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Kerkdiensten 
 
zondag 
14 april  
10.00 uur 

Arend Voogt, Zuidland 
1e coll.: t.b.v. de kerk  
2e coll.: t.b.v. Pleegkinderen  
in de Glind 

Jeugddienst  
Palmzondag  

woensdag 
17 april  
19.30 uur  

Vesperdienst met lector  
  

Exoduskerk 

donderdag 
18 april 
19.30 uur 

ds. Jan de Visser  
collecte t.b.v. de Veldwerker  
  

Witte Donderdag 
Heilig Avondmaal  
Exoduskerk 

vrijdag 
19 april  
20.15 uur 

ds. Jan de Visser 
geen collecte  

Goede Vrijdag 
m.m.v. de Cantorij  
Exoduskerk  

zaterdag 
20 april  
21.30 uur 

ds. L.J. Lingen 
geen collecte  

Stille Zaterdag  
Emmaüskerk 

zondag 
21 april  
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. KIA Versterk de kerk 
in Pakistan  

Pasen  

zondag 
28 april   
10.00 uur 

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

 
 

zondag  
  5 mei 
10.00 uur 

dhr. R. Verkaik 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. KIA Kerk in Syrië 

 

zondag  
12 mei 
10.00 uur 

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

Jadus  

zondag  
19 mei  
10.00 uur 

Theo van Teijlingen  
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum  

Jeugddienst 

zondag 
26 mei 
10.00 uur 

dhr. Franck Ploum, Dordrecht  
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Stichting De Boei  

 

 
Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: 
www.exoduskerk.nl Bij ontvangstproblemen kunt u contact opnemen 
met Ellis Peekstok tel. 485397. 

http://www.exoduskerk.nl/
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Meditatie 
 

Pasen in de Exodus 
 
Pasen is bij uitstek het feest voor ons als Exodusgemeente. Toen het 
volk Israël jarenlang als slavenvolk in Egypte had geleefd, stond 
Mozes op, een door God geroepene. Zijn taak was: het volk Israël 
naar het land Kanaän te leiden. Maar toen Mozes voor het eerst bij 
die farao op bezoek was, kwam hij niet verder dan het verzoek om 
het volk een paar dagen vrijaf te geven om een feest te houden ter 
ere van de Heer. Maar farao stond zelfs dat niet toe. 
 
De rest is bekend: er volgde een periode van grote plagen voor de 
Egyptenaren. Uiteindelijk liet de farao het volk gaan. In de nacht 
waarop het volk der Joden eindelijk het land der Egyptenaren mocht 
verlaten, aten ze eerst in alle haast een maaltijd van ongezuurde 
broden, bittere groenten en lamsvlees. Dat was het zgn. Pesachfeest.  
 
Dat Pesach- of Paasfeest is voor de joodse gelovigen dus 
onlosmakelijk met de uittocht uit Egypte verbonden. Geen Pasen 
zonder Exodus-verhaal, en geen Exodus zonder Paasverhaal dus. 
 
Het is goed om ons ook heden ten dage te realiseren dat Pasen en 
het exodusverhaal eigenlijk samenvallen. Iedere keer weer worden 
we uitgenodigd niet alleen Exodusgemeente te zijn, maar ook 
Paasgemeente.  
 
Het thema van de afgelopen Veertigdagentijd was ‘Een nieuw begin’. 
Welnu, in de joodse geschiedenis is en was Pasen echt een nieuw 
begin, een periode van een nieuwe identiteit, van nieuw elan, van een 
sprankelende lente. 
 
De bloemen die uit de grond omhoogkomen, zijn steeds symbolen 
van deze werkelijkheid. Geen donkerte houdt ze tegen, ze moeten uit 
de bol, ze moeten omhoog, naar het licht. En daar bloeien ze met alle 
pracht die de Schepper hen gegeven heeft. 
 
Wat dachten we ervan: een bloeiende bloem als symbool van onze 
kerk? 
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Maar er is nog veel meer. Jezus heeft het oude joodse Paasfeest van 
nog meer diepgang voorzien. Hij vierde het met zijn leerlingen, vlak 
voor zijn dood. En Hij vroeg hen Hem te gedenken, iedere keer als ze 
met elkaar het Paasfeest zouden gaan vieren – zonder Hem. 
 
Na zijn dood laat Jezus zien, wat de bloemen ons ook laten zien: geen 
donkere grond houdt Hem tegen, geen graf kan Hem vasthouden.  
Hij moet en zal leven om te laten zien dat de dood niet het laatste 
woord heeft. Jezus beleeft op een heel bijzondere manier het 
Exodusverhaal: hij wordt bevrijd van de dood, ontkomt aan het land 
van de duisternis, en treedt een heel nieuwe werkelijkheid in: de 
werkelijkheid van een wereld, die vrij was van welke dwang en 
onderdrukking dan ook; een wereld zonder verstarring of dogma’s. 
 
Zo’n Paasgemeente te zijn – zo het Paasfeest te beleven – zo in de 
lijn van Jezus te staan – dat wens ik ons allemaal toe. 
 
Gezegend Paasfeest! 
 
Ds. Jan de Visser 
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Kerkasiel 
 
Iedereen weet het nog wel: de familie Tamrazyan heeft maandenlang 
in de Bethelkapel in Den Haag gewoond om te voorkomen dat ze 
uitgezet zouden worden. Ten behoeve van hen is een kerkdienst 
gehouden die op 28 oktober begon (vorig jaar dus) en op 30 januari 
werd afgesloten. 
 
Iedereen weet het nog wel: ook vanuit de Exodusgemeente hebben 
we onze betrokkenheid getoond bij dit gezin. We hebben tot twee keer 
toe onze bijdrage geleverd door twee uur te vullen in deze 
megadienst. Met vrijwilligers die muziek maakten, gedichten lazen, 
gebeden zeiden en de dienst invulden hebben we laten zien dat het 
onrecht soms ook vanuit de kerk bestreden kan worden. 
 
Wat misschien niet iedereen meer weet, is dat ik op 17 december 
2018 namens 56 medeondertekenaars een Open Brief aan de 
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heb geschreven, waarin we 
hebben gesteld dat de regeling die toen nog van toepassing was, 
onrechtmatig uitwerkte naar kinderen zoals van het gezin Tamrazyan. 
Ook heb ik in het dagblad Trouw een artikel geplaats gekregen, 
waarin ik uitgelegd heb waarom het onrechtmatig was dat deze 
kinderen geen verblijfsvergunning hebben gekregen. 
 
Vandaag, de dag waarop ik dit schrijf, 4 april 2019, kwam er eindelijk 
antwoord van het Ministerie. 109 dagen na de verzending lag er een 
brief op de mat: “Hartelijk dank voor uw brief enz.” In die brief werd 
eigenlijk alleen maar aangegeven, dat de situatie inmiddels fors 
veranderd is, en dat de regeling beëindigd is.  
 
Maar dat wist inmiddels ook iedereen al. 
 
Nu hebben alle kinderen van het gezin een verblijfsvergunning. 
 
Maar dat weet ook iedereen wel. 
 
Ds. Jan de Visser 
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Aandacht voor……. 
 
We leven midden in de veertigdagentijd op weg naar Pasen, het feest 
van de Opgestane Heer. In de voorbereiding daar naartoe praten de 
kinderen in de kindernevendienst over “Een nieuw begin”. De sobere 
soepmaaltijden worden door veel mensen uit de diverse kerken 
genuttigd. We denken daarbij ook aan anderen, die onze aandacht 
en zorg nodig hebben, dichtbij, zoals inloophuis “De Boei” in Ouddorp 
en ver weg, namelijk Stichting Kinderen van Lamin in Gambia. 
 

Zieken 
Leny Verhage is na drie weken uit het ziekenhuis ontslagen. Zij is 
verder langzaam thuis aan het herstellen. 
Jannie van Rumpt-Kruik is aan haar andere schouder geopereerd. 
Ondanks haar beperkingen voor een aantal weken, doet ze aan veel 
activiteiten mee. Knap hoor! 
De heer Henk Oosthoek heeft met zijn auto een ongeluk gehad. 
Na een lange operatie is hij nu thuis aan het revalideren. Dit zal een 
lange periode duren, voordat hij weer goed kan lopen. 
 

Geboorte 
Na lange tijd is er weer geboortenieuws te melden! 
Op donderdag 14 maart zijn Marloes en Christiaan Luijendijk-van Es 
de trotse ouders van een dochter geworden, luisterend naar de naam 
Veerle. Van harte gefeliciteerd!  
Het gezin woont Crispijn 41, 3255 NB te Oude Tonge. 
 

Kroonjaren 
Op 19 maart is mevrouw H. Both-Makkenze, uit Sommelsdijk, 85 jaar 
geworden.  
Op 25 maart bereikte Mevrouw P. van der Vliet-Melissant uit 
Sommelsdijk, ook de 85-jarige leeftijd.  
Mevrouw H. Glansbeek-Abramse is op 27 maart zelfs 90 jaar 
geworden!  
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
 
In het overzichtje van de komende verjaardagen zult u zien, dat er 
veel 85-plussers jarig zijn! 
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Huwelijksjubilea 
Op 1 maart waren de heer en mevrouw Den Boer-Peeman, Dirksland, 
45 jaar getrouwd.  
De heer en mevrouw van den Berge-Soeteman, Oude Tonge, hebben 
op 19 maart hun 50-jarig huwelijksjubileum gevierd.  
De heer en mevrouw Dubbeld-Groen, uit Middelharnis, waren 3 april 
zelfs 55 jaar getrouwd!  
Wim en Joke van Driel- van den Houten, Sommelsdijk, waren op 5 
april 45 jaar in de echt verbonden. Alle bruidsparen proficiat. 
 

Overlijden 
Op vrijdag 22 maart is overleden de heer A. de Jonge uit  
Den Bommel. De crematieplechtigheid heeft in de Hoekse Waard 
plaatsgevonden. 
 
Tot slot 
 

Opstanding 
 
Kan ik het echt geloven, 
de Heer is waarlijk opgestaan? 
Mijn hart zegt ja, geloof het maar. 
Dit goede nieuws is werkelijk waar. 
 
Onze zonden zijn door Hem vergeven. 
Een nieuw begin komt in ons leven. 
Een leven vol van liefde voor elkaar, 
weet alleen, het is werkelijk waar. 
 
Met Pasen begint de nieuwe tijd, 
een leven vol van goede moed. 
Wees allen vandaag vol vrolijkheid 
uiteindelijk komt het altijd goed. 
 
Het kwaad zal goed nooit overwinnen, 
de zachte krachten zijn het sterkst. 
Kom, het is Pasen, de Heer is opgestaan, 
laten we zijn wegen gaan. 
 
Margot van de Wiel 
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Kroonjaren   
 
 

Mevr. M. Hanenberg 
- Vermaat 

Sperwer 24a 
3245DK Sommelsdijk 

13 april 
90 jaar 

Mevr. G.J. Dorst- 
Luijendijk 

Beneden Zandpad 27 
3241 GA Middelharnis 

19 april 
85 jaar 

De heer M.R. 
Kamerling 

A.van Bronkhorststraat 
4 
3243 AR Stad aan ‘t 
Haringvliet 

22 april 
80 jaar 

 
 
Komende verjaardagen    
 
 

Naam Adres Datum en 
hoeveel jaar 

Mevr. C. 
Andriessen- 
Sundermeijer 

Kluut 29 
3245 TB Sommelsdijk 

10 april  
86 jaar 

Mevr. A. W. van der 
Linde-Hanse 

Rooseveltstraat 20 
3255 XK Oude Tonge 

11 april 
89 jaar 

De heer M.A. van 
der Slujis 

Oostelijke Achterweg 
34 
3241 CM 
Middelharnis 

22 april  
87 jaar 

De heer C. de Vos Prinses Marijkestraat 
6 
3241 VJ Middelharnis 

24 april 
86 jaar 

Mevr. A. Pot-Kievit Uranusweg 37 
3255 TS Oude Tonge 

30 april 
87 jaar 

Mevr. M. Hendriks- 
van Gastel 

Sperwer 65 
3245 VP Sommelsdijk 

3 mei 
86 jaar 

Mevr. C. C. van de 
Wal-Koolwijk 

Sperwer 437 
3245 VP Sommelsdijk 

3 mei 
91 jaar 
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In Memoriam 
 

Adriaan Hermanus (Adrie) de Jonge 
 

geboren 01-12-1947          overleden 22-02-2019  
 
Adrie groeide op in de provincie Zeeland en volgde na de middelbare 
school de Kweekschool in Middelburg. 
Zijn eerste baan was onderwijzer in Den Bommel, het dorp waar hij 
de meeste tijd van zijn leven heeft gewoond. 
Adrie studeerde verder (pedagogiek) en werd leraar aan een 
opleidingsschool voor kleuterleidsters. 
Het onderwijs onderging allerlei fusies en veranderingen. Dat werd 
niet altijd als prettig ervaren. 
Tenslotte studeerde Adrie bestuurskunde.  
Privé was Adrie dolgelukkig met zijn vrouw Nettie en zijn twee zonen, 
en later ook met hun gezinnen. 
Met elkaar en met vrienden veel genieten, vooral tijdens vakanties 
met zijn eigen boot eropuit. Wat deed Adrie dat graag! 
 
Op 22 februari werd hij plotseling uit het leven weggerukt door een 
hartstilstand, een verbijsterde familie achterlatend. 
Tijdens de afscheidsdienst in het crematorium van Heinenoord 
werden verschillende foto’s uit het album geprojecteerd. Er werden 
woorden gesproken, die afgesloten werden met de Keltische 
Zegenbede. 
 
                                                                                                                                    
Elly van der Wel 
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Kennismakingsbezoeken Sommelsdijk 
 
Wanneer u dit leest, worden in de wijk Sommelsdijk de 
kennismakingsbezoeken met ds. Jan de Visser en zijn vrouw Hannie 
gehouden. Op vijf locaties hebben gastgezinnen hun huis 
opengesteld om met elkaar in gesprek te gaan en nader kennis met 
elkaar te maken. 
In de maanden mei en juni volgen de wijken Oostflakkee en 
Westflakkee. 
U krijgt daar nog bericht over. 
 
Margot van de Wiel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingezonden bericht 
 
Heel hartelijk dank aan allen die met mij hebben meegeleefd  
bij het verlies van mijn schoonzoon Maurice van der Drift. 
 
Wil van Welsenis-Jansen  
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Agenda 
 

Datum Activiteit & locatie Aanvang 

29 april Seniorenmiddag  15.00 uur 

  2 mei Breicafé 13.30 uur  

  7 mei  Filmavond  nog niet bekend  

10 & 11 mei Kunst Verkoopdagen   

25 mei  Natuurwandeling  nog niet bekend   

27 mei Seniorenmiddag  15.00 uur 
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Uit de kerkenraad 
 
Dit jaar zal de kerkenraad minder vergaderen dan voorheen, we 
experimenteren met een nieuw rooster, waarbij de verschillende 
wijkteams een aantal keren per jaar bij elkaar komen, de ouderlingen, 
kerkrentmeesters en diaconie vergaderen ook apart. Om de 
vergaderdruk niet te hoog te laten worden zijn er dus minder 
kerkenraadsvergaderingen, daarom ook niet in elk mededelingenblad 
een “uit de kerkenraad”, maar deze keer dus wel. 
In maart is de kerkenraad bij elkaar geweest. We zijn de vergadering 
gestart met een meditatie rond de vraag “Wie is Jezus voor mij?”. 
Vervolgens hebben we ons bezig gehouden met de rest van de 
agenda, hieronder een kort verslag. 
Uit de kerkenraad komt het voorstel om na te denken over een 
voorstel om bij de jongeren te gaan werken met een Peer Coach. 
Jongeren worden op die manier mogelijk wat meer met elkaar 
verbonden en betrokken. 
Verder is er een start gemaakt met de verschillende gespreksgroepen 
naar aanleiding van de reacties op de verstuurde brief. We zijn blij 
met zo veel belangstelling, de eerste berichten zijn ook positief.  
Ds. Jan de Visser heeft een boekje gevonden: “Tien motieven om te 
geloven”. Dit gebruikt hij als leidraad bij de verschillende 
gespreksgroepen. 
Het geluid in de kerk is een steeds weer terugkomend onderwerp, nu 
is de headset gelukkig weer gerepareerd, dit werkt toch beter dan de 
reversmicrofoon. Ondertussen is een werkgroep bezig met het 
bekijken van de mogelijkheden om beeld, geluid, enz. in de kerkzaal 
te verbeteren. De huidige apparatuur zit aan zijn maximum vermogen. 
We horen hier later meer van. 
Voor de jeugd is een geluidsinstallatie aangeschaft, deze kan onder 
andere bij jeugddiensten gebruikt worden. 
Dan komen er wat korte verslagen van bijeenkomsten waar 
kerkenraadsleden bij betrokken zijn geweest. Zo is er overleg 
geweest met andere PKN-kerken op het eiland, het zgn. SAGE-
overleg. Ook is er een verslag van het werk van de Veldwerker. Ook 
onze kerk steunt zijn werk financieel. 
Ds. Jan de Visser heeft toegezegd dat hij dit jaar wil voorgaan in de 
stranddienst in Ouddorp. Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar 
de Exoduskerk. Dezelfde groep kerken zal in december een 
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Kerstpraise houden in Ouddorp, de kerkenraad besluit om ook deze 
activiteit te steunen. 
We krijgen een korte uitleg over het LRP, het administratiesysteem 
van de PKN.  
We bespreken twee verzoeken tot consideratie van de PKN. Dit zijn 
wijzigingen in de regels van de landelijke PKN. 
Tot slot nog een aantal praktische zaken, zo zal Cora Franzen op 31 
maart bevestigd worden als ouderling.  
De startzondagen worden vastgesteld op 13 september in 2019 en 
15 september in 2020. De kerkrentmeesters delen mee dat 
nagedacht wordt over collectebonnen met andere (hogere) bedragen 
naast de al bestaande bonnen. 
Er komt een voorstel om de avondmaal collecte mogelijk naar een 
ander doel te laten gaan. Hier wordt over nagedacht. 
 
Annet van Leersum 
(2e scriba) 
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand februari waren: 
 
Datum    Doel     Bedrag 

   3 februari Werelddiaconaat Bangladesh € 157,95 

   3 februari Voedselbank € 262,70 

 10 februari Diaconaal Quotum € 236,65 

 17 februari KIA Noodhulp € 181,94 

 24 februari Missionair Werk € 130,65 

 

De opbrengsten van de collecten in de maand maart waren: 
 

Datum    Doel     Bedrag 

   3 maart Plaatselijk Diaconaat € 214,80 

 10 maart KIA Cuba € 201,85 

 17 maart Binnenlands Diaconaat € 202,15 

 24 maart Kinderen in de knel € 208,70 

 31 maart KIA Noodhulp cycloon Idai € 315,45 

 
De opbrengst voor KIA Noodhulp cycloon Idai is inclusief een gift 
van € 20,00 via de bank. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie,  
Janny Vermaat 
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Toelichting bij de komende collecten: 
 
14 april  Pleegkinderen in de Glind. In het dorpje De Glind wonen 
ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, die niet meer 
thuis kunnen wonen. In De Glind zijn 28 van de 140 huizen 
professionele “Gezinshuizen”. De Rudolphstichting ontwikkelt 
vernieuwende zorgprojecten om jongeren, soms met een complex 
trauma, te helpen om zich te ontwikkelen tot een evenwichtig mens in 
de maatschappij. De Rudolphstichting is een vereniging van 
diaconieën van de PKN. In 1911 legde ds. Rudolph de basis voor het 
werk van deze stichting. Zijn motto was: “Als kinderen buiten de 
samenleving vallen, moeten wij een samenleving creëren waarin ze 
wél welkom zijn”. In het dorp zijn de drie leergebieden: wonen, leren 
en vrije tijd, met elkaar verbonden. 
18 april De Veldwerker. Op ons eiland is een jongerenwerker actief 
om jongeren met drugs- en/of alcoholproblemen te helpen hun leven 
weer op orde te brengen. Door een luisterend oor en praktische 
begeleiding. Hij zoekt jongeren op, op bekende ontmoetingsplaatsen. 
Het werk wordt ondersteund door “Stichting Ontmoeting”. Deze 
stichting werkt op Christelijk basis. Gemeente Goeree Overflakkee 
draagt twee derde van de kosten. De rest van de kosten wordt betaald 
door de kerken en andere giften. In het Eilandennieuws heeft U er 
afgelopen weken meer over kunnen lezen. 
21 april Pasen. Collecte Kerk in Actie (Zending): Versterk de kerk 
in Pakistan.                                                                            
Christenen in Pakistan vormen een minderheid en behoren tot de 
laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Kerk in Actie bouwt 
samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan. Studenten 
en voorgangers kunnen cursussen volgen voor discipelschap en 
theologie. Ook volgen jaarlijks 6.000 tieners een jongerentraining Zij 
zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training 
sterker in hun geloof. Bouw met deze Paascollecte mee aan een 
sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. 
Tijdens de dienst van Pasen worden ook de spaardoosjes, 
waarin de kinderen de afgelopen weken gespaard hebben voor: 
Stop kinderarbeid in India, ingeleverd. 
28 april Studentenpastoraat Maastricht. Hiermee ondersteunen we 
het Christelijk studentenwerk, wat geheel betaald wordt uit giften en 
donaties. Er is een studentenwerker, vanuit Ifes (international 
fellowship of evangelican students, ANBI-instelling) actief.  
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Kerstin en Veerle Baars zijn studenten, die hier mee te maken 
hebben. Zij zullen voor de dienst een en ander hierover vertellen. 
5 mei Kerk in Actie: Kerk in Syrië.  Op 5 mei vieren wij in grote 
dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat te 
kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië 
miljoenen mensen onder de gevolgen van de burgeroorlog die al 
meer dan zeven jaar duurde. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn 
zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een 
helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische 
zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar 
veilige gebieden. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en 
tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië. 
12 mei. Plaatselijk Diaconaat. Hiermee worden plaatselijke 
diaconale taken bekostigd. 
19 mei Diaconaal Quotum. Alle PKN-gemeenten betalen jaarlijks 
een deel van de inkomsten voor landelijk Diaconaal werk, dienst in de 
samenleving en oecumene. 
26 mei Stichting De Boei. Deze stichting organiseert inloophuizen, 
ontmoetingsplaatsen in huiselijke kring voor mensen die kanker 
hebben, hun naasten en/of nabestaanden. Hier kunnen zij, samen 
met vrijwilligers en medewerkers, lotgenoten ontmoeten, ontspanning 
vinden, creatief bezig zijn, cursussen volgen, informatie verkrijgen en 
er een luisterend oor vinden. In Ouddorp wordt vanuit deze Stichting 
twee keer in de maand een bijeenkomst gehouden in “De Overkant”.  
Namens de diaconie, Coby van den Tol 
 

Ontmoetingsdagen 2019 
 
Zoals u weet krijgt de Diaconie sinds enkele jaren 5% van de 
opbrengst van de Ontmoetingsdagen. 
Vorig jaar is dit bedrag verdeeld: de Mamas in Zuid Afrika en de beide 
zendingsechtparen de fam. Folmer en de fam. Stolker. 
Deze doelen werden door de gemeente voorgedragen. 
Ook dit jaar willen wij u weer vragen mee te denken over de doelen. 
Deze kunt u bekend maken bij de commissie Ontmoetingsdagen, 
Ronald van Reede of Bert Voorberg. 
De Diaconie neemt dan de beslissing waar het geld naar toe gaat.  
Dit wordt tijdens de Ontmoetingsdagen bekend gemaakt. 
 
Wij hopen op vele reacties van u.  
Namens de Diaconie, Joke van Driel 
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Via Dolorosa  
 
In de gezamenlijke dienst met de Emmauskerk, op Goede Vrijdag  
19 april, wordt Via Dolorosa uitgevoerd in de Exoduskerk-PKN te 
Sommelsdijk. 
 
Muziek:  Johan van Broekhoven 
Teksten: Kees Kuijper 
 
Deze Nederlandstalige compositie is geschreven voor gemengd koor, 
orgel, piano en dwarsfluit, en kenmerkt zich als een muzikaal 
wandschilderij. Er worden verschillende herkenbare en haast wel 
epische momenten, die zich rond het lijden en sterven van Jezus 
voltrekken in muziek, uitgebeeld. 
 
Vanaf het eerste koordeel ‘De intocht in Jeruzalem’ tot aan het laatste 
deel ‘Via Dolorosa’, waarin haast wel de stappen worden gevolgd van 
Jezus op weg naar het kruis, wordt door de componist ook in de 
muziek de afdaling naar de diepten van de dood en verlatenheid 
uitgebeeld. 
 
Medewerking verlenen: de Exodus Cantorij en gastleden 
Orgel       Leo Pronk 
Dwarsfluit      Rebecca van Zwol 
Bariton                           Wim van Steenis 
Tekstlezer en Meditatie Ds. Jan de Visser 
Dirigent/Pianist              Johan van Broekhoven 
 
Wij bevelen deze Passie uitvoering van harte bij u aan. 
 
Aanvang van de dienst 20.15 uur 
 

  



                                          20 

 

 Van de kerkrentmeesters 
 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) zet in op transparantie. 
Daarom hieronder enkele lopende zaken; 
 
Als kerklid heeft u de AKB2019 met een gunstig resultaat laten 
afsluiten. Komende maand ontvangt u de Solidariteitskas weer. 
Waarvoor betalen we geld aan de kerk? Waaraan wordt het besteed? 
 
Zonder u te belasten met de vele details volgt hierna een 
uiteenzetting: 
Cor van Reede heeft een 20-jarenplan gemaakt voor onderhoud van 
de panden, t.w. kerkgebouw, pastorie en de beheerderswoning. 
Fred van Leersum heeft een ge-update begroting voor de komende 
tien jaar gemaakt. 
Ellis Peekstok is bezig met een planning over de technische 
mogelijkheden van de beeld- en geluidsinstallatie. 
De Exoduskerk heeft een solvabele positie. De reserveringen samen 
met de inkomsten uit verhuur, AKB en Solidariteitskas stelt ons in de 
mogelijkheid om dit jaar een dak reparatie van €16.000,00 te doen. 
Het dak is dan voor twintig jaar weer in orde. 
Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage, zo kunnen we een plek van 
betekenis zijn. 
 

Collectebonnen 
Vanaf deze week (15) zijn er via de app, website of direct bij de 
administrateur collectebonnen te bestellen met een waarde van €2,50 
en €5,00 naast de gebruikelijke €0,70 en €1,40. U heeft nu keuze uit 
vier coupures. De bezorging blijft ongewijzigd.  
 

AKB 2019 
Er zijn nog 110 leden die geen toezegging hebben gedaan. Veel van 
deze leden zijn kinderen, studenten waarvan de ouders hebben 
betaald. Maar toch houden we nog een significant aantal mensen 
over die niet de moeite hebben genomen om een retourbericht te 
doen. Ook als u dit jaar niet wilt bijdragen deelt u dit dan mede via het 
formulier. Hierbij de oproep om alsnog uw formulier retour te doen. U 
kunt het ook in de kerk afgeven aan een kerkraadslid. 
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Solidariteitskas 
Eind april start de Solidariteitskas weer. Dit jaar krijgen de mensen 
die per e-mail de toezegging voor de AKB hebben gedaan, een link 
om met IDEAL te betalen. 
Alle andere leden ontvangen de brief zoals gebruikelijk. Mocht u ook 
via IDEAL willen betalen maar uw e-mailadres nog niet bekend 
hebben gemaakt, stuurt u dan een bericht naar 
rvanbeveren@exoduskerk.nl 
 

Kerkadministratie 
Er is in de kerkrentmeesters vergadering van 1 april besloten dat een 
gedeelte van de kerkadministratie/boekhouding over gaat naar een 
accountantskantoor. Wij hebben gekozen voor WEA, dit omdat er 
korte lijnen zijn en zij met een gunstige aanbieding kwamen. Het 
vereist op korte termijn veel werk maar in de toekomst ontstaat er 
ruimte en worden gegevens die de overheid stelt voor het behoud van 
onze ANBI-status op de juiste manier aangeleverd. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Riekje van Beveren 
  

mailto:rvanbeveren@exoduskerk.nl
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De opbrengsten van de collecten in de maand februari waren: 
     

Datum Bedrag 

  3 februari € 165,90 

10 februari € 253,55 

17 februari € 199,18 

24 februari € 150,99 

 
De opbrengsten van de collecten in de maand maart waren: 
 
 

Datum Bedrag 

  3 maart € 244,45 

10 maart € 259,05 

17 maart € 231,70 

24 maart € 205,77 

31 maart € 211,30 

 
Er zijn giften ontvangen van mevr. v.d. V. van € 20,00 en van fam. 
V. van € 10,00, waarvoor hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de kerkrentmeesters, 
Janny Vermaat 
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Vorming en toerusting 
 

Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen 
 

Wat heeft u met.....engelen? 

Vanaf zondag 31 maart zijn de twee vitrines in de ontmoetingsruimte 
ingericht met engelen en boeken over dit onderwerp. 
In de protestantse traditie neemt de engel een bescheiden rol in. Toch 
geeft de gedachte dat engelen je omringen of beschermen ook bij 
protestanten een geruststellend gevoel. 
 
Veel gemeenteleden hebben meegewerkt aan deze expositie en 
hebben een engel in de kerk achtergelaten. 
Een grote verscheidenheid van engelen kunt u bewonderen. 
Engelen in vele "gedaanten", gevormd uit allerlei materialen of als 
mandala. 
Van kerstboom-engel tot beschermengeltje. Een engel als herinnering 
aan een retraite-weekend of als kostbare gedachte aan een geliefde. 
Daarnaast ook mooie afbeeldingen uit boeken. 
Engelen, de "boodschappers tussen hemel en aarde", kunt u de 
komende maanden na de kerkdiensten bewonderen. 
 

Activiteiten 
 
Nu het einde van het winterseizoen nadert, hebben wij nog een paar 
activiteiten voor u op het programma. 
Op 7 mei is er een laatste filmavond. We kijken terug op een viertal 
avonden met mooie, soms indrukwekkende films met veel bezoekers. 
Ook voor de laatste avond kiezen we weer voor een film die de moeite 
waard is. 
Ook staat er nog een wandeling op het programma. Op 25 mei gaan 
we weer met elkaar wandelen in een mooi natuurgebied op ons 
eiland. Plaats en tijd worden nog bekend gemaakt, maar de datum 
kunt u vast reserveren. Tijdens de wandeling gaan we weer met 
elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen, maar ook 
wandelen we in stilte. 
Nadere aankondigingen komen in de nieuwsbrieven en op de 
beamer. 
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Update over de kunstverkoopdagen  
op 10 en 11 mei 2019 
 
Wij hebben de afgelopen weken weer spullen  
mogen ontvangen voor de kunstverkoopdagen. 
(zie foto) 
 
U krijgt er blijkbaar zin in, want wij worden regelmatig 
gebeld om iets op te halen of te komen bekijken.  
Leuke voorwerpen waar wij een minimaal prijskaartje  
van € 25,-- aan kunnen hangen.  
 
Er zitten antieke voorwerpen bij, glaswerk, oude dinky's en enkele 
schilderijen. Wij willen de ontmoetingsruimte omtoveren tot een  
verkoopruimte, waarin de aangeboden objecten stijlvol 
gepresenteerd zullen worden. 
Het zou dan ook mooi zijn wanneer wij veel bezoekers mogen 
ontvangen. Wij vragen ook al onze facebookgebruikers, twitteraars en 
instagrammers vooral deze kunstverkoopdagen te promoten. 
 
Wij kijken uit naar uw inbreng. 
Wij denken aan mooie objecten die best een leuke waarde hebben 
en voor minimaal € 25,00 verkocht kunnen worden. 
Keramiek, glas, antieke kunstvoorwerpen, zilver, schilderijen en 
grafiek, antiek speelgoed, spullen uit de jaren '50, oude sieraden en 
design. 
Heeft u iets waarbij u twijfelt of het iets kan zijn voor de verkoopdagen, 
wacht niet, bel ons gewoon even op. Wij komen graag bij u langs om 
de voorwerpen te bekijken. 
 
Bel of mail; 
Gerda Gravendeel  tel. 483556    mail: g.gravendeel@gmail.com.nl 
Hedy van Dis          tel. 485537    mail: hedyvandis@gmail.com 
Clarens Schuring             mail: cnschuring@hotmail.com 
Bert Voorberg tel. 06- 40286215  mail: bertvoorberg31@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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Plexat Jongerenpagina  
 

Jeugddiensten: 
Op zondag 17 maart was er weer een jeugddienst met als voorganger 
Herman Haan. 
Wat fijn dat onze jeugd weer hun medewerking aan deze dienst 
verleenden. We hebben kunnen genieten van een dienst met: Combo 
Just Us uit Oude-Tonge. 
De komende jeugddienst zal zijn op 14 april, met spreker Arend 
Voogt!  Het thema van deze dienst: ”Achter de schermen”. Deze 
dienst wordt begeleid door de muzikale jeugd uit onze kerk: Kerstin, 
Veerle, Joost, Marinda en Sanne. Allen zijn al een poosje aan het 
oefenen. Ze worden begeleid door Marjan en/of Mathijs van Ledden. 
Het belooft een spannende dienst te worden. Komen jullie ook 
luisteren naar wat er achter de schermen is? 
De volgende jeugddienst is op 19 mei met Theo van Teijlingen. Zet 
de datum alvast in je agenda! 
 

De Jadus: 
Er is weer Jadus op zondagmorgen 12 mei. De Jadus van 14 april 
vervalt omdat er dan een jeugddienst gepland staat.  
De scholieren van de middelbare school zijn allemaal van harte 
welkom! 
Iedere 2e zondag van de maand in de jeugdruimte; gewoon tijdens 
de kerkdienst. 
We hopen dan weer veel jeugd welkom te heten en gezellig met 
elkaar te kletsen over allerlei onderwerpen en Bijbelverhalen. 
 

De Web en De Soos: 
Op zondag 24 maart zijn we met de web wezen zwemmen in de 
Staver.  Hier hadden de kinderen een enorme trek van gekregen en 
ze hebben genoten van hun frietjes of tosti. Het was een geslaagde 
middag. 
Sommigen van de jeugd hebben op vrijdagavond 15 maart ook een 
geweldige avond bij de Meet-inn gehad over de schepping. Ze zijn 
deze avond begonnen met frietjes eten.  Aansluitend hadden ze een 
speurtocht langs alle kerken in Middelharnis /Sommelsdijk. Onderweg 
werd er afval verzameld. Wat een berg troep ligt er helaas overal en 
wat stinkt het! 
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De kinderen hebben geleerd om zuinig te zijn op deze aarde die God 
geschapen heeft! 
HET TOPPUNT VAN KUNST: GODS SCHEPPING 
 
De volgende avond voor de Meet-Inn is 5 april met ook weer lekker 
eten erbij! 
 
Voor de Soos moet er nog een avond gepland worden. Houd jullie 
Soos app in de gaten! 
 

EO jongerendag is dit jaar in Rotterdam op 25 mei! 
Wie lijkt het leuk om hiernaartoe te gaan? Opgeven bij Ria van Eck. 
 
Voor veel scholieren is de examentijd al aangebroken. Dit is de 
zwaarste periode van de middelbare school, het examen. Meerdere 
weken hard leren om daarna de zaal in te gaan en de vele vragen te 
beantwoorden. De periode voorafgaand willen we jullie sterkte 
wensen met het leren en voorbereiden.  Zet hem op alvast. 
 
Hartelijke groetjes van alle jeugdleiding! 
 
Voor meer informatie: 
 
Ria van Eck  
Tel. 669367 of 06-11504461 en mail: krammerzicht@gmail.com 
 
 
.  
 
 
 
  

mailto:krammerzicht@gmail.com
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Koffiedienst 
14 april Mevr. T. de Roos en Mevr. I. Mackloet 
21 april Dhr. S. Riedijk en Mevr. R. Riedijk  
28 april Mevr. M. van Sliedregt en Dhr. L. van Sliedregt 
  5 mei Mevr. H. van Dis en Mevr. R. van Soelen 
12 mei Mevr. M. Stoel en Mevr. J. van Nimwegen 
19 mei Mevr. L. Gerlings en Mevr. A. Mijs 
26 mei Mevr. E. v.d. Wel en Mevr. B. Schroevers  

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

Bloemendienst 
14 april Mevrouw Peeman Sommelsdijk 
21 april Mevrouw den Engelsman Sommelsdijk 
28 april Mevrouw v.d. Velde Middelharnis 
  5 mei Mevrouw Peeman Nieuwe-Tonge 
12 mei Mevrouw v.d. Laan Middelharnis 
19 mei Mevrouw Terlouw Middelharnis 
26 mei Mevrouw Bree Dirksland 

 
Riet Riedijk, tel.: 487050 
  

mailto:nel@ista.nu
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Oppasdienst 
14 april 
jeugddienst 

Cyrine Buskop  06-46189955 

  

21 april 
Pasen 

Marlien Mijnders 06-20340464 

Sophie van der Waal 06-21334580 

28 april Annefleur van Es 0187-641154 

Maaike den Hartogh 06-20549636 

5 mei Annemiek Wesdorp 06-38499936 

Joëlle van den Doel 06-44728484 

12 mei Ellen Buth 06-19018873 

Anne Akershoek 06-44765774 

19 mei 
jeugddienst 

Jantien Nagtegaal 06-53520306 

  

26 mei Cyrine Buskop 06-46189955 

Anne Akershoek 06-44765774 

 
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 
 
 
april 2019        mei 2019

zo 14  Lucas 19:29-48 
ma 15  Hosea 5:1-7 
di 16  Hosea 5:8-15 
wo 17  Lucas 22:1-13 
do 18  Lucas 22:14-65 
vr 19  Lucas 22:66-

23:56 
za 20  Hosea 6:1-3 
zo 21  Lucas 24:1-12 
ma 22  Lucas 24:13-35 
di 23  Lucas 24:36-53 
wo 24  Psalm 56 
do 25  Leviticus 6:12-

16 
vr 26  Leviticus 6:17-

23 
za 27  Psalm 61 
zo 28  Leviticus 7:1-10 
ma 29 Leviticus 7:11-

27 
di 30 Leviticus 7:28-

38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo  1  Psalm 144 
do 2  Hooglied 1:1-7 
vr 3  Hooglied 1:8-17 
za 4  Hooglied 2:1-7 
zo 5  Hooglied 2:8-15 
ma 6  Hooglied 2:16-3:5  
di 7  Hooglied 3:6-11 
wo 8  Hooglied 4:1-11 
do 9  Hooglied 4:12-5:1 
vr 10  Hooglied 5:2-8 
za 11  Hooglied 5:9-6:3 
zo 12  Psalm 148 
ma 13  Hooglied 6:4-12 
di 14  Hooglied 7:1-6 
wo 15  Hooglied 7:7-8:4 
do 16  Hooglied 8:5-14 
vr 17  Psalm 64 
za 18  Jakobus 1:1-18 
zo 19  Jakobus 1:19-27 
ma 20  Jakobus 2:1-13 
di 21  Jakobus 2:14-26 
wo 22  Jakobus 3:1-12 
do 23  Jakobus 3:13-18 
vr 24  Jakobus 4:1-10 
za 25  Jakobus 4:11-17 
zo 26  Jakobus 5:1-6 

 


