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zondag 
  1 december 
10.00 uur 

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

Eerste Advent 
 

zondag 
  8 december 
10.00 uur  

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Stichting Out of Area 
2e coll.: t.b.v. de kerk  

Tweede Advent 
 
Jeugddienst 

zondag 
15 december 
10.00 uur 

ds. Paul van Dijk, Alphen a/d Rijn 
1e coll.: t.b.v. Leger des Heils 
2e coll.: t.b.v. de kerk  

Derde Advent 
 

zondag 
22 december 
10.00 uur 

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

Vierde Advent 
Jadus  

dinsdag 
24 december 
22.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Light for the World 
2e coll.: t.b.v. de kerk  

Kerstnachtdienst 
m.m.v. Cantorij 

woensdag 
25 december 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Kinderen in de Knel 
2e coll.: t.b.v. de kerk   

Eerste Kerstdag 

zondag 
29 december 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Youth for Christ 
2e coll.: t.b.v. de kerk  

Top 2000 dienst 

dinsdag 
31 december 
19.00 uur 

ds. Leendert Jan Lingen 
1e coll.: t.b.v. Stichting de Hoop 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

Oudejaarsdienst 
Exoduskerk 

zondag 
  5 januari 
 

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

 

zondag 
 12 januari 

Arend Voogt, Zuidland 
1e coll.: Diaconaal Haven-project 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

zondag 
19 januari 

Els Klok, Gouda 
1e coll.: t.b.v. Plaatselijk Diaconaat 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

 
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. 

Meditatie 
Geeft Licht! 

http://www.exoduskerk.nl/


                                          5 

  
Het nieuwe kerkelijk jaar is nog maar net begonnen, of de mooie 
verhalen tuimelen alweer over elkaar heen. We lezen uit de profeten 
van het Oude Testament, en proberen te achterhalen wat voor een 
beeld zij van de Messias hadden. Daar kunnen we jaren Bijbelstudie 
mee vullen, maar we beperken ons dit keer vier zondagen over het 
Licht. Dat is ook het thema van het kindernevendienstproject: Geef 
Licht! 
  
Licht is zo ongeveer levensvoorwaarde nr. 1. Je kunt een dak boven 
je hoofd hebben, je kunt eten genoeg in huis hebben, je kunt vrienden 
bij de vleet hebben, maar als er geen licht zou zijn, heb je daar niets 
aan. Het is onmogelijk om je een leven in te denken, waarin geen licht 
schijnt. Ook voor mensen die totaal blind zijn, is licht van 
levensbelang, omdat er zonder licht bijvoorbeeld niets groeit. Zonder 
licht is er geen leven. En daarom is het nogal veelzeggend, dat het 
eerste woord, dat God spreekt, precies daarover gaat: “Er zij licht.”[1]  
  
Het Johannesevangelie lijkt qua opzet heel erg op het 
scheppingsverhaal. In Genesis staat: “In den beginne schiep God de 
hemel en de aarde.” Het Johannesevangelie heeft als openingszin: 
“In den beginne was het Woord.” En vervolgens probeert Johannes 
zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het scheppingsverhaal, wanneer hij 
vertelt over het optreden van Jezus. Hij schrijft, dat hij niet zelf het 
licht was, maar dat hij er was om te getuigen van het licht: het ware 
licht, dat ieder mens verlicht. En dat ware licht is natuurlijk Jezus. Een 
paar hoofdstukken verder op getuigt Jezus over zichzelf. Hij zei: “Ik 
ben het licht voor de wereld. Die mij volgt loopt nooit meer in de 
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”[2] 
  
Volgens het evangelie van Johannes is Jezus dus het Licht der 
wereld. In het evangelie van Mattheus lezen we echter iets heel 
anders. Daar staat dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt: “Jullie zijn het 
licht in de wereld.”[3]  
  
Boven het project van de kindernevendienst staat: Geef Licht! En dat 
is een mooie opdracht, en een goede manier van bewustzijn: we 
hebben de mogelijkheid om licht te geven in de donkere dagen voor 
kerst, en in heel ons leven het hele jaar door. Maar eigenlijk 
suggereert dit thema, dat je misschien ook wel eens geen licht geeft. 
En zo kan dat wel eens voelen. Dat je jezelf afvraagt, hoeveel de licht 

file:///C:/Users/veken/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I0O9KMYE/Meditatie%20Geef%20Licht%20nov%202019.doc%23_ftn1
file:///C:/Users/veken/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I0O9KMYE/Meditatie%20Geef%20Licht%20nov%202019.doc%23_ftn2
file:///C:/Users/veken/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I0O9KMYE/Meditatie%20Geef%20Licht%20nov%202019.doc%23_ftn3
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van God en Jezus je eigenlijk verspreidt in de wereld om je heen. Of 
dat je merkt dat hoe meer je je best doet om iets van Gods licht te 
laten zien, er steeds minder van terug te vinden is. En dat je daarom 
steeds minder moeite doet om licht te geven. 
  
En dan is zo’n oproep: ‘Geef Licht!’ aan het juiste adres gericht. We 
kunnen allemaal wel een impuls gebruiken van tijd tot tijd. Een 
oppepper, om op te staan en door te gaan. 
  
Maar met het woord van Jezus kun je nog een slagje dieper gaan. Je 
bént eenvoudigweg het licht der wereld. Dat hoef je niet meer te 
worden, dat ben je al. Misschien ben je dat al wel vanaf je geboorte, 
of misschien heb je later geleerd wat Jezus gezegd heeft over het feit 
dat je zelf het licht der wereld bent. We hoeven niet op school of op 
het werk uitvoerig te gaan staan preken of evangeliseren, om toch het 
licht der wereld te kunnen zijn. Leef en doe maar gewoon zoals je 
denkt dat Jezus van je verwacht. Leef en doe maar alsof je niet anders 
kunt dan dit: het licht der wereld te zijn. 
  
Advent is de tijd, waarin we de komst van Jezus verwachten, Jezus 
die van zichzelf hardop en vrij durft te getuigen: ‘Ik ben het Licht der 
wereld ‘. Zijn leerlingen durfden hem dat niet hardop na te zeggen, en 
daarom heeft Hij het hun zelf maar voorgehouden: “Jullie zijn het licht 
in de wereld.” 
  
Laten we dus het licht dat we zijn, en het Licht dat eraan komt, 
brandende houden, En laten we ons licht laten schijnen voor alle 
mensen. 
  
Ds. Jan de Visser 
 
[1]           Genesis 1: 3 
[2]           Johannes 8: 12 
[3]           Mattheus 5: 14 
 
 
 
 

file:///C:/Users/veken/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I0O9KMYE/Meditatie%20Geef%20Licht%20nov%202019.doc%23_ftnref1
file:///C:/Users/veken/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I0O9KMYE/Meditatie%20Geef%20Licht%20nov%202019.doc%23_ftnref2
file:///C:/Users/veken/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I0O9KMYE/Meditatie%20Geef%20Licht%20nov%202019.doc%23_ftnref3
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Aandacht voor ……. 
 
Afgelopen zondag hebben we het kerkelijk jaar afgesloten met 
de Eeuwigheidszondag. Tien personen uit onze kerkelijke 
gemeente, die het afgelopen jaar gestorven zijn, zijn herdacht 
in het bijzijn van veel familieleden. 
Binnen de gemeente hebben meerdere leden en families te 
maken gehad met het overlijden van een geliefde of geliefden. 
Er is rouw in deze gezinnen. We denken aan hen in hun verdriet. 
  
Als het leven soms pijn doet  
En de storm gaat te keer 
In een tijd van moeite en verdriet 
Alsof de zon niet meer opkomt 
En het altijd donker blijft 
En de ochtend het daglicht niet meer ziet 
  
Dat Uw armen om mij heen zijn 

En Uw liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terugkijk 

Dat U mij gedragen heeft 
  
Zieken 

In de afgelopen periode zijn vier dames met hun voet en enkel 
in het gips beland, hetzij door vallen of door een verkeerde stap. 
Het betreft Martha Braber, Margreet Zuidwijk, Arja Abramse en 
Els Dekker. Martha is weer van het gips verlost. De andere 
dames hebben loopgips of bijna loopgips. Hopelijk kunnen jullie 
allen straks weer vrolijk de wereld instappen!  
Hanna Dubbeld en Bas van Reede volgen een 
revalidatieprogramma, dat bij beide vorderingen maakt. Izak 
Bree is aan zijn heup geopereerd en is met revalideren 
begonnen. Jan Offerhaus is na een behandeling thuis gevallen 
en daarna opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn zorgen omtrent 
zijn gezondheid. De heer Hollebek gaat aan een volgende kuur 
beginnen. Hopelijk slaat de behandeling goed aan. Sterkte 
allemaal! 
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Binnen de gemeente zijn diverse mensen met onderzoeken en 
behandelingen bezig. Dit al dan niet vanwege een ernstige 
ziekte. Er zijn soms opeens grote zorgen omtrent de 
gezondheid. We hopen dat behandelingen aan mogen slaan. 
We wensen de mantelzorgers veel kracht en geduld toe. 
  
Overlijden 

De heer Gijzebregt (Gijs) Visser is op 23 oktober 2019 in de 
leeftijd van 91 jaar overleden. Hij is na een verblijf in Nieuw 
Rijsenburgh vier maanden na zijn vrouw Bep gestorven. Elders 
leest u een in memoriam. 
 
 

 Kroonjaren                      
  
Naam Adres Datum en 

hoeveel jaar 

Mevr. H. Stekelenburg- 
Westdijk 

Frans Halslaan 14 
3241 AB Middelharnis 

14 december 
90 jaar 

Mevr. G. Koopman-  
Reinders 

Binnenpad 13 
3241 EK Middelharnis 

5 december 
95 jaar 

 Komende verjaardagen 85+ 
  
Naam Adres Datum en 

hoeveel jaar 

Mevr. J. Bolle-Goumare Lijsterbesweg 56 
3241 BM Middelharnis 

12 december 
86 jaar 

Mevr. T. M. Zoon-Vis Sperwer 39 
3245 VP Sommelsdijk 

19 december 
96 jaar 

Komende huwelijksjubilea  
  
Naam Adres Datum en 

aantal jaren 

Dhr. en Mevr. Broer- 
Schellevis 

Rubensplein 89 
3241 AM Middelharnis 

5 december 
50 jaar 

Dhr. en mevr. 
Knook-Grootenboer 

Pimpelmees 38 
3245 TW Sommelsdijk 

7 december 
40 jaar 

Dhr. en Mevr. de 
Knegt-Mostert 

Peuterdijk 44 
3249 AW Herkingen 

18 december 
60 jaar 
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In bovenstaande rubrieken vermelden we de namen van mensen, die 
iets te vieren hebben. Dit zijn feestelijke gebeurtenissen. Dit gebeurt 
om het meeleven met elkaar en de aandacht voor elkaar te 
bevorderen. Ontvangen kaarten worden enorm op prijs gesteld! Als u 
vermelding niet op prijs stelt, verzoeken wij u dit voor het uitkomen 
van het volgende mededelingenblad kenbaar te maken bij de scriba: 
info@exoduskerk.nl. 
  

Tot slot 
 
Het nieuwe kerkelijk jaar gaat beginnen en daarmee breekt de 
Adventstijd aan. We noemen het de donkere dagen voor Kerst, maar 
eigenlijk zijn het de weken, die gaan naar het Licht. We verwachten 
de komst van de Vredevorst, het Licht der wereld. 
  
Zoals gezang 439 het zegt: 
Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: 
Reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; 
Ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart. 
  
Een goede adventstijd gewenst! 
Margot van de Wiel 
  
  
 
 
 
  

mailto:info@exoduskerk.nl


                                          10 

In memoriam Gijs Visser 
  

Gijs Visser is geboren op 17 augustus 1928 in Sommelsdijk. Zijn 
ouders hebben het winkeltje in tapijten en karpetten overgenomen 
van zijn opa, de mattenschipper. 
Kort nadat de Tweede Wereldoorlog is uitgebroken, gaat Gijs naar de 
Mulo. Maar het leren zat hem niet in het bloed, veel meer het 
ondernemen en het handeldrijven. 10 jaar na de oorlog trouwde hij 
met Bep Kievit uit Nieuwe-Tonge. Ze kregen vier kinderen, waarvan 
de tweede al drie maanden na de geboorte is overleden. 
Net als zijn ouders heeft ook Gijs het bedrijf overgenomen, samen 
met zijn broer. In 1969 hebben ze een enorme toonzaal laten bouwen 
van wel 1.000 m2, ongehoord groot voor die tijd. En dat zal niemand 
op Goeree-Overflakkee ontgaan zijn: Visser Meubelen is tot op de 
dag van vandaag een begrip. 
Toen Gijs 57 jaar oud was, kregen hij en zijn broer de gelegenheid 
om het bedrijf te verkopen, en dat betekende opeens een einde aan 
zijn werkzame leven. Dat wil zeggen: hij ging niet stil achter de 
geraniums zitten, maar hij werd actief op andere gebieden. Hij ging 
ziekenhuisritjes doen voor een taxibedrijf, en vervoerde zodoende tal 
van mensen van en naar het ziekenhuis, vaak in Rotterdam. Hij 
ontdekte dat hij wel van biljarten hield, en tot op zeer hoge leeftijd 
heeft hij zich wekelijks met zijn biljartvrienden vermaakt in het 
Dienstencentrum. 
Begin vorig jaar werd longkanker bij hem geconstateerd, en dat heeft 
hem diep geraakt. Zijn vrouw Bep was al enige tijd ziek, en zo samen 
stonden ze er niet best voor, toen ik in augustus 2018 met hen kwam 
kennismaken. 
We spraken over de vraag of hij zich nog moest laten behandelen, en 
hoe het verder moest als de grote vragen van het leven op hem 
afkwamen. Maar, zo liet hij weten, ‘u komt voor mijn vrouw, en niet 
voor mij, want ik ben geen lid van de kerk’. En dat klopte. Gijs was 
vele jaren lang wel op de Ontmoetingsdagen te vinden, maar lid van 
enige kerk was hij niet. Ik heb toen gezegd, dat een mens nooit te oud 
is om te leren, en ook nooit te oud om lid te worden van een kerk. En 
zo is het gekomen, dat hij eerder dit jaar is ingeschreven als lid van 
onze Exodusgemeente. 
We hebben aan het begin van dit jaar enkele goede gesprekken met 
elkaar gehad, en toen werd opeens Bep opgenomen in het ziekenhuis 
en daarna in Nieuw-Rijsenburgh. Gijs kon niet alleen thuisblijven, en 
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ook hij verhuisde naar het verpleeghuis: wel op dezelfde gang, maar 
niet op dezelfde kamer. Bep ging hard achteruit, en overleed op 28 
juni 2019. Terwijl iedereen verwacht had, dat Gijs na de diagnose 
longkanker als eerste van de twee zou overlijden, gebeurde het 
tegendeel. Gijs was, bijna 91 jaar oud, zo goed als ontroostbaar. Ze 
waren meer dan 70 jaar samen. 
Na het overlijden van Bep heeft Gijs nog vier maanden in Nieuw-
Rijsenburgh gewoond. Al snel namen zijn krachten af, en werd hij 
minder en minder aanspreekbaar. De laatste weken lag hij op bed, en 
kon maar moeilijk uit z’n woorden komen. 
Op 23 oktober sluit hij voorgoed zijn ogen, en op 28 oktober, de 
verjaardag van Bep, hebben we afscheid van hem genomen in een 
drukbezochte afscheidsdienst. In kleine kring hebben we hem naast 
zijn vrouw Bep ter ruste gelegd op de begraafplaats waar ook hun 
dochter ligt. En we hebben tegen elkaar gezegd, dat voor de 
nabestaanden van Bep en Gijs deze plaats heilige grond is geworden. 
Twee schepselen van de Allerhoogste die met oprechte eerbied 
teruggebracht worden naar waar ze vandaan kwamen: de 
scheppende handen van God, die hen uit het stof der aarde 
geformeerd heeft. 
Laat hun beider nagedachtenis voor iedereen tot zegen zijn! 
 
Ds. Jan de Visser 
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Agenda 
 

  3 december Filmavond “Babettes Feast” 19.30 uur 

10 december Koffiecontact bij mevr. Winkels 
Lijsterbesweg 49 Middelharnis  
Tel.: 0630101124 

14.30 uur 

10 december Tweede avond rond het Bijbelboek 
Esther in Regenboogzaal  

19.30 uur 

11 december Vrouwengespreksgroep in een 
zaaltje van de kerk 

13.45 uur 

13 december Kerstvolkszang op Diekhuusplein 19.00 uur 

22 december  Kinderkersttocht 16.30 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderkersttocht 
 

 Kinderkersttocht  
 ‘Van Nazareth naar Bethlehem’ 
  
 Zondag 22 december 
16.30 uur – 18.30uur 
 
Aanmelden kan via: 
kinderkersttocht@groen-support.nl 
of telefonisch 0187-602475 
(vóór 15 december) 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kinderkersttocht@groen-support.nl
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand oktober waren: 

Datum Doel Bedrag 

  6 oktober  Kerk en Israël   € 186,77 

  6 oktober  Voedselbank  € 242,20 

 13 oktober  Werelddiaconaat  € 236,50 

 20 oktober  Artsen Zonder Grenzen  € 159,10 

 27 oktober  Hervorming dag  € 217,40 

 
De opbrengsten van de collecten in de maand november waren: 

Datum Doel Bedrag 

   3 november Najaarszendingsweek € 231,65 

 10 november Kleine Kerkelijke Gemeenten € 316,00 

 17 november Diaconaal Quotum € 221,40 

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,  
Hans Meijer 
 

Kerstvolkszang 
 
Op vrijdag 13 december zal weer de jaarlijkse Kerstvolkszang 
plaatsvinden op het Diekhuusplein. We beginnen deze avond 
om 19.00 uur en Sempre Crescendo zal het geheel muzikaal 
ondersteunen. Het programma bevat wederom mooie kerst-
liederen. We nodigen iedereen uit om bij de grote kerstboom op 
het plein met ons mee te zingen. 
We hopen velen van u te ontmoeten, Joke van Driel 
 

Ontmoetingsdagen 
 
Al enkele jaren is het de gewoonte dat de Diaconie 5% van de 
opbrengst krijgt van de Ontmoetingsdagen. Met dit geld ondersteunen 
we goede doelen die de gemeenteleden aan mogen dragen. Dit jaar 
hadden we twee goede doelen:  de Anniecrèche in Paramaribo en de 
belevingstafel voor bewoners van  Hernesseroord. Voor een volgend 
jaar rekenen we weer op uw medewerking. 

Namens de Diaconie, Joke van Driel 
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Toelichting komende collecten van dec 2019 – jan 2020  
 
1 december  De Veldwerker. Dit jaar heeft de Veldwerker zijn 10 

jarig jubileum op Goeree Overflakkee “gevierd”. Helaas is het nog 

steeds nodig, maar ook is het fijn dat er nog steeds hulp geboden 

wordt aan jongeren die een alcohol- of drugsprobleem hebben en 

daardoor hulp nodig hebben. In de Nieuwsbrief las ik dat de huidige 

veldwerker, Gerwin door omstandigheden niet kan werken. We hopen 

dat dit snel weer wél het geval is. Per 1 november zijn er twee dames 

als maatschappelijk werker aan het team toegevoegd. Dit zijn Lieneke 

Struijk en Martine Aantjes. Zij willen zich inzetten om jongeren, die 

daarvoor open staan, te helpen hun leven weer op orde te brengen. 

Wij kunnen dit werk financieel ondersteunen. 

8 december. Stichting Out of Area Deze stichting zet zich in voor 

mensen in gebieden waar dat hard nodig is. Door het aanbieden van 

educatieve activiteiten en het opknappen van o.a. scholen, 

jeugdcentra, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en instellingen voor 

mensen met een beperking te verbeteren. Zij doen dit in 

samenwerking met vrijwilligers uit Nederland, die hun handen uit de 

mouwen steken en hun kennis ter beschikking stellen. Voor iedereen 

(school, bedrijf of individu) hebben zij een project dat perfect aansluit 

bij de interesse, het vakgebied of onderwijsrichting.  In mei 2020 

vertrekt Lieke v.d. Have, een gemeentelid, met haar klas – van 

opleiding Sport en Bewegen – voor deze Stichting naar Bosnië 

Herzegovina. De kinderen daar hebben nog dagelijks last van de 

gevolgen van de oorlog. Zij gaan daar aan de slag om de gymzaal 

van het schooltje op te knappen en om leuke sport en spel activiteiten 

te doen.  In deze jeugddienst zal Lieke voor de collecte dit project nog 

verder toelichten. Het geld wordt gebruikt om materialen (zoals verf, 

laminaat, sportmateriaal enz.) te kunnen bekostigen. 

15 december Leger de Heils.  Het Leger des Heils is een 

internationale beweging en hoort tot de universele christelijke kerk. 

Hun opdracht is: Het Evangelie van Christus preken en in Zijn Naam 

menselijke nood lenigen zonder enige vorm van discriminatie. 

22 december Plaatselijk Diaconaat. Met de opbrengst van deze 

collecte worden plaatselijke diaconale activiteiten bekostigd. 
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24 december Light for the World. Deze stichting werkt aan een 

wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op 

onderwijs en daardoor ook op betaald werk. Hun motto is: “Samen 

voor gelijke kansen”! 

25 december Kinderen in de Knel. Geef licht aan kinderen in de 

knel in Moldavië. Voor miljoenen kinderen op de wereld is het elke 

dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in 

Moldavië, het armste land van Europa. Doordat veel ouders in het 

buitenland werken zijn veel kinderen al vroeg op zichzelf 

aangewezen. Organisatie Bethania komt op voor deze kinderen, met 

naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goed maaltijd. Kerk 

in Actie wil kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere 

bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. 

29 december Youth for Christ. Deze organisatie richt zich op 

jongeren van 10 tot 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. 

31 december Stichting De Hoop Stichting De Hoop is een 

evangelische GGZ instelling voor jongeren en volwassenen met 

psychiatrische- en/of verslavingsproblemen. Naast poli – en klinische 

behandelingen zijn er ook woonvormen voor beschermd wonen. 

Folders van deze Stichting liggen op het leesrek in de 

ontmoetingsruimte. 

5 januari Wilde Ganzen. Deze Stichting geeft hulp aan kleinschalige 

projecten over de hele wereld, waar hulp nodig is. Op zondagmorgen 

wordt er wekelijks aangegeven waar het geld die week heen gaat.  

12 januari  Diaconaal Havenproject. Deze stichting voert diaconale 

arbeid uit, gericht op het welzijn en de behoeften van zeevarenden. 

Specifiek voor hen, die onder precaire omstandigheden moeten leven 

en werken. 

19 januari Plaatselijk Diaconaat. Hiervan worden plaatselijke 

Diaconale activiteiten betaald. 

 

Namens de Diaconie, Coby van den Tol 
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Koffie met?...... 
 

Koffie met…… noten  
  
Woensdagmorgen 27 november is de laatste koffieochtend van 2019 
geweest. Deze ochtend had als thema, de mensen die voorbij gaan 
(Eeuwigheidszondag) en datgene wat gaat komen (Advent). Naast 
koffie drinken en zingen was er ook volop gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en bij te praten. In de maand december zijn er genoeg 
andere activiteiten. Deze maand slaan we dus over.  
Op woensdag 29 januari is er weer Koffie met ….verhalen in de 
Exoduskerk. 
We hopen u daar weer te ontmoeten. 
  
Emmy Lingen en Margot van de Wiel 
 
 

Vrouwengespreksgroep 
 
Op woensdag 11 december komen wij weer bij elkaar in een zaaltje 
van de kerk. De Inloop is van 13.45 u tot 14.00 u.  
De koffie en thee staan dan weer voor ons klaar.  
Mariska en Lenie zijn die middag onze gastvrouwen. We gaan verder 
met het bespreken van Mattheus 5. 
We hopen met elkaar weer een fijne zinvolle middag te hebben. 
Nieuwe dames, van harte welkom. 
 
Namens de vrouwengespreksgroep, 
Elly Terlouw 
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 Van de kerkrentmeesters 
 
Opbrengsten van de maand oktober waren: 
 

Datum Bedrag 

06 oktober € 182,00 

13 oktober € 190,42 

20 oktober € 158,55 

27 oktober € 186,21 

 
Met vriendelijke groet,  
namens de kerkrentmeesters, 
Joost de Koeijer 
 
 

Aktie kerkbalans: 
De Aktie Kerkbalans (AKB)-commissie is weer 
druk bezig om de voorbereidingen te treffen 
voor de AKB-campagne 2020.  
De AKB 2020 is vanaf 18 januari tot en met 1 
februari. De manier van communiceren naar 
elkaar zullen we op dezelfde manier doen als 

vorig jaar. Dat wil zeggen; de brieven worden door de lopers bij u 
thuisgebracht maar de toezeggingen kunt u per mail retourneren.   
We gebruiken hiervoor dezelfde e-mailadressen als afgelopen jaar. 
 
Heeft u een nieuw e-mailadres of wilt u voor het eerst meedoen, mail 
dan naar kerkbalans@exoduskerk.nl 
  
Met een hartelijke groet, 
De AKB-commissie 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerkbalans@exoduskerk.nl
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Vorming en toerusting 
 

Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen 
 
Een goed verhaal: Open synagogedienst in Emmaüskerk 

De mogelijkheid om een synagogedienst bij te 
wonen in Nederland zijn beperkt. Daarom 
organiseert rabbijn Tamarah Benima in 
plaatsen waar belangstelling is een open 
synagogedienst waar iedereen welkom is. We 
nodigen u uit voor een open synagogedienst 
op vrijdagavond 17 januari 2020 in de 
Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 64 te 
Middelharnis. In 1942 werd er in de synagoge 

van Middelharnis voor het laatst een dienst gehouden. Op 2 mei 1942 
werd het dragen van de Jodenster verplicht en vanaf augustus 1942 
werden de eerste Flakkeese Joden weggevoerd naar de 
vernietigingskampen. De grootste deportatie vond begin november 
van datzelfde jaar plaats. Met uitzondering van een handvol 
onderduikers werden alle Joodse inwoners weggevoerd en vermoord. 
De open synagogedienst, is precies hetzelfde als een 
vrijdagavonddienst in de synagoge: met gebeden, gezangen, derasja 
(preek), gebed voor overledenen, etc. Het wordt de aanwezigen 
gemakkelijk gemaakt om mee te zingen. Hoewel veel van de dienst 
in het Hebreeuws zal zijn is kennis van het Hebreeuws niet nodig. De 
opzet van de avond: vanaf 19.00 uur, inloop met koffie, thee en 
lekkernijen. Van 19.30-20.30 uur Kabbalat Sjabbat-
dienst/vrijdagavonddienst. Van 20.30-22.00 uur Kiddoesj, met 
zegenen van de Sjabbat, wijn en brood, en lekkernijen en 
gezelligheid. Graag willen we vooraf weten wie dit wil meemaken. 
Opgeven kan uiterlijk tot donderdag 9 januari via het 
webformulier bij dit artikel op de website van de Emmaüskerk of 
door te bellen met 06 – 49 64 27 92. De Open synagogedienst is 
een gezamenlijk initiatief van de Emmaüskerk en de Exoduskerk. 
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Dagtocht Krona 
 
Een dagtocht naar Museum Krona in Uden. 
Museum Krona (voorheen Museum voor 
Religieuze Kunst Uden) is gevestigd in een 
eeuwenoude, bewoonde abdij. 
Het presenteert één van de mooiste collecties 
religieuze kunst in ons land. Voor de bezoeker 
een bijzondere beleving binnen de muren van 
de abdij van de Zusters Birgittinessen (sinds 
1713). Krona is het Zweedse woord voor 
kroon, dat zult u vast begrepen hebben.  
De naam is een impliciete verwijzing naar de heilige Birgitta, naar 
haar wereldlijke en geestelijke kroning. Een verwijzing ook naar de 
kroon die de zusters dragen. 
Het plan is om een reisje te organiseren naar dit museum. Wij willen 
het vervoer zelf regelen door de huur van enkele personenbusjes 
en/of eigen auto’s. 
Een gids zal ons van alles vertellen over de abdij en ons rondleiden 
langs de vaste collectie en tijdelijke tentoonstelling. 
Bij aankomst is er koffie of thee en wij zullen een eenvoudige lunch 
gebruiken. 
Wij ramen de kosten voor dit dagje Museum Krona op ongeveer  
€ 45,00 p.p.  Verdere informatie over tijdstip en plaats van vertrek 
volgt in december.  De reis staat gepland voor donderdag 27 februari 
2020. Noteer deze datum alvast. U kunt zich nu al opgeven bij; Bert 
Voorberg (06-40286215 of bertvoorberg31@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bertvoorberg31@gmail.com
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Bijbelboek Esther 
 
Op dinsdagavond 10 december a.s. is de tweede 
avond rond het Bijbelboek Esther. 
Vorming en Toerusting wil met deze serie 
Bijbelstudies invulling geven aan één van haar 
kerntaken n.l. toerusting binnen de kerkelijke 
gemeente. 
Macht, intriges en drama … Het zijn ingrediënten 
voor een bestseller. Het is een verhaal met een 
enorme wisselwerking tussen de menselijke wil en de sturing van 
God, terwijl Zijn naam nergens in dit boek vermeld wordt. 
Esther is een boeiend boek, dat meer dan voldoende gespreksstof 
oplevert voor een viertal avonden. 
Heeft u de eerste avond gemist? Geen probleem! Wij zien u graag en 
dat u meedoet, meedenkt en mee studeert op deze en volgende 
avonden. 
Plaats: de regenboogzaal van onze kerk – aanvang 19.30 uur.   
Vervolg avonden: 21 januari en 18 februari 2020 
 
 

Het kruisje boven de wieg 
 
Een heel bijzonder kruisje, want een aan het kruis 
genagelde engel, dat zie je niet zoveel. Dit 
engeltje is al heel oud en heeft waarschijnlijk aan 
een object vastgezeten. Emaille op koper en 
waarschijnlijk afkomstig uit Midden-Europa. 
Het lijkt wel of de engel een beetje boos de wereld 
in kijkt. Niet helemaal tevreden over wat het 
overkomen is. 
Het is uiteindelijk helemaal goed gekomen met 
deze engel. Al diverse generaties heeft het nieuwe wereldburgers 
vanaf de hangplek bovenaan de wieg, hun eerste lachjes zien maken. 
Van Antoinette en Evelien tot aan Robin toe. Deze engel gaat niet met 
pensioen. Ze is oproepbaar voor een volgende klus.. 
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Een Grieks – Orthodox kruis 
 
In de stille week van 1998 overleed een jonge 
man van 39 jaar op de tennisbaan in 
Nieuwdorp. Hij woonde met zijn gezin nog maar 
drie maanden in Nieuwdorp. Ze waren uit 
Griekenland gekomen. Jan (de Visser) is bij zijn 
vrouw op bezoek gegaan. Zij wilde graag dat hij 
de begrafenis zou begeleiden. Haar man was 
een Griek en daarom wilde ze een "Griekse" 
begrafenis.  
O.a. het Kyrie uit de mis van Ramirez moest 
worden gedraaid bij binnenkomst van de kist. 
Het is een indrukwekkende dienst geworden.  
Deze begrafenis vond plaats op Goede Vrijdag, de dag dat we 
gedenken, dat Jezus stierf. Drie dagen later met Pasen staat onze 
Heer Jezus Christus weer op. Hoe schrijnend was het dat we ons 
realiseerden, dat deze man, deze Nikos niet meer zou opstaan. 
Erg confronterend. Een paar weken later was ik (Hannie) jarig en als 
cadeau kreeg ik van de vrouw, die dus net weduwe was geworden, 
dit Grieks-orthodoxe kruis. Je begrijpt dat dit veel emotionele waarde 
heeft. 
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Filmavond in de kerk 
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Praise & Worship in Concert 
                                                                                                     

Op zaterdag 8 februari organiseert de Exoduskerk een Praise avond, 
met de Praiseband Coming Soon uit Zuidland. Toegegeven, het duurt 
nog een tijdje, maar toch willen we deze avond vast onder de 
aandacht brengen, zodat je de avond vrij kunt houden. 
Veel gemeenteleden kennen Coming Soon al, omdat ze al enkele 
Praise avonden georganiseerd hebben in Zuidland, en recentelijk ook 
in Hellevoetsluis. Deze 14-koppige band speelt en zingt allerlei 
bekende en minder bekende praise en worship liederen. Spreker 
Arend Voogt is erbij, evenals de dansgroep Together. Het wordt een 
fantastische avond. Er zal een collecte gehouden worden ten bate 
van Compassion, een organisatie die kinderen in armoede helpt bij 
het opbouwen van een beter leven. 
Deze avond is beslist niet alleen voor Exodusleden bedoeld. We 
zullen binnenkort op het hele eiland Goeree Overflakkee hier 
bekendheid aan geven. Dus hou de datum vast vrij, en als je vrienden, 
familie of kennissen hebt die dit misschien ook leuk zullen vinden: 
zegt het voort: 
 
8 februari Praise avond met Coming Soon. 
 
Verdere vragen kunt u aan Ria van Eck, Jeannette Mastenbroek of 
Ronald Vader stellen. 
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Persbericht  
 
 
 
 
 

Kerstdoelenconcerten 2019 
Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2019 
opnieuw twee Kerst-Doelenconcerten. Onder het thema “Een Koning 
voor de wereld” wordt hét verhaal van Gods liefde voor deze wereld 
gebracht in de ambiance en sfeer van het Concertgebouw de Doelen 
in Rotterdam. De concertserie wordt jaarlijks bezocht door duizenden 
mensen uit het gehele land. De Kerst-Doelenconcerten staan zo in 
een lange traditie, maar zijn allerminst traditioneel te noemen! Het 
programma wordt gekenmerkt door afwisseling en door variatie in stijl. 
Het is toegankelijk en herkenbaar en tegelijk vernieuwend en 
verrassend. Nieuwe kerstbewerkingen worden ten gehore gebracht 
en oude vertrouwde melodieën worden herkend in een vernieuwde 
uitvoering. De medewerkenden voeren het programma uit met een 
passie die u niet onbewogen laat en creëren een sfeer die door 
bezoekers betiteld is als ‘warm en overweldigend’. Onder leiding van 
dirigent Hans van Blijderveen wordt tijdens deze concertserie het 
meest indrukwekkende en inspirerende verhaal in de 
wereldgeschiedenis tot klinken gebracht. 
Het afwisselende programma wordt gebracht met verwondering, 
verrassing en vreugde! Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus 
geeft de serie Kerst Doelenconcerten 2019 vorm en inhoud met 
medewerking van: Christelijk gemengd koor ASAF uit Papendrecht 
o.l.v. Hans van Blijderveen, het Mannenensemble “Cantare” uit 
Woudenberg o.l.v. André van Vliet, Maria den Hertog 
(mezzosopraan), Jacob Schenk (tenor), Yannick Bot (marimba), 
André de Jager (orgel), André van Vliet (piano) en het orkest l’ 
Orchestra Particolare. Data en aanvangstijden: zaterdag 14 
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december, aanvang 14.00 uur en dinsdag 17 december, aanvang 
20.00 uur. Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, 
Rotterdam. Toegangsbewijzen € 25,- of € 29,- zijn te bestellen via de 
website: www.dedoelen.nl of telefonisch 010 217 17 17 of aan de 
kassa van Concertgebouw de Doelen te Rotterdam. Kinderen tot en 
met 15 jaar ontvangen € 10,- korting. De toegangsprijs is inclusief 
koffie/thee, programmaboekje en garderobe. 
 
 

Ontmoetingsdagen 2019 
 
En toen was het weer eind oktober, we gaan weer beginnen aan de 
Ontmoetingsdagen, altijd spannend wat het dit jaar weer zal brengen. 
Een aantal medewerkers is maandag begonnen om de kerkzaal en 
de andere ruimtes leeg te maken, dinsdag zijn de kramen gekomen 
en dinsdagmiddag zijn de spullen opgehaald. Gelukkig konden we 
weer een paar nieuwe en een paar oude gezichten verwelkomen, met 
“oude” bedoel ik medewerkers die er een tijdje tussen uit zijn geweest. 
  
Zo langzamerhand worden alle kramen en kamers gevuld, 
Tupperware, gadget, elektro midden, kerst, handwerk, speelgoed, 
huishoud, tassen, antiek, kaartje graaien, rad van fortuin, 
kaas/advocaat, kleding, boeken, curiosa, kinderboeken, jeugdruimte 
en een nieuwe kraam met Deco brood. Buiten wordt de vis-
kraam/kibbeling en de oliebollenkraam, de laatste kraam zowel bij de 
kerk als in Oude Tonge en bij de Lidl in gereedheid gebracht. 
  
En dan is het vrijdagavond, ik hou nog even een kort praatje en dan 
gaat de deur open. Mensen rennen naar binnen, maar het is niet zo 
druk als andere jaren. De avond loopt lekker door, het is gezellig druk. 
Zaterdagochtend om tien uur gaat de deur weer open en het is de 
hele dag door ook weer gezellig druk. Vele gesprekken gehad met 
verschillende mensen soms heel kort en soms wat langer. 
En dan is het vier uur.  De grote ombouw van Bazaar van de Kerk 
gaat beginnen, de klok geeft half zes aan en het meeste is gedaan er 
worden tafels en stoelen in de ontmoetingsruimte gezet, een lekker 
drankje wordt ingeschonken en ik mag de opbrengst weer bekend 
maken. Het is altijd spannend wat we weer bereikt hebben en als ik 
dan op de bar van de keuken zit en alle medewerkers zie zitten maakt 
mij dat blij. Dan maak ik het bedrag bekend.....€ 26000,-!! 

http://www.dedoelen.nl/
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Iedereen is zeer verheugd, zoals gebruikelijk wil iedereen weten wat 
zijn kraam heeft opgebracht.  
Namens de Commissie Ontmoetingsdagen wil ik iedereen heel 
hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet en zet maar vast in de 
agenda Ontmoetingsdagen 2020 zijn op vrijdag 6 en zaterdag  
7 november. 
  
Namens de Commissie Ontmoetingsdagen, Ronald van Reede 

 

Preekvoorziening 
 
Sinds januari 2013 zoek ik voorgangers die voor kunnen gaan op de 
vrije zondagen van onze predikant of zoals in het verleden, wanneer 
er ziekte is of de gemeente vacant is.   
Ik had een mooie lijst gekregen van mijn voorganger Jan de Bree, die 
ik intussen heb aangevuld, maar sommige oudere predikanten vinden 
het welletjes en hebben aangegeven niet meer voor te willen gaan. 
Anderen krijgen ergens anders een gemeente en hebben daardoor 
vaak minder tijd om in andere kerken voor te gaan of wonen te ver 
weg. Ik ben dus altijd op zoek naar voorgangers voor onze gemeente, 
omdat er ook wel eens een preekbeurt wordt teruggegeven. Vaak ook 
vanwege bovenstaande reden. Van sommige gemeenteleden heb ik 
namen van predikanten doorgekregen. Dat is zeer welkom. Dus als u 
een predikant weet die wel bij ons voor zou willen gaan en binnen 
redelijke afstand van Sommelsdijk woont , dan houd ik me 
aanbevolen. U kunt de naam, met telefoonnummer en/of emailadres 
en woonplaats doormailen naar mijn mail  w.poldervaart@gmail.com.  
Dat is fijner dan in de wandelgangen van de kerk, omdat ik dan vaak 
geen papier of pen bij me heb om de naam op te schrijven.  
Ik ben ook lid van de Face-boek pagina  “preekbeurtennetwerk”.  Op 
die manier lukt het me vaak om als het nodig is op het laatste moment  
een voorganger te vinden. Na het eerste contact via Facebook, volgt 
dan een telefoongesprek om te kijken of de predikant en gemeente 
bij elkaar passen.  
Mevr. Janneke van Rossum is mijn “achterwacht”. Zij heeft het 
contact met de gastpredikanten wanneer ik weg  ben tijdens een 
vakantie  en dat is prettig. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wilma Poldervaart 

mailto:w.poldervaart@gmail.com
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Ingezonden bericht 1 
 
Beste Exodusmensen, vanaf 1985 komen wij in de Exoduskerk en wij 
vonden er al snel onze draai.  Maar nu wij beiden gestopt zijn met 
werken vinden we dat het tijd wordt voor nieuwe dingen. We gaan 
verhuizen naar de Achterhoek, om precies te zijn naar Doetinchem 
waar we gaan wonen in afwachting van een nieuw te bouwen huis in 
Doesburg. Hopelijk vinden we ook daar een fijne en open 
kerkgemeente.  
Er staan al dozen gepakt, en het afscheid nemen is in volle gang, hier 
en daar valt er zelfs een traan. Wij bedanken iedereen voor de fijne 
en warme contacten. Als je in de buurt bent kom dan gerust langs, 
ons adres daar is De Gasperilaan 119, 7007 MV Doetinchem,  
tel. 06 12133859 / 06 11143171. 
 
Een hartelijke groet, Janny & Aat Vermaat 
 
 
 

Ingezonden bericht 2 
 

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de bezoekjes, 
bloemen en kaarten die ik heb gekregen voor en na mijn schouder-
operatie. Zoveel steun en medeleven heeft ons erg goed gedaan. 
 
Hanna en Paul Dubbeld  
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Plexat jongerenpagina 
 

Vol verwachting klopt ons hart!  De donkere dagen voor de Kerst 

hebben ook altijd weer veel gezelligheid, kaarsje, cadeautjes, 

Sinterklaas, pepernoten en niet te vergeten de heerlijke 

chocoladeletters.  

 

Jeugddiensten: 
Zondag 8 december is er de volgende jeugddienst met het thema: 

Vraag het God! 

Vergeet deze morgen niet om je mobiel mee te nemen naar de kerk! 

Wat we er mee gaan doen is nog een verassing. Jan de Visser zal 

onze voorganger zijn. We zijn benieuwd naar weer een bijzondere 

jeugddienst. 

 

De Jadus: 
De eerste twee bijeenkomsten van dit seizoen zitten er alweer op. 

Twee keer een volle tafel en fijne, mooie gesprekken. De eerste ronde 

hebben we ons voorbereid op de jeugddienst die eraan zat te komen. 

En afgelopen zondag hebben we met elkaar gesproken over ons 

beeld van de hemel. 

 “Geloven we dat er een hemel is? Waar denken we dan aan? En 

zouden we elkaar dan ook weer ontmoeten? “Afsluitend hebben we 

mooie popnummers opgezocht die passen binnen dit thema. 

 

De Soos: 
Op vrijdag avond 26 oktober hebben we een hele gezellige avond 

gehad. Er zijn verschilleden spelletjes gespeeld met wat lekkers erbij. 

Op vrijdag avond 23 november is er een sportavond in de Gooye. Alle 

jeugd van de verschillende PKN  kerken van Goeree Overflakkee 

mogen hieraan mee doen. Er zijn al 130 kinderen voor deze avond 

opgegeven. Het belooft een sportieve, gezellige avond te worden. 

Op zondagmiddag is de Web voor de basisschoolleeftijd. Hiervoor 

volgt ook nog een uitnodiging. Hebben jullie ook al zin om één keer in 

de maand op zondag middag of vrijdagavond naar de jeugdruimte te 

komen met jullie leeftijdgenootjes? Meld je dan alvast aan bij  

Janine van Noord: 06-45446032 
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Kindernevendienst: 
Aan de snoep pot wordt goed gedacht iedere zondagmorgen. Na het 

kinderpraatje gaat deze met het lichtje mee naar de kinder-

nevendienst 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. 

   

MEET INN 

Door ziekte en andere activiteiten op de vrijdag is het nog maar 1 keer 

gelukt om bij elkaar te komen voor de Meet-Inn. Maar volgend jaar 

gaan we weer een paar leuke en leerzame avonden organiseren. En 

de naam zegt het al: Meet-Inn, de jongeren van de Emmaüskerk en 

Exoduskerk ontmoeten elkaar om te praten over hun geloof, te leren 

van elkaar (en van de leiding hopen we), en om vaak via een spel nog 

meer wijsheid op te doen. De groep mag zelf kiezen welk onderwerp 

we uit gaan diepen, en voor 17 januari staat: “leven na de dood” op 

het programma. We hebben een leuke club met elkaar en we hebben 

onze eigen regels opgesteld: 

 
  

Een week vóór elke Meet-Inn krijgen jullie via de groepsapp de 

juiste informatie met de tijden en de locatie. Neem gerust je 

vrienden en vriendinnen mee. 

Hartelijke groetjes: en Ria van Eck – jeugdouderling 

Tel.  06-11504461 en mail: krammerzicht@gmail.com 

 

 
 

mailto:krammerzicht@gmail.com
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Abonnement mededelingenblad 
 
Heeft u een abonnement op het mededelingenblad, dan ontvangt u 
begin maart een brief met het verzoek om € 17,50 over te maken voor 
het verlenging van het abonnement.  Het rekeningnummer van de 
kerk is NL92RABO0373725140 t.n.v. Exodus Gemeente PKN onder 
vermelding van abonnement 2019. Heeft u nog geen abonnement 
maar wilt u het mededelingenblad ontvangen op papier maak dan 
€ 17,50 over op bankrekeningnummer NL92RABO0373725140 t.n.v. 
Exodus Gemeente PKN onder vermelding “Nieuw abonnement”. 
Geef via info@exdoduskerk.nl uw naam, adres en woonplaats door 
en vermeld daarbij dat u een abonnement wilt op het 
mededelingenblad. U ontvangt dan bij de eerstvolgende verschijning 
het blad in huis. 
 
Ter informatie, als u dit jaar het abonnement al betaald hebt dan 
ontvangt u geen brief.  
 
Namens de Kerkrentmeesters, 
Fred van Leersum 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@exdoduskerk.nl
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Koffiedienst 
 1 december Mevr. L. Gerlings en mevr. A. Mijs 
 8 december Mevr. E. van der Wel en mevr. B. Schoevers 
15 december Mevr. M. Zuidwijk en mevr. C. van den Tol 
22 december Mevr. T. Hendriks en dhr. J. Hendriks 
25 december Mevr. C. de Bree en mevr. H. de Visser 
29 december Mevr. I. Mackloet en mevr. W. Geelhoed 
  5 januari Mevr. J. van Nimwegen en mevr. A. van Eijken 
12 januari Mevr. J. Le Comte en dhr. R. le Comte 
19 januari Mevr. de Visser en mevr. van der Veken 

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

Bloemendienst 
  1 december Mevrouw Slis Dirksland 
  8 december Mevrouw Arensman Middelharnis 
15 december Mevrouw Vroegindewei Sommelsdijk 
22 december Mevrouw Maliepaard Den Bommel 
25 december Mevrouw van de Wiel Dirksland 
29 december Mevrouw Grotenboer Dirksland 
  5 januari Mevrouw Gravendeel Sommelsdijk 
12 januari Mevrouw Vroege Middelharnis 
19 januari Mevrouw de Vos Middelharnis 

 
Riet Riedijk, tel.: 487050 
  

mailto:nel@ista.nu
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Oppasdienst 
01-12-2019 Annemiek Wesdorp 06-38499936 

Iris van Noord 06-19588146 

08-12-2019 
Jeugddienst 

Marlien Mijnders 06-20340464 

  

15-12-2019 Merel van Noord 06-26045363 

Sophie van der Waal 06-21334580 

22-12-2019 Jantien Nagtegaal 06-53520306 

Anne Akershoek 06-44765774 

25-12-2019 Marlien Mijnders 06-20340464 

Maaike den Hartogh 06 20549636 

29-12-2019 Ellen Buth 06-19018873 

Joëlle van den Doel 06-44728484 
05-01-2020 
 

Annefleur van Es 0187-641154 

Lotte Mijs 06-19063062 

12-01-2020 
 

Annemiek Wesdorp 06-38499936 

Geeske Vader 06-12047703 

19-01-2020 Jantien Nagtegaal 06-53520306 

 
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 

December 
zo  1   Micha 2:1-5  
ma  2   Micha 2:6-11   
di  3   Micha 2:12-3:4  
wo  4   Micha 3:5-12  
do  5   Filippenzen 1:1-11  
vr  6   Filippenzen 1:12-26  
za  7   Psalm 80  
zo  8   Micha 4:1-8  
ma  9   Micha 4:9-14  
di  10   Micha 5:1-5  
wo  11   Micha 5:6-14  
do  12   Filippenzen 1:27-2:11  
vr  13   Filippenzen 2:12-18  
za  14   Filippenzen 2:19-30  
zo  15   Psalm 146  
ma  16   Micha 6:1-8   
di  17   Micha 6:9-16  

wo  18   Filippenzen 3:1-11  
do  19   Filippenzen 3:12-21  
vr  20   Filippenzen 4:1-9  
za  21   Filippenzen 4:10-23  

zo  22   Micha 7:1-7  
ma  23   Micha 7:8-13  
di  24   Micha 7:14-20  
wo  25   Matteüs 1:18-25  

do  26   Hosea 11:1-11  
vr  27   Hosea 12:1-7  
za  28   Hosea 12:8-15  
zo  29  Hosea 13:1-11  

ma  30  Hosea 13:12-14:1  
di  31  Hosea 14:2-10  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Januari 
wo  1 Jesaja 55:1-13  
do  2  Jesaja 56:1-8  

vr  3  Matteüs 1:1-17  
za  4  Matteüs 1:18-25  
zo  5  Matteüs 2:1-12  
ma  6  Matteüs 2:13-23  

di  7  Matteüs 3:1-17  
wo  8  Jesaja 56:9-57:6  
do  9  Jesaja 57:7-13  
vr  10  Jesaja 57:14-21  

za  11  Jesaja 58:1-5  
zo  12  Jesaja 58:6-14  
ma  13  Jesaja 59:1-8  
di  14  Jesaja 59:9-15a  

wo  15  Jesaja 59:15b-21  
do  16  Jesaja 60:1-14  
vr  17  Jesaja 60:15-22  
za  18  Jesaja 61:1-11  

zo  19  Jesaja 62:1-12  
 
 


