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Kerkdiensten
Zondag
9 sept.
10.00 uur
zondag
16 sept.
10.00 uur
zondag
23 sept.
10.00 uur
zondag
30 sept.
10.00 uur
zondag
7 oktober
10.00 uur
zondag
14 oktober
10.00 uur

ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. KIA Vredesweek
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Hulp slachtoffers Lombok
ds. Rob v.d. Plicht
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Youth for Christ
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Kerk en Israël
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Wereldvoedseldag

Jadus

Startzondag
m.m.v. de cantorij
Heilig Avondmaal
m.m.v. In Touch
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.

4

Meditatie
Ruimte voor de Geest
God, zo belijden we, heeft ruimte geschapen om in te wonen. Hij heeft
de aarde, de hemel en alles wat daarop en daarin is, tot leven
gebracht. Zo althans staat het in Genesis 1.
Al het leven op aarde komt bij Hem vandaan. We zingen daarover en
we lezen daarvan bijvoorbeeld in Psalm 24: “Van de HEER is de aarde
en alles wat daar leeft”.
Het idee is, dat de ruimte waarop wij leven, ons door God geschonken
is.
Heel vaak zeggen gelovigen, dat God in mensen woont, en door
mensen zichtbaar en kenbaar wil worden – het meest duidelijk is dat
in de persoon van Jezus. God woont onder ons mensen, God woont
in mensen.
En dat is allemaal waar, en dat is allemaal mooi. Maar het is allemaal
van buitenaf. Dat God bij mensen wil wonen, wil nog niet zeggen, dat
iedereen dat ook wil. Ik denk dat er nogal veel mensen zijn die er niet
aan moeten denken dat God in hen woont. En misschien zijn er ook
wel mensen die dat wel willen, maar geen idee hebben dat het ook zo
is, en hoe dat dan werkt.
Daarom is het goed de blik eens de andere kant op te richten. Niet op
God, niet op mensen die er niks mee te maken willen hebben, maar
op onszelf.
Als Gods Geest ruimte nodig heeft om in mensen te wonen, zou het
wel mooi zijn als Hij die bij ons kan vinden.
Sommigen van ons hebben het ontzettend druk met hun werk, hun
gezin, de kerk, het koor en noem maar op. En dat zijn allemaal
geweldig belangrijke zaken, waar je bij wijze van spreken niet genoeg
tijd en aandacht aan kunt besteden. De agenda’s raken vol, zo aan
het begin van het nieuwe seizoen, sommige mensen hebben wel twee
of meer agenda’s bij te houden, indrukwekkend.
De vraag is, of de Geest daar nog ruimte vindt om in te wonen. Hij is
met het kleinste plaatsje tevreden, en Hij geniet er (denk ik) van, dat
mensen zo druk zijn met hun verantwoordelijkheden voor de mensen
om hen heen. Hij laat zich niet zo snel wegduwen, en Hij geeft niet zo
gauw op.
Maar tussen alle agenda-items en contactpersonen op de
smartphone in is het wel benauwd voor Gods goede Geest.
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Als we op vakantie zijn, en we hebben even met niemand te maken,
en we hoeven niks, dan ontstaat er bij een heleboel mensen meer
ruimte voor creativiteit, voor aandacht, voor onverwachte
perspectieven. Ook het aantal echtscheidingen neemt na een
vakantie toe, maar ik denk dat daar ongeveer dezelfde lijnen achter
te ontdekken zijn.
Ruimte voor de Geest, die bestaat vaak uit stil zijn of (letterlijk) zalig
niets doen.
Hoe minder we doen, hoe groter de kans dat we iets ervaren van
Gods Geest, van spiritualiteit.
Je kunt natuurlijk ook op zoek naar ruimtes waar Gods Geest bijna
vrij doorheen waait, en dan kom je in kloosters of dergelijke oorden
uit. En juist daar zie je hoeveel tijd er besteed wordt aan stilte, rust en
contemplatie.
Ruimte in je hoofd, ruimte in je hart, ruimte in je geest en verstand,
ruimte in je grondhouding – het zijn allemaal zaken die ons niet
aangewaaid komen.
Laten we hopen op een nieuw seizoen met heel veel ruimte voor Gods
Geest!
Ds. Jan de Visser
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Pastoralia
De vakantie is weer ten einde. Hopelijk heeft iedereen energie op
kunnen doen om de taken die wachten op zich te nemen. De kinderen
weer naar school en de ouders aan de arbeid. Naast betaald werk
wordt er ook veel vrijwilligerswerk gedaan. Kijk maar naar het aantal
leden dat binnen onze kerk “hun handen uit de mouwen” steken.
Achter de schermen wordt er alweer aan het winterprogramma
gewerkt. Het is goed om oog te blijven houden voor de ander en
zorgzaam met elkaar om te gaan. Het dient als cement in de
gemeenschap.
Meeleven
Er zijn gezinnen binnen onze gemeente die zorgen hebben omtrent
hun kinderen. Twee hebben te maken gehad met brand,
brandverschijnselen en de gevolgen daarvan. Een hele schok voor
die gezinnen en hun familie die hun na aan het hart staan. Veel sterkte
gewenst met elkaar! Ook denken we aan de mensen in de tehuizen
die blij zijn als ze een bezoekje krijgen en dat iemand met hen even
naar buiten gaan.
God is bij je
Naar aanleiding van psalm 145 vers 17 schrijft Max Lucado de
volgende woorden:
God is bij je. Hij is heel dichtbij je, misschien nog wel het meest als er
problemen zijn.
Margot van de Wiel
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Agenda
Datum
8 sept.
16 sept.
18 sept.
24 sept.
4 oktober

Activiteit & locatie
Inleveren spullen voor
Ontmoetingsdagen
Vredesdienst
RK Kerk in Achthuizen
Bijeenkomst medewerkers
Ontmoetingsdagen
Seniorenmiddag
Breicafé

Aanvang
9.00 uur tot
11.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
15.00 uur
14.45 uur

Van de diaconie
De opbrengsten van de collecten in de maand juli waren:
Datum
1 juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli

Doel
Jeugdwerk
Vluchtelingenwerk GO
Wilde Ganzen
Schuldhulpmaatje
Light for the world

Bedrag
€ 186,75
€ 459,55
€ 177,30
€ 156,82
€ 124,30

De opbrengsten van de collecten in de maand augustus waren:
Datum
5 augustus
12 augustus
12 augustus
19 augustus
26 augustus

Doel
Plaatselijk diaconaat
KIA Zending Kameroen
Voedselbank
Edukans
Stichting de Hoop

Bedrag
€ 125,05
€ 138,66
€ 290,10
€ 197,65
€ 140,95

Er is een gift ontvangen van de fam. B. van € 20,00 waarvoor onze
hartelijke dank.
Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Janny Vermaat
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Opbrengst Ontmoetingsdagen
De diaconie ontvangt ieder jaar 5% van de opbrengst van de
Ontmoetingsdagen. Dit bedrag schenken wij aan een goed doel.
Vorig jaar waren dit: Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne en
Henrike Dekker in Bolivia die daar voor de Stichting Child Aid
vrijwilligerswerk doet.
We vragen de gemeenteleden mee te denken waar we dit jaar het
geld naar over kunnen maken.
Denkt u met ons mee?
De diaconie zou graag zo spoedig mogelijk reacties horen.
Joke van Driel

Toelichting bij de komende collecten
9 sept. Diaconaal Quotum. Alle PKN-gemeenten betalen jaarlijks
een deel van de inkomsten voor landelijk Diaconaal werk, dienst in de
samenleving en oecumene.
16 sept. KIA Collecte Vredeswerk. Vandaag is het vredeszondag,
maar vrede is nog altijd ver te zoeken. Overal ter wereld zijn landen
met elkaar in conflict en miljoenen mensen, jong en oud, zijn
slachtoffer van geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de
PKN in voor vrede. In Nederland en wereldwijd. Hiermee worden
verschillende initiatieven, die verbinding tussen verschillende
groepen mensen en generaties zoeken, elkaar bemoedigen en
samen werken aan vrede, onder andere in Bosnië, Oekraïne en in
Nederland, ondersteund.
23 sept. Hulp voor slachtoffers Lombok. Via lokale partners biedt
Kerk in Actie noodhulp voor de eerste levensbehoeften aan de
slachtoffers van de aardbevingen. Ruim 460 mensen zijn
omgekomen, ongeveer 1350 mensen zijn gewond geraakt en meer
dan 350.000 mensen zijn dakloos. Er is behoefte aan alles!
30 sept. Youth for Christ. Deze organisatie richt zich op jongeren
van 10 – 23 jaar, die (nog) niet geloven of zoekende zijn. Er is veel
aandacht voor jongeren, die in de marge van de samenleving leven
Het doel is: hen perspectief bieden en aandacht en betrokkenheid
geven.
7 okt. Collecte Kerk en Israël. Israëlzondag. Voor de Protestantse
Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de
identiteit, Ze voelt zich verbonden met Israël vanwege Gods
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geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de
Joods traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse
christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele
loyaliteit. Kerk en Israël is bezig met projecten, die de relatie met
Israël levend houden. Het speerpunt voor komend jaar is om jonge
mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël
betekent.

14 okt. Werelddiaconaat Wereldvoedseldag. Met deze collecte
ondersteunt Kerk in Actie o.a. het werk van United Mission in Nepal.
In dit land levert de landbouw onvoldoende voedsel op voor de
bevolking. 35% van de kinderen is ondervoed. De UMN helpt de
bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de
visteelt in het Syarpumeer en het verbeteren van de landbouw en
kweken van groente en fruit. Hiermee hopen zij het voedseltekort in
het land te verminderen.
21 okt. Plaatselijk diaconaat. Dit hoeft geen toelichting
28 okt. Collecte Kerk in Actie (Hervormingsdag) Werelddiaconaat.
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door economische
crisis en het militaire conflict in het oosten. Er is geen sociaal vangnet
en veel corruptie en bureaucratie. Hierdoor is er geen vertrouwen in
de overheid. In de kerk is wél veel vertrouwen. Met het project “De
kerk als Goede Buur”, stimuleert en help de Lviv Education
Foundation lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien.
Namens de diaconie
Coby van den Tol
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Van de kerkrentmeesters
Opbrengst van de collecten:
Datum
15 juli
22 juli
29 juli
5 augustus
12 augustus
19 augustus
26 augustus

Bedrag
€ 208,92
€ 198,35
€ 139,07
€ 139,50
€ 160,05
€ 212,65
€ 156,30

Er is een gift ontvangen van Fam. V. van € 20,00.
Alle gevers hartelijk dank,
namens de kerkrentmeesters,
Jannet de Vries

We gaan digitaliseren
Digitaliseren is met de tijd meegaan.
Digitaliseren betekent; er thuis even voor gaan zitten. Het is niet
moeilijk alleen anders.
Heeft u de Kerkgeld app al?
Onze gemeente heeft een eigen Kerkgeld app. De app is een
aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor het regelen van uw
financiële kerkzaken.
In de Kerkgeld app kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld
giften doen óf collectebonnen bestellen. Ook leest u in de app
nieuwsberichten van de gemeente.
De app kan worden gedownload via de App Store (Apple) of Google
Play (Android). Na installatie koppelt u onze gemeente aan de app en
bent u klaar om ‘m te gebruiken.
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Als extra informatie is een korte handleiding beschikbaar. U vindt
deze op www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app of vraag een
exemplaar aan bij de kerkrentmeesters.
Met een hartelijke groet,
Riekje van Beveren
Kerkrentmeester
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Vredesdienst 16 september 2018
In de Vredesweek 2018, van 15 t/m 23 september, organiseert de
Oecumenische Werkgroep weer een Vredesdienst. In tegenstelling
tot andere jaren zal deze gehouden worden op de eerste zondag,
zondag 16 september 2018. Deze keer gaan we naar Achthuizen,
naar de Rooms Katholieke Kerk, gelegen aan de Kerkstraat 3.
Voorganger zal zijn ds. J. Klijnsma. Aanvang: 19.00 uur.
Medewerking zal worden verleend door het Oecumenisch Koor o.l.v.
Henk Oosthoek. Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om
koffie/thee te drinken en met elkaar na te praten.
Thema van de Vredesweek is dit jaar: Generaties voor Vrede.
Oud en Jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een
vreedzame wereld. Oudere generaties delen hun ervaringen met
jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere
generaties halen inspiratie uit bijzondere gebeurtenissen uit de
wereldgeschiedenis. Mooi voorbeeld is de Verenigde Staten, waar
jongeren massaal opstaan tegen wapengeweld. Vrede kun je leren,
van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen
verdergaan.
Van harte welkom!
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Startzondag 23 september
Op zondag 23 september hopen wij weer onze jaarlijkse startzondag
te vieren. Het onderwerp van deze dienst is “een goed gesprek”.
Wij willen deze dienst graag feestelijk beginnen met veel muziek en
zang. Dus bespeelt u een instrument (maakt niet uit welk instrument)
dan willen wij u vragen om Lied 288 “Goedemorgen, welkom
allemaal” in te studeren zodat wij dit met elkaar (jong en oud) ten
gehore kunnen brengen. Uzelf/jezelf aanmelden hiervoor is niet
nodig, wij laten ons graag verrassen!
Na de dienst is er de mogelijkheid om gezellig met elkaar te eten,
hiervoor aanmelden is wel noodzakelijk, u kunt dit doen via de mail:
jeannette-kastelein@kpnmail.nl of via de intekenlijst die op 2,9 en 16
september in de ontmoetingsruimte zal liggen.
Vanaf 10.00 uur kunt u binnenlopen en is er koffie en thee. Om 10.30
begint de dienst.
Iedereen is van harte welkom, wij hopen velen van u te ontmoeten
deze zondag!
Hartelijke groet, de Startzondagcommissie
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Samen eten
Het nieuwe seizoen, met talrijke uitdagingen, staat weer voor de deur.
Probeer daarom eens hoe het is om samen met anderen te eten en
betrokkenheid met elkaar te delen.
De afgelopen jaren heeft dit geleid tot diverse tafelcontacten met
positieve ervaringen. Gezelligheid, met humor en voor herhaling
vatbaar.
U kunt zich opgeven als kok en/of als gast.
Alles is bespreekbaar, u geeft zelf aan hoeveel gasten u wilt
ontvangen.
Na de koppeling van gast en kok gaat de rest in onderling overleg,
gezamenlijk wordt het moment bepaald.
Voor het uit eten gaan betaalt u € 5,-- p.p, kinderen tot 12 jaar gratis.
Dit bedrag maakt u over naar de diaconierekening van de
Exodus Gemeente PKN NL76FVLB0226611795 onder vermelding
van Meet & Eat.
U kunt uzelf opgeven via de mail: ellyterlouw4@gmail.com of u
spreekt mij aan in de kerk.
Geef alstublieft duidelijk aan of u kok of gast wilt zijn en hoeveel
gasten u wilt ontvangen, beide een keer mag natuurlijk ook.
Hartelijke groet,
Elly Terlouw
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Ontmoetingsdagen
Jaarlijkse bijeenkomst medewerkers Ontmoetingsdagen 2018
Het is bijna weer zover de jaarlijkse bijeenkomst voor de
medewerkers van de Ontmoetingsdagen!!
Weet u/jij nog iemand die wil helpen tijdens de Ontmoetingsdagen,
nodig ze dan uit voor deze avond
Wanneer: dinsdag 18 September
Waar: Ontmoetingsruimte Exoduskerk
Tijd: 19:30 uur
Tot dan!
Vriendelijke groeten
Commissie Ontmoetingsdagen

Inleveren spullen voor de Ontmoetingsdagen 2018
Zaterdag 8 September
van 09:00 uur tot 11:00 uur
Ontmoetingsruimte Exoduskerk
Graag aanleveren in stapelbare dozen
Wij zijn op zoek naar mooie en goedverkoopbare spullen
Weet U van iemand die gaat verhuizen en kleiner gaat wonen dan
horen wij dit graag van u.

Namens de Ontmoetingsdagen Commissie
Graag tot dan!
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Vorming en toerusting
Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen

Psalmen en gezangen –
Nieuwe expositie in de ontmoetingsruimte
Vanaf september is in de ontmoetingsruimte de nieuwe
expositie over "psalmen en gezangen" te bewonderen.
Een mooie verzameling, waaraan veel mensen hebben bijgedragen.
De geschiedenis van psalmliederen gaat ver terug.
Voordat de boekdrukkunst zijn intrede deed, werden al schitterend
geïllustreerde psalmboeken uitgebracht.
Het "Utrechts Psalter" bijvoorbeeld is rond 830 in de omgeving van
Reims gemaakt. In de vitrines wordt u meegenomen door de rijke
historie van de psalm- en gezangenboeken. Diverse berijmingen,
klassiek en modern, liggen gebroederlijk naast elkaar.
En wat vonden Luther, Calvijn, Datheen en Joh. de Heer van
Christelijke liederen?
Kom kijken en neem de tijd om dit "religieus erfgoed" te bewonderen.
Deze tentoonstelling wordt u aangeboden door
de commissie Vorming en Toerusting van de Exoduskerk
THEOLOGISCHE
VORMING
GEMEENTELEDEN
geïnteresseerden; driejarige basiscursus en korte cursussen

en

In het seizoen 2018-2019 starten er weer driejarige basiscursussen
theologische vorming: één op maandagavond 3 september en
parallel daaraan één op dinsdagmorgen 4 september a.s. Deze
cursussen worden gegeven in kerkgebouw
“de Hoeksteen”, Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel, (bereikbaar
met de metro). Men komt wekelijks bijeen van september t/m mei,
buiten de schoolvakanties.
Op 27 augustus is er een informatieavond voor alle nieuwe cursisten
en geïnteresseerden die deelname overwegen.
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Tevens zijn er diverse korte cursussen (1-3 dagdelen) die dit
seizoen gegeven worden door:
“Aspecten van het Nederlandse christendom in de 20e eeuw”, dr. E.P.
Meijering, dinsdagmorgen 11/9, 18/9 en 25/9 (2018);
“Geloof en wetenschap”, prof. dr. M.J. de Vries, dinsdagmorgen 2/10,
9/10 en 16/10 (2018);
“Psalmen in de moderne Nederlandse literatuur”, dr. J.C. de Bas,
dinsdagmorgen 30/10, 6/11 en 13/11 (2018);
“Rembrandts blik op de Bijbel”, mw. drs. L.J. Verschoor,
dinsdagmorgen, 27/11 (2018);
“Het Wilhelmus: achterhaald of actueel?”, drs. J.C. Blankers,
dinsdagmorgen 4/12 en 11/12 (2018);
“Tussen geloof en twijfel -aspecten van de filosofische, postmoderne
theologie van de Tsjech Tomás Halik-”, drs. A.S.J. Smilde,
dinsdagmorgen 15/1, 22/1 en 29/1 (2019);
“Openbaring: een troostboek”, drs. A.J.O. van der Wal,
dinsdagmorgen 5/2, 12/2 en 19/2 (2019);
“Rabbijnse Literatuur: Dauw en opstanding”, mw. drs. E. Schorer,
dinsdagmorgen 12/3, 19/3 en 26/3 (2019).
De korte cursussen worden gegeven in de Alexanderkerk (v/h
Verrijzeniskerk), Springerstraat 340 te Rotterdam-Alexander, op
maandagavond van 19.15 - 21.30 uur en op dinsdagmorgen van
10.00 -12.30 uur.
Aan de basiscursus en alle korte cursussen zijn kosten verbonden.
Eenieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee
samenhangt, is van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen.
Wilt u meer informatie, kijk dan op www.tvgrotterdam.nl
Voor persoonlijk contact kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld,
e-mail: tvgrotterdam@online.nl of bellen met mw. Koole, tel. 0167536671.
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Tentoonstelling van kerststallen en – groepen 2018
De Exoduskerk en de RK-parochie van Middelharnis organiseren
dit jaar opnieuw een tentoonstelling van kerststallen en kerstgroepen.
Dit jaar wordt de expositie gehouden op donderdag 13 december,
vrijdag 14 december en zaterdag 15 december 2018 in de
Exoduskerk aan de Dorpsweg 97 in Sommelsdijk.
Wij nodigen bewoners van Goeree Overflakkee hartelijk uit om mee
te doen aan dit gezamenlijk initiatief door een kerststal of -groep voor
enkele dagen beschikbaar te stellen.
Het zou schitterend zijn om een gevarieerd aanbod van stallen en
groepen te kunnen presenteren.
De diversiteit aan materialen, landen van herkomst en originaliteit
zouden er een mooi evenement van kunnen maken.
Wellicht heeft u een bijzonder verhaal bij uw kerststal/groep dat u wilt
delen met de bezoekers. Die verhalen willen wij graag vermelden
tijdens deze expositie.
Wilt u meewerken aan de tentoonstelling, neem dan contact op met :
dhr. Aat Vermaat; e-mailadres: aat@vermaat.name of
telefoon 06-12133859
mevr. Regy Dellaert; e-mailadres: johnenregy@cs.com of
telefoon 0187-487514

19

Meet-Inn
GKM

MEET- INN

Beste ouders en opvoeders,
Graag willen wij u informeren over de start van de nieuwe vorm van
geloofsverdieping voor jongeren van 12,13,14,15 en 16 jaar. De
MEET-INN.
Wij organiseren in het nieuwe seizoen van september 2018 t/m maart
2019 negen bijeenkomsten voor tieners van 12-16 jaar. Wij gaan in
gesprek met deze jongeren a.d.h.v. diverse thema’s en we gebruiken
daar diverse werkvormen voor. We zullen de deelnemers/de jongeren
iedere bijeenkomst een keuze geven in het thema en in de werkvorm
van de volgende bijeenkomst. Hun mening, hun eigen bijdrage is
belangrijk. Ook de locatie kan wisselen, afhankelijk van het thema en
de werkvorm.
Wij streven naar een ontmoeting tussen het geloofsverhaal uit de
traditie van de kerk, het geloofsverhaal uit het leven van de jongere
en het levensverhaal van de jongere. Dat ieder levensverhaal een
extra dimensie krijgt als het in het licht van het geloofsverhaal komt te
staan. Een voortgaande werking van Gods Geest in deze wereld.
Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden op vrijdagavond van 18.30 tot
19.30 uur, we proberen dit voorafgaand te plannen aan de Soos ( en
voor Emmaüskerk Walk_Inn). Dit betekent overigens niet dat de
jongeren verplicht zijn de Soos en de Meet-Inn te bezoeken. Uiteraard
is ook één van beiden mogelijk. Wij hebben gekozen voor deze dag
en tijdstip omdat wij menen daar de volgende voordelen uit te halen:

-
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Ouders hoeven evt. maar één keer per week hun kind te
brengen en te halen.

-

De Meet-Inn kan (hoeft niet) gecombineerd worden met de
Soos
Op vrijdag ervaren jongeren vaak meer “vrije tijd’, daar ze
zaterdag en zondag geen school hebben.
Op vrijdag hebben jongeren meestal geen verplichting aan
een (sport)club.

De eerste bijeenkomst op 21 september zal in het
teken staan van kennis maken met elkaar en het
maken van keuzes en afspraken rondom de
inhoud van de volgende bijeenkomsten.
We proberen om de jongeren zelf een
persoonlijke uitnodiging te sturen.
Hartelijke groet,
Exoduskerk:
Helma Vader
r.w.vader@freeler.nl
Ger. Kerk Melissant: Edwin van Leeuwen
edwin_vanleeuwen@hotmail.com
Emmaüskerk:
Anja van Huizen
w.vanhuizen@hetnet.nl

MEET-INN
Datum:
21 september
2018
Tijd:
18.30-19.30 uur
Locatie:
Jeugruimte
Exoduskerk
Dorpsweg 97a,
3245 VB
Sommelsdijk
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Bericht van Veerle
11 juli 2018 (dit bericht had in de vorige uitgave moeten staan)
Beste gemeenteleden,
Het is alweer een maand geleden dat ik naar Jeruzalem vertrok. De
cursus is achter de rug en inmiddels heb ik ongeveer 12 shifts bij de
ambulancedienst gedraaid. Elke shift is een enorme ervaring. De
driver spreekt soms nauwelijks of geen Engels, maar de medic die
naast de driver zit gelukkig vaak wel. In het begin moest ik erg wennen
aan hoe het er hieraan toe gaat. De cultuur is enorm anders en dat is
ook bij de ambulancedienst en in het ziekenhuis te merken. Hoewel
er in Jeruzalem een aantal ziekenhuizen staan die internationaal een
erg goede naam hebben, toch is alles minder geavanceerd dan ik in
Nederland heb gezien. Ook is alles in mijn ogen een beetje chaotisch,
maar het blijkt allemaal wel te werken!
Ik probeer 5 of 6 shift per week te draaien, die elk 8 tot 10 uur duren.
Na een shift ben ik vaak enorm moe, maar de volgende dag kan ik
niet wachten om weer te beginnen. Het is leerzaam, ik ontmoet allerlei
mensen en het is fantastisch om anderen, al is het soms maar door
iemands hand vast te houden, te kunnen helpen.
Op 28 juli kom ik weer terug naar Nederland. Graag vertel ik dan over
alles wat ik hier meemaak!
28 augustus 2018
Beste gemeenteleden,
Ongeveer een maand geleden ben ik teruggekomen uit Israël.
Gedurende de voorbereidingen voor de reis en tijdens de zeven
weken die ik in Israël heb mogen doorbrengen heb ik ontzettend veel
belangstelling, aanmoedigingen en support ontvangen vanuit de
gemeente. Het was geweldig dat ik mocht collecteren voor Magen
David Adom en de opbrengst van deze collecte was nog veel meer
dan geweldig. Toen ik in Israël was heb ik van vele mensen uit deze
gemeente
leuke
e-mails
en
whatsappjes
gekregen.
Via deze weg wil ik iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor de
betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk wat ik gedaan heb.
Hartelijke groet,
Veerle
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Plexat Jongerenpagina
De zomervakantie is helaas weer voorbij; maar hopelijk heeft
iedereen genoten van het mooie weer en even lekker vrij en voor
velen er even op uit te zijn geweest.
Nu is iedereen weer begonnen op school en ook de sporten zijn weer
begonnen.
Het kerkenwerk heeft ook weer een nieuw begin met een nieuwe
predikant: nogmaals welkom voor ds. Jan de Visser. We hopen op
een leuke samenwerking en ontmoetingen met de jeugd.

Jeugddiensten:
Op zondag 23 september is de startzondag voor jong en oud. Een
goed begin van het nieuwe seizoen; zullen we hopen.
Zondag 28 oktober is er weer een jeugddienst. Heb je een leuk idee
voor een thema of lied dat we tijdens deze dienst kunnen zingen; laat
het ons weten!
Wel hebben we weer jeugd bereid gevonden bij deze dienst ons
muzikaal te begeleiden.
Ds. Jan de Visser zal onze voorganger zijn. We zijn benieuwd naar
weer een bijzondere jeugddienst.

De Jadus:
Gaat weer van start op 9 september.
De scholieren van de middelbare school zijn allemaal van harte
welkom! Iedere tweede zondag van de maand in de jeugdruimte;
gewoon tijdens de kerkdienst.
We hopen dan nog meer jeugd welkom te heten en gezellig met
elkaar te kletsen over allerlei onderwerpen en Bijbelverhalen.
Weten jullie nog examenkandidaten geef het aan ons door. Dan
kunnen we ze hopelijk verrassen met een presentje namens de kerk.

De Web en De Soos:
Vanaf oktober gaan ook de clubs weer beginnen.
Zondag 7 oktober is de start! De tijden en verdere datums worden nog
bekend gemaakt via de nieuwsbrief en in de diverse app-groepen.
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Nieuwe leiding voor basisschoolleeftijd en middelbare scholieren is
welkom! Ook voor af en toe is het mogelijk ons te helpen. Meer
informatie bij: Moniek, Miranda en Janine.

Kindernevendienst:
Aan de snoeppot wordt goed gedacht iedere zondagmorgen. Na het
kinderpraatje gaat deze met het lichtje mee naar de
kindernevendienst waar we luisteren naar ons Bijbelverhaal. Ook is
er dan nog tijd voor een spelletje, knutselwerkje of kleurplaat voordat
we weer terugkomen in de kerk.
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.
Op de derde dag van de zomervakantie kwam Lieke Nagtegaal
ongelukkig terecht in de trampoline. Het gevolg was een scheurtje
onder haar knie, waardoor ze met haar been helemaal in het gips
moest. Niet leuk als je nog op vakantie moet! Gelukkig kon ze met
een goed afsluitende hoes met haar gipsbeen toch het water in. Op
dit moment is het gips er weer af en revalideert ze. Ze doet haar best!

MEET INN
Ben jij 11,12,13,14,15 of 16 jaar oud? Kom dan op vrijdag avond 21
september naar de eerste bijeenkomst van 18.30 tot 19.30 uur in de
jeugdruimte van de Exodus kerk.
Op deze avond denk je mee over de geloofsverdieping met je leeftijd
genoten; ook jeugd van de Emmaüskerk is hiervoor uitgenodigd.
Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee.
Schrijf de datum alvast in je agenda, er volgt nog een officiële
uitnodiging.
Hartelijke groetjes: Janine van Noord en Ria van Eck –
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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Koffiedienst
9 september Mevr. M. van Sliedregt en dhr. L. van Sliedregt
16 september Mevr. A. van Eijken en Mevr. J. van Nimwegen
23 september Mevr. E. van der Wel en Mevr. T. de Roos
30 september Dhr. S. Riedijk en Mevr. R. Riedijk
7 oktober
Mevr. M. van Sliedregt en dhr. L. van Sliedregt
14 oktober
Mevr. H. van Dis en Mevr. R. van Soelen
Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821

Bloemendienst
9 sept.
16 sept.
23 sept.
30 sept.
7 okt.
14 okt.

Mevr. Visser
Mevr. Gebraad
Mevr. Schoenmaker
Mevr. v.d. Tol
Mevr. Mijs
Mevr. v.d. Ouden

Middelharnis
Melissant
Sommelsdijk
Dirklsand
Nieuwe Tonge
Sommelsdijk

Riet Riedijk, tel.: 487050
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Oppasdienst
09-09-2018
16-09-2018
23-09-2018
30-09-2018
07-10-2018
14-10-2018

Jantien Nagtegaal
Annefleur van Es
Veerle Baars
Iris van Noord
Annemiek Wesdorp
Merel van Noord
Marlien Mijnders
Sanne van Etten
Ellen Buth
Maaike den Hartogh
Cyrine Buskop

06-53520306
0187-641154
0187-602285
06-19588146
06-38499936
06-26045363
06-20340464
06-57620601
06-19018873
06-20549636
06-46189955

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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Abonnement mededelingenblad
Wilt u een abonnement op het mededelingenblad?
Dan graag € 17,00 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)

Gezocht: lege potten voor advocaat
Voor de ontmoetingsdagen zijn wij weer op zoek naar grote lege
conservenpotten voor de advocaat (inhoud 680-720 ml).
Liefst van appelmoes, doperwten, worteltjes e.d. (niet van bijv.
augurken i.v.m. de geur).
Graag inleveren bij Daaf Mijs (Korteweegje 42, Nieuwe Tonge) of in
de doos in de groene ruimte van de kindernevendienst.
Alvast hartelijk dank!
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Leesrooster
september
zo
Deut. 4:5-20
9
ma 10 Deut. 4:21-31
di
11 Deut. 4:32-43
wo 12 Romeinen 15:1-13
do
13 Romeinen 15:14-33
vr
14 Marcus 8:27–9:1
za
15 Marcus 9:2-13
zo
16 Marcus 9:14-29
ma 17 Rechters 7:1-12
di
18 Rechters 7:13-8:3
wo 19 Rechters 8:4-21
do
20 Rechters 8:22-32
vr
21 Deut. 12:1-12
za
22 D 12:13-28
zo
23 Deut. 12:29–13:6
ma 24 Deut. 13:7-19
di
25 Rechters 8:33–9:21
wo 26 Rechters 9:22-49
do
27 Rechters 9:50-10:5
vr
28 Marcus 9:30-41
za
29 Marcus 9:42-50
zo
30 Rechters 10:6-18
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oktober
ma 1
di
2
wo 3
do
4
vr
5
za
6
zo
7
ma 8
di
9
wo 10
do
11
vr
12
za
13
zo
14

Rechters 11:1-11
Rechters 11:12-27
Rechters 11:28-40
Psalm 35:1-10
Psalm 35:11-28
Marcus 10:1-16
Marcus 10:17-31
Rechters 12:1-7
Rechters 12:8-15
Romeinen 16:1-16
Romeinen 16:17-27
Deuteron 14:1-21
Deut. 14:22-29
Deut. 15:1-11

