds J. de Visser 
8 juli a.s. bevestigd. De verhuizing naar onze gemeente zal op  
19 juni a.s. gebeuren. 
Om het mogelijk te maken dat de woning (pastorie) geschikt is voor 
dit nieuwe echtpaar was het nodig dat er enkele aanpassingen uit 
gevoerd werden. De badkamer, keuken en toilet beneden, inrit en 
tuin. Daarnaast moest de gehele woning van binnen geschilderd 
worden. Wij als kerkrentmeesters hadden hiervoor een begroting 
opgesteld en de kosten zouden berekend zijn op 33.675,93 euro;  
de werkelijke kosten zijn geworden 29.781,73 euro. Dit mooie 
resultaat is te danken aan de vele vrijwilligers die zich geheel 
belangeloos ingezet hebben om tot dit mooie resultaat te komen. 
Ik noem geen namen want de kans dat er een vergeten wordt is groot. 
Wel zet ik de werkzaamheden op een rijtje: tuin leeghalen, snoeihout 
naar de stort brengen, nieuw gras in zaaien, stoepen eruit halen en 
opnieuw bestraten, de inrit aanpassen met inritblokken volgens 
voorschrift van de gemeente. Daarna straatstenen leggen, 
keukenblok en tegels verwijderen, toilet beneden verwijderen, 
badkamer leegmaken en een wand verwijderen. Dan het schilder-
werk: plafonds, wanden, kozijnen en deuren schilderen. Toen dat 
gereed was is de schoonmaakploeg gekomen, zij hebben de woning 
weer een frisse lucht gegeven.  
U ziet er is heel veel gebeurd, door heel veel mensen. Onze dank als 
kerkrentmeesters is dan ook zeer groot, en geeft toch een gevoel van 
samen gemeente zijn en je schouders er onder zetten als dat nodig 
is. 
 
Met dank aan alle vrijwilligers, namens de kerkrentmeesters. 
 

Privacyverklaring 

 
Ook wij als Exoduskerk zijn gebonden aan de nieuwe wet over privacy 
die 25 mei jl. is ingegaan. In overleg met PKN, die hiervoor een model 
verklaring heeft uitgegeven, zijn wij bezig om dit in onze organisatie 
in te passen. Dat wil niet zeggen dat de ouderlingen, diakenen en 
bezoek medewerkers geen zwijgplicht hebben voor mededelingen die 
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in vertrouwen zijn verteld. Dit stuk van de overheid gaat nog wat 
verder.  Wie is de coördinator, hoe kan ik bezwaar maken tegen de 
gegevensverwerking, hoe zijn de computers beveiligd, wat doen wij 
met de voorbeden wel of geen namen noemen, foto’s plaatsen op de 
website. Wij zijn er nog niet uit, maar het begin is er. Als eerste ‘wie 
wordt de coördinator?’ dan gaan wij verder met de aanpassingen. 
Ik hoop iets duidelijkheid te hebben gegeven over deze materie en 
denkt u ‘dat is wat voor mij’ meld u aan. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Cor van Reede 
 

Een kort bericht van het College van de Kerkrentmeesters. 
 
Uw kerk is is onderdeel van een steeds ontwikkelende wereld. 
Om tijd en geld te besparen voor administratieve werkzaamheden van 
vrijwilligers, hebben we de volgende drie onderwerpen in het werk 
gesteld; 
 
1e: de kerk is volledig overgegaan met haar bankzaken naar de SKG 
(Stichting Kerkelijk Geldbeheer). Wilt u uw handmatig 
betalingsverkeer hierop aanpassen alstublieft. Het nieuwe 
bankrekeningnummer is NL 58 FVLB 0699 7700 68 
 
2e: in samenwerking met de SKG hebben we een digitaliseringsstap 
gemaakt. Collectebonnen zijn via de Exoduskerk website te bestellen.  
https://site.skgcollect.nl/311/ 
 
3e: de Solidariteitskas gaat in juni weer van start. Enkelen van u zullen 
worden gevraagd de betaling via IDEAL te doen. De betreffende 
personen krijgen hierover een e-mail. 
 
Voor verdere informatie kunt u mij bellen of e-mailen. 
 
Riekje van Beveren 06 53 780782 
rvbeveren@outlook.com 
 
 
 
 
 

mailto:rvbeveren@outlook.com
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Opbrengst van de collecten: 
 

Datum Bedrag 

15 april € 225,20 

22 april € 193,80 

29 april  € 239,15  

  6 mei € 168,80 

13 mei € 168,35 

20 mei  € 238,80 

 
De volgende giften zijn ontvangen: 
N.N. € 1.000,--, Fam. V. € 10,--, Fam. B. € 100,--  
 
Alle gevers hartelijk dank, 
namens de kerkrentmeesters  
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Vorming en toerusting 
 
Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen 
 

WE GAAN WEER WANDELEN 
 
Evenals vorig jaar organiseert de Commissie Vorming & Toerusting 
dit jaar weer een wandeltocht, dit keer hebben we gekozen voor de 
kop van ons eiland. Tussen de buitenhaven van Stellendam en 
Oostdijk ligt genoeg mooi wandelgebied om daar een keuze uit te 
kunnen maken. De startplaats wordt later opgegeven.  
De wandeling is op zaterdag 16 juni en is 6 -7 km. Onderweg 
koffie/thee, en we willen afsluiten met een gezamenlijke lunch (zelf 
brood meenemen). We gaan er met eigen vervoer heen, probeer zo 
veel mogelijk samen te rijden of mensen zonder vervoer mee te 
nemen. De wandeling is helaas niet geschikt voor mensen die niet 
goed ter been zijn. Tijdens het wandelen krijgen we onderwerpen 
aangereikt om over te praten. 

Deelname aan de wandeltocht is gratis, wel wordt een vrijwillige gift 
gevraagd. De mogelijkheid tot opgave is op de zondagen 3 juni en    
10 juni na de kerkdienst in de ontmoetingsruimte. Ook kun je daar 
aangeven of je vervoer aan anderen kunt bieden. 

Je kunt je ook telefonisch opgeven bij: 
Aat Vermaat      06-12133859 
Margreeth Spek   0187-602324 
 
We hopen op veel deelnemers en goed wandelweer. 
 
Commissie Vorming & Toerusting. 
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Theologische Vorming Gemeenteleden en 
geïnteresseerden, 3-jarige basiscursus 
 
Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van 
de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij 
de Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam en 
geïnteresseerden (TVG), die ook in het seizoen 2018-2019 de 
basiscursus TVG verzorgt. Deze basiscursus wordt gegeven te 
Capelle aan den IJssel, kerkgebouw "De Hoeksteen", Rivierweg 15. 
U kunt de cursus volgen op maandagavond of op dinsdagochtend, 
vanaf 3 september resp. 4 september 2018. 
Op 27 augustus is er een informatieavond voor alle nieuwe cursisten 
en geïnteresseerden die deelname overwegen. 
 
De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante 
vakken wordt gedoceerd: elk jaar: Oude Testament (drs. A.J.O. van 
der Wal), Nieuwe Testament (mw. drs. L.J. Verschoor) en 
Kerkgeschiedenis (drs. J. Robbers);   
één jaar: Diaconaat (drs. J.C. Blankers) , Gemeente-opbouw (drs. P. 
Barmentlo), Filosofie (dr. J.C. de Bas), Rabbinica (mw. drs. E. 
Schorer), Spiritualiteit  
(mw. drs. H. Hummel) en gedurende twee jaar: Dogmatiek (drs. A.S.J. 
Smilde), Pastoraat (mw. drs. C.H.A. Bartelink), Liturgiek (drs. E.B. 
Kok), Ethiek  
(mw. drs. R. Oldenboom) en Wereldgodsdiensten (dr. J. Haafkens). 
De basiscursus wordt gegeven van september t/m mei en buiten de 
schoolvakanties. 
 
Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van 
een kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat 
daarmee samenhangt, is van harte welkom.  
De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke 
vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer 
van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede 
vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor 
een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende. 
  
Uitgebreide informatie vindt u op de website www.tvgrotterdam.nl 
Voor persoonlijke toelichting kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-
Rietveld, e-mail: tvgrotterdam@online.nl , of bellen met mw. M. Koole, 
tel. 0167-536671. 

mailto:tvgrotterdam@online.nl
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Zomerzangavond 29 juni 2018  
    
Op  vrijdag 29 juni 2018 wordt er een  
‘zomerzangavond’ gehouden in de   
Hervormde Kerk van Sommelsdijk. 
 
Dit is de derde keer dat een ‘Zomer Zang Avond’ wordt 
georganiseerd. Tot grote tevredenheid constateren we dat er 
behoefte is om met elkaar liederen te zingen. Zodoende is op deze 
laatste vrijdag in juni iedereen van harte welkom om een uur lang te 
komen zingen. De opzet is een gevarieerde liederenkeuze van 
christelijke liederen die gezongen worden binnen de PKN-kerken in 
Middelharnis en Sommelsdijk.                          
De keuze van de liederen is dit jaar gebaseerd op het jaarthema van 
de PKN ‘Kerkproeverij’. 
Deze PKN-kerken hebben het initiatief genomen om veel mensen de 
gelegenheid te geven samen te zingen. Zodat met bezieling de 
woorden en melodieën mogen klinken van een aantal prachtige 
liederen. En wat is er mooier om daar uw/jouw stem aan toe te 
voegen. 
We hopen u weer in groten getale te mogen begroeten. Inloop vanaf 
19.30 uur in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. Om 20.00 uur 
begint de samenzang. Die zal ongeveer drie kwartier duren. 
                
Er is een programmaboekje, waarin alle liederen zijn opgenomen.            
Organist André van der Beek zal de begeleiding verzorgen.                 
Er is een vrije toegang. 
Het wordt zeer op prijs gesteld als u/jij na afloop nog na blijft praten 
onder het genot van koffie/thee. 
Laat die avond uw/jouw gezicht zien. Maar laat vooral uw/jouw stem 
horen! 
 
PKN-kerken Middelharnis en Sommelsdijk. 
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Bericht van ds. J. de Visser  
 

Transitie- of overgangstijd 
 
We kijken allemaal uit naar 8 juli, de dag waarop we aan elkaar 
verbonden worden als gemeente en gemeentepredikant. Tot die tijd 
leven we in afwachting. De voorbereidingen zijn in volle gang. Als u 
dit leest, heeft de kerkenraad de uitnodigingen voor de bevestigings- 
en intrededienst al verzonden, en ons huis staat inmiddels vol met 
verhuisdozen. 
Het staat er aan te komen, maar het is er nog niet. 
We hebben gezien hoe hard eraan is gewerkt om de pastorie in orde 
te krijgen. Sommigen van u hebben op de open dag gezien wat het 
resultaat is. Wij kunnen bijna niet wachten om dit huis te betrekken, 
maar het kan nog niet! Op 19 juni staan de verhuizers voor de deur, 
en dan is het nog niet klaar met wachten. 
Wat ik aan beide kanten gemerkt heb, is dat wachten een zeer actieve 
bezigheid is. Wachten is geen kwestie van stilzitten, maar het is een 
fase van voorbereiden, en stap voor stap alles zo organiseren, dat er 
eigenlijk en feitelijk nauwelijks sprake is van een overgang. We 
maken aan allebei de kanten schema’s en lijstjes, en zo gaan we 
gecontroleerd de nieuwe periode in. 
Uiteraard is 8 juli een belangrijk keerpunt, maar het is ook een heel 
natuurlijke stap na alles wat we al met elkaar meegemaakt en beleefd 
hebben. 
We zien ernaar uit om in Middelharnis te komen wonen, om 
vervolgens als predikantenstel aan de Exodusgemeente verbonden 
te worden. 
En tot die tijd spreken en zien we elkaar ongetwijfeld in verschillende 
verbanden en op verschillende momenten. 
Tot gauw! 
 
Jan de Visser 
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Plexat Jongerenpagina  
 

Jeugddiensten: 
Op 17 juni is de afscheidsdienst van de kinderen die naar de 
middelbare school gaan na de zomer. Rob vd Plicht zal deze dienst 
onze voorganger zijn.  Geeske, Joelle, Meerle en Iris nemen deze 
dienst afscheid van de kindernevendienst. En worden welkom 
geheten voor de jadus en talk inn voor het nieuwe seizoen. 
Als er iemand een leuk idee, thema of lied weet voor een jeugddienst 
geef het aan ons door! 

De Jadus: 
Waar de scholieren van de middelbare school 1 keer per maand bij 
elkaar komen. Op zondagmorgen 10 juni is de laatste bijeenkomst in 
de jeugdruimte van dit seizoen. We hopen in oktober nog meer jeugd 
welkom te heten en gezellig met elkaar te kletsen over allerlei 
onderwerpen en Bijbelverhalen. 

De Web en de Soos: 
Zondag 10 juni gaan we na de kerkdienst met elkaar naar de 
Buutenplaets bij Galathese haven om hier het clubseizoen af te 
sluiten. Als iedereen wat lekkers mee neemt; zorgen wij voor wat 
drinken, koekjes en snoepjes. We hopen op goed weer! En trek niet 
te mooie kleren aan; je kan vies worden. Ook voor de wat oudere 
jeugd is er sport en spel! 

Kindernevendienst: 
Wie lijkt het leuk om af en toe juf te zijn bij de kinderen tijdens een 
gedeelte van de kerkdienst? We horen het graag! Zodat we toch op 
een leuke manier de kindernevendienst kunnen blijven doen met 
elkaar. 
We zijn blij met het geld wat we over hebben gemaakt naar de 
organisatie Save die de kinderarbeid tegen wil gaan in de 
textielindustrie in India. Het totaal wat uit de spaardoosjes kwam was 
228,25 euro. 

Examenkandidaten: 
De examens zijn al achter de rug en we duimen voor iedereen die 
examen gedaan heeft op een goeie afloop!  
Wie helaas toch een herexamen heeft; wensen we nogmaals veel 
succes. Weten jullie nog examenkandidaten geef het aan ons door. 
Dan kunnen we ze hopelijk verrassen met een presentje namens de 
kerk. 
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We willen Veerle Baars succes wensen met het vrijwilligerswerk wat 
ze gaat doen in Israël voor de organisatie Magen David Adom . Ze 
gaat hier zes weken heen om als jeugdvrijwilliger de extra handen van 
de professionele hulpverleners bij de ambulancedienst te zijn.  
 

Intrede dienst: 
We kijken uit naar de komst van de nieuwe predikant: ds. Jan de 
Visser en zijn vrouw. 
Deze dienst zal zijn op zondag 8 juli om 14.30 uur.  
 
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 
  

mailto:krammerzicht@gmail.com
mailto:janinevannoord@hotmail.com
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Ingezonden bericht  
 
Beste gemeenteleden, 
 
Langs deze weg wil ik u heel hartelijk danken voor de reacties die ik 
van u heb mogen ontvangen na het overlijden van mijn man Harm. 
Het heeft mij getroost en erg goed gedaan. 
 
Met vriendelijke groet uit Lisserbroek, 
Susan Offereins-Mooij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abonnement mededelingenblad 
 
Wilt u een abonnement op het mededelingenblad? 
 
Dan graag € 17,50 overmaken op bankrekeningnummer  
NL 58 FVLB 0699770068 t.n.v. Exodus Gemeente PKN  
onder vermelding van “mededelingenblad”.  
 
Wilt u tevens uw adresgegevens doorgeven aan de scriba 
via e-mail: info@exoduskerk.nl  of via telefoonnummer:  
0187-602792 (Annet van Leersum) 
  

mailto:info@exoduskerk.nl
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Koffiedienst 
10 juni Mevr. N. Ista en Mevr. T. de Roos  
17 juni Mevr. M. van Sliedregt en Dhr. L. van Sliedregt 
24 juni Mevr. H. van Dis en Mevr. R. van Soelen 
  1 juli Mevr. B. van Reede en Dhr. R. van Reede 
  8 juli Mevr. M. Stoel en Mevr. J. de Vries 
15 juli Mevr. L. Gerlings en Mevr. A. Mijs 
22 juli Mevr. E. van der Wel en Mevr. I. Mackloet 

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

Bloemendienst 
 10 juni Mevr. Peeman Nieuwe Tonge 
 17 juni Mevr. Van der Laan Middelharnis  

 24 juni Mevr. Bree  Dirksland 

   1 juli Mevr. Ista Sommelsdijk 

   8 juli Mevr. Terlouw Middelharnis 

 15 juli Mevr. Verhage Sommelsdijk 
 22 juli Mevr. Redert Sommelsdijk 
 29 juli  Mevr. Braber Ooltgensplaat  

 
Riet Riedijk, tel.: 487050 
  

mailto:nel@ista.nu
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Oppasdienst 
03-06-2018 Marlien Mijnders 06-19018873 

Merel van Noord 06-26045363 

10-06-2018 Annemiek Wesdorp 06-38499936 

Veerle Baars 0187-602285 

17-06-2018 Ellen Buth 06-19018873 

Maaike den Hartogh 06-20549636 

24-06-2018 Cyrine Buskop 06-46189955 

Anne Akershoek 06-57740388 

01-07-2018 Jantien Nagtegaal 06-53520306 

Sanne van Etten 06-57620601 

08-07-2018 
bevestigingsdienst  
14.30 uur 

Marlien Mijnders 06-19018873 

Annefleur van Es 
Isa Grinwis 

0187-641154 
06-23394758 

15-07-2018  Annemiek Wesdorp 06-38499936 

Merel van Noord 06-26045363 

22-07-2018  Ellen Buth 06-19018873 

Maaike den Hartogh 06-20549636 

 
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 
 

  juni 
 

    juli

zo 10 Marcus 4:1-9 
ma 11 Psalm 84 
di 12 Job 8:1-22 
wo 13 Job 9:1-24 
do 14 Job 9:25–10:7 
vr 15 Job 10:8-22 
za 16 Psalm 55:1-12 
zo 17 Psalm 55:13-24 
ma 18 Job 28:1-28 
di 19 Job 29:1-20 
wo 20 Job 29:21–30:19 
do 21 Job 30:20-31 
vr 22 Job 31:1-15 
za 23 Job 31:16-40 
zo 24 Job 38:1-15 
ma 25 Job 38:16-30 
di 26 Job 38:31–39:12 
wo 27 Job 39:13-30 
do 28 Job 40:1-14 
vr 29 Job 40:15-24 
za 30 Job 40:25–41:26 

 
 

zo 1 Job 42:1-17 
ma 2 Marcus 4:21-34 
di 3 Marcus 4:35-41 
wo 4 Marcus 5:1-20 
do 5 Marcus 5:21-34 
vr 6 Marcus 5:35-43 
za 7 Psalm 123 
zo 8 Marcus 6:1-13 
ma 9 Marcus 6:14-29 
di 10 Marcus 6:30-44 
wo 11 Romeinen 14:1-12 
do 12 Romeinen 14:13-23 
vr 13 Romeinen 15:1-13 
za 14 Efeziërs 1:1-6  
zo 15 Efeziërs 1:7-14 
ma 16 Efeziërs 1:15-23 
di 17 Psalm 14 
wo 18 Klaagl. 1:1-11 
do 19 Klaagl. 1:12-22 
vr 20 Klaagl. 2:1-12 
za 21 Klaagl. 2:13-22 
zo 22 Klaagl. 3:1-39 

 
 


