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Kerkdiensten
zondag
26 mei
10.00 uur
donderdag
30 mei
10.00 uur
zondag
2 juni
10.00 uur
zondag
9 juni
10.00 uur
zondag
16 juni
10.00 uur
zondag
23 juni
10.00 uur
zondag
30 juni
10.00 uur
zondag
7 juli
10.00 uur
zondag
14 juli
10.00 uur

dhr. Franck Ploum, Dordrecht
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Stichting De Boei
ds. L.J. Lingen
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Wilde Ganzen
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Kerkdiensten
Zuidwester
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. KIA Pinksterzending
Mevr. Ank Verhoeven, Pijnacker
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Vluchtelingenwerk
Goeree Overflakkee
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. KIA Vergeten
Vluchtelingen
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. JOP Jeugdwerk PKN
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v.Vakantiepret voor
Kinderen in armoede
dhr. Franck Ploum, Dordrecht
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Plaatselijk Diaconaat

Hemelvaartsdag
Exoduskerk
Heilig Avondmaal

1e Pinksterdag
m.m.v. de Cantorij

Doopdienst

Elke week is het koffiedrinken na de dienst.
Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet:
www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande diensten
nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact
opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397.
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Meditatie
Op weg naar Pinksteren.
Als middelbare scholier zonder diepe christelijke wortels, was de tijd
op weg naar Pinksteren voor mij een tijd van veel vrije dagen.
Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en de vrije dagen en
uren door de eindexamens. Het werd mooier weer en de natuur lachte
me tegemoet zeker als je 15 km naar school moet fietsen.
In die tijd was Pinksteren van de christelijke hoogtijdagen voor mij een
bescheiden feest. Het feest van de Geest net zo ongrijpbaar als wind
en vuur. Dat bescheiden feest is de basis voor onze geloofsgemeenschap. Pinksteren, de gave van de Heilige Geest, eigenlijk
het oogstfeest en de warmte van Pasen. De oogst van de Heilige
Geest, maar wat doen we ermee. We mogen zaaien, symbolisch voor
mij toch die bekende paardenbloem. Al zal al hetgeen wij zaaien niet
altijd goed terecht komen, maar stil zitten maakt ons lui, we moeten
op weg met die opdracht. We laten ons in de rug blazen door de wind.
Het is begonnen met Pinksteren en het begint altijd weer met
Pinksteren. Waar brandt bij ons dat vuurtje, waar is onze inspiratie,
waardoor worden wij in beweging gezet? De geest van Pinksteren zet
ons aan het werk. Laten we niet zeggen dat we het niet begrijpen.
Schuilen achter een spraakverwarring nee dat doen we niet.
Greet Brokerhof schreef een mooi gedicht. Hiervan enkele coupletten:
Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
Strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.
Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.
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Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.
Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die we samen kunnen gaan.
Een inspirerende tijd op weg naar Pinksteren toegewenst.
Cora Franzen
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In de tuin
Tuinen zijn belangrijke plaatsen in de Bijbelverhalen. Al op de eerste
bladzijden van de Bijbel kun je lezen over een tuin, de Hof van Eden.
In die tuin stonden twee bijzondere bomen: de levensboom en de
boom van kennis van goed en kwaad. Die eerste boom komt op de
laatste bladzijde van de Bijbel terug. In Openbaring 22 staat, dat als
iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, God
hem zijn deel zal afnemen ‘van de levensboom en van de heilige
stad’.
Andere beroemde tuinen zijn de Hof van Gethsemané, waar Jezus in
de nacht voor zijn dood naar toe ging, samen met zijn leerlingen.
Na zijn dood verscheen Hij aan Maria Magdalena in de tuin van Jozef
van Arimathea. Deze Jozef had in die tuin een graf laten uithakken,
waarin hij zelf begraven wilde worden. Maar omdat hij een trouw
volgeling van Jezus was, heeft hij dat graf beschikbaar gesteld om
Jezus in te begraven. Op zich is dat al bijzonder, omdat gekruisigde
mensen veelal juist niet werden begraven.
Dus de tuinen vormen een mooie draad door heel de Bijbel heen.
Ik ben zelf niet zo’n geweldige tuinier, en ik heb ook bepaald geen
bibliotheek vol met boeken over tuinieren. Toch durf ik er een goede
fles wijn onder te verwedden, dat er in geen enkel handboek voor het
tuinieren een link gelegd wordt tussen de Bijbelse tuinen en onze
voortuintjes, achtertuintjes, volkstuintjes en groentetuintjes.
De Bijbel is zelf ook in de verste verte geen handboek voor de
tuinliefhebber. Nergens staat hoe je een boom moet planten of hoe je
het onkruid moet bestrijden. Er zijn wel verhalen over, maar geen
aanwijzingen.
En juist omdat er geen link bestaat tussen de tuinen van toen en de
tuinen van nu, is het misschien aardig om die link zelf te maken. Als
je in je tuin bezig bent, denk dan eens aan de Bijbelse tuinen. De grote
verhalen van de mensheid speelden zich mede af in een tuin, in een
hof. Waarom zou dat bij onze verhalen niet kunnen?
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Stel je zelf maar voor als degene die het tuinonderhoud in de Hof van
Eden mag doen. (Dat het jouw tuintje is, doet niet zo terzake.) Of
beeld je in, dat jouw tuin de plek is waar Jezus naar toe wil, met zijn
leerlingen.
Of, om het nog maar even over een heel andere tuin te hebben: stel
je voor dat jouw liefje zich in zijn tuin bevindt, en dat hij daar op jou
wacht! Wat kan er dan allemaal gebeuren? Lees het sprankelende
liefdesverhaal in het Hooglied er maar op na.
Tuinen in de Bijbel, de Bijbel in je eigen tuin! Veel tuinplezier gewenst!
Ds. Jan de Visser

Anagram
Zet de letters van de cursiefgedrukte woorden in de juiste
volgorde.
1. E.B. Muisrat was blind.
2. Isaak groef de pur Oerbocht.
3. Baas Mol wilde koning worden in plaats van David.
4. Chris Aas was een zoon van Jakob.
5. Ad Polpit was de man van Debora.
6. In psalm 104 kun je lezen over het zeemonster Valetina.
7. Paus Droefti, een vriend van Paulus, was ernstig ziek maar werd
weer beter.
8. Ali Meb probeerde het volk Israël te vervloeken.
9. Koning Og had een bed van rijze.
10. Daniël werd ook wel Abel Tessa sr. genoemd.
11. Volgens 2 Samuel 21 doodde Han Clean de reus Goliat.
12. Marta en Maria waren zussen van zr. Saula.
De eerste letters van de oplossingen vormen het woord …
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
De oplossing vindt u op pagina 31.
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Aandacht voor …….
We leven in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Gebeurtenissen
die moeilijk te bevatten zijn. Elk jaar wordt er vanaf de kansel uitleg
gegeven, maar het blijft een mysterie. Het is goed dat we ons blijven
verdiepen in deze verhalen en voor jezelf de belangrijke boodschap
eruit te halen.
De laatste activiteiten van het winterseizoen zijn achter de rug. Er is
veel gelegenheid geboden om op velerlei gebied met geloof en kerk
bezig te zijn. De kennismakingsbezoeken gaan nog wel even door.

Zieken
Henk Oosthoek heeft met een grote tegenvaller te maken. Hij is weer
opgenomen in het Erasmus MC. Het revalidatieproces verloopt niet
zoals gehoopt. Zijn lichaam reageert op de eerder gedane operatie.
Intensieve behandeling is noodzakelijk. Veel Sterkte gewenst.
Gert Vinke heeft een hartstilstand gehad. Na behandelingen in het
Erasmus MC en Dirksland is hij 15 mei weer thuisgekomen. Dit stemt
tot grote dankbaarheid.
Gijs en Bep Visser hebben een bewogen periode achter de rug. Ze
hebben ook beide in het ziekenhuis gelegen. Na onderzoek is
gebleken dat Bep een hersentumor heeft, die moeilijk te behandelen
is. Veel sterkte gewenst!
De heer Dirk Verkerke is gestruikeld en gevallen. Hij is aan het
herstellen van zijn verwondingen.
De heer Nico Andries heeft de laatste tijd te maken met
gezondheidsproblemen. Er staan onderzoeken gepland, die moeten
uitwijzen wat er aan de hand is. Sterkte voor jullie beide.
Mevrouw Anske Mijs-Sneep uit Nieuw-Tonge is ongelukkig terecht
gekomen na een val. Ze heeft inmiddels een nieuwe heup en is
begonnen met revalideren.

Verjaardagen
In de afgelopen periode waren gemeenteleden die een kroonjaar te
vieren hadden, anderen zijn zelfs 85+ geworden
Mevr. C. Andriessen – Sundermeijer, is op 10 april de leeftijd van 86
jaar geworden.
Mevr. A. W. van der Linde – Hanse heeft haar 89ste verjaardag
gevierd op 11 april.
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Zaterdag 13 april is mevrouw. M. Hanenberg – Vermaat 90 jaar
geworden!
De heer M.R. Kamerling heeft op 22 april zijn 80ste verjaardag
gevierd.
Ook op 22 april was de 87ste verjaardag van de heer M.A. van der
Sluijs.
De heer C. de Vos werd op 24 april 86 jaar.
Mevr. A. Pot-Kievit vierde op 30 april haar 87
ste verjaardag.
Mevr. M. Hendriks- van Gastel, werd 3 mei 86 jaar.
Ook op 3 mei was mevr. C. C. van de Wal-Koolwijk jarig. Zij heeft de
leeftijd van 91 jaar bereikt. Geweldig hoor!
Alle jubilarissen nogmaals gefeliciteerd

Huwelijksjubilea
De heer en mevrouw Both-Vroegindeweij, hebben op 16 mei hun
50-jarig huwelijksfeest gevierd. Van harte gefeliciteerd met deze
dag!

Komende verjaardagen
Naam

Adres

De heer A. Braber

Berkenlaan 7
3257 XA
Ooltgensplaat
Olympiaweg 31
3245 DL Sommelsdijk
Wilgenlaan 61
3241 BR Middelharnis
Mondriaanhof 20
3241 AT Middelharnis
Koornlust 39
3245 XV Sommelsdijk

Mevr. J. Knöps
De heer A.J. van
Nierop
De heer N. Blok
Mevr. P. DriesseVerolme
Mevr. M.A.E.
SchoutenSchaapveld
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Datum en
hoeveel jaar
23 mei
86 jaar
8 juni
88 jaar
9 juni
87 jaar
24 juni
87 jaar
27 juni
86 jaar

Rembrandtlaan 35
30 juni
3241 AG Middelharnis 86 jaar

Kroonjaren
De heer
C.A. van Prooijen
De heer
J. Westhoeve
Mevr.A. van der
Slujs-Osseweijer
Mevr. W.J. van
Welsenis-Jansen

Bromelia 6
3247 DG Dirksland
Pimpelmees 59
3245 TW Sommelsdijk
Rottenburgseweg 108
3241 XD Middelharnis
Berg. Mijslaan 77
3241 XA Middelharnis

10 juni
80 jaar
12 juni
80 jaar
3 juli
85 jaar
27 juni
90 jaar

Komende huwelijksjubilea
Naam

Adres

De heer en Mevr.
Verhage- Pipping
De heer en Mevr.
Groenendijk-Mulder
De heer en Mevr.
v. Eck-Haverkamp
De heer en Mevr.
Arendse-Scheffer
De heer en Mevr.
de Boed-de Bruin
De heer en Mevr.
v. Hulzen-van Dijke

Pimpelmees 35
3245 TW Sommelsdijk
Duivenwaardseweg 2
3244 LH Nieuwe-Tonge
Han de Lignieplein 31
3249 BM Herkingen
Iepenlaan 2
3241 BG Middelharnis
Gedempt Kanaal 36
3245 DA Middelharnis
Olympiaweg 25
3247 DL Sommelsdijk

Datum en
aantal jaren
25 mei
40 jaar
1 juni
40 jaar
17 juni
55 jaar
26 juni
40 jaar
30 mei
50 jaar
4 juli
50 jaar

Tot slot
In het Liedboek staan mooie liederen voor het Pinksterfeest.
Lied 671 begint met de volgende woorden:
Nu bidden wij de heilige Geest
Om een recht geloof het allermeest,
Dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
En aan ’t einde ons naar huis geleide.
Kyrieleis
Margot van de Wiel
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Agenda
Datum
25 mei
27 mei
6 juni
12 juni

4 juli
9 juli

Activiteit & locatie
Natuurwandeling
Seniorenmiddag
Breicafé
Koffiecontact bij mevr.v.d.Sluijs
Rottenburgseweg 108,
Middelharnis; tel:483288
Breicafé
Koffiecontact bij mevr.Winkels
Lijsterbesweg 49, Middelharnis
tel.06-30101124

Aanvang
15.00 uur
13.30 uur
14.30 uur
13.30 uur
14.30 uur

Koffie met noten

k
ffie met noten
Woensdagmorgen 29 mei bent u weer van harte welkom bij de
koffieochtend met noten, vanaf 10.00 uur in ontmoetingsruimte van
de Emmaus-kerk. We drinken koffie en zingen samen bekende en
minder bekende liederen uit het nieuwe liedboek en de evangelische
liedbundel. Thema is deze keer het Pinksterfeest. Natuurlijk is er ook
volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten.
We hopen u te ontmoeten. Opgave is niet nodig.
Aly Witvliet, Margot van de Wiel en Emmy Lingen.
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Kennismaking in wijk West Flakkee
Wat betekent de Exoduskerk voor u/jou als gemeentelid?
We hebben een aantal mensen bereid gevonden hun huis open te
stellen voor de kennismakingsbijeenkomsten met ds. Jan de Visser
en zijn vrouw Hannie. Dat vinden we bijzonder fijn. Hieronder het
overzicht wanneer dit plaatsvindt en bij wie:
Wanneer
Hoe laat
Bij wie
Donderdagavond 13 juni

19.30-21.00 uur

Cornelis en Marlien
Mijnders
Blindeweg 3,Dirksland
Maandagmiddag 17 juni 14.00-16.00 uur Izaäk en Coby Bree
Essenlaan42,Dirksland
Dinsdagavond 18 juni 20.00-22.00 uur Marja en Roeland
Albrechts
Stationsweg19,
Dirksland
Donderdagavond 20 juni 19.00-21.00 uur Hantzen Zandstra
Narcissenpad 42
Stellendam
Wilt u per mail of telefonisch voor woensdag 29 mei a.s.
aangeven waar u bij aan wilt sluiten. Het liefst per mail bij Cora
Franzen of bij Antoinette van der Veken.
Bij iedere bijeenkomst is er een kwartier vooraf inloop mogelijk zodat
we op tijd kunnen beginnen. Wij zien er naar uit u te ontmoeten!
Hartelijke groet namens de ouderlingen van Wijk West Flakkee.
Cora Franzen-Tel: 0646708462-Mail:corafranzen@comgoed.nl
Antoinette v.d. Veken-Tel:0618204064-Mail:vekenfamily@chello.nl

Samen onderweg
“Kerk”dienst met het thema ‘Samen onderweg ‘op het Ouddorpse
strand.
Ouddorp- Zondag 30 juni 2019, 18.00 uur, organiseren 4 kerken
samen met praiseband The Bridge en voorganger ds Jan de Visser
een ‘kerk’dienst op het strand bij de Grevelingen/Punt. We willen
nadenken over ‘Samen onderweg’ En uit Handelingen 8 horen we hoe
13

Filippus samen met de Minister van financieen uit Ethiopie op weg
ging, toen die met grote vragen zat. En toen was het net als nu nog
steeds; als je ‘t even niet meer weet, is er altijd wel iemand die een
stukje met je ‘’samen onderweg” wil zijn…De dienst zal vooral gevierd
worden met het zingen van liederen en een overdenking over het
thema: Samen onderweg. Ook zal er een collecte worden gehouden.
Doel van de collecte is:Misión Adulam in Bolivia.Misión Adulam is
een stichting in Bolivia, in de stad La Paz, opgezet door Fineke
Janssen om hulp te bieden aan verslaafde kinderen, tieners en
jongeren in drie tehuizen. Adulam betekent schuilplaats zoals in de
Bijbel (1 Samuël 22: 1) waar David er een veilige plek vond.
Verslaving is een bedreiging voor jongeren, in Misión Adulam krijgen
ze een plek om een nieuwe start te maken. Missie: God dienen door
kwalitatief goede hulp te bieden aan mensen met verslaving.
Visie: Volledig herstel van verslaafde jongeren, zodat ze met een
gezond zelfbeeld, gebruik makende van hun talenten, in staat zijn hun
plaats in te nemen in de samenleving. Misión Adulam werkt met
ondersteuning van vrienden, steun uw gebed en financiële steun zijn
onmisbaar om onze jongeren te kunnen helpen. Deze vrienden,
mensen als U, maken ons werk mogelijk en zijn van levensbelang
voor onze organisatie. U kunt tijdens de stranddienst uw gift in de
collecte-emmer doen, maar wilt u nu vast geven dan kan dit op:
NL13Rabo03512 64 272 t.n.v. DGZ Ouddorp ovv Misión Adulam
strand dienst.Iedereen is van harte welkom, ongeacht je afkomst,
ongeacht of je wel of niet naar de kerk gaat en ongeacht welke kerk
je bezoekt. De dienst begint om 18.00 uur op het strand aan de
Grevelingen bij de Punt. Na de dienst is er gelegenheid om onder het
genot van koffie, thee of limonade met elkaar na te praten.
Wilt u op een strandstoel zitten? Neem dan zelf een stoel mee.
Mocht het weer onverhoopt niet meewerken en de organisatie
genoodzaakt is om uit te wijken, dan zal dit zijn naar de Exoduskerk,
Dorpsweg 97a in Sommelsdijk. Via de website van de kerken en op
de facebookpagina www.facebook.com/stranddienst zal voor 14.00
uur kenbaar worden gemaakt of er uitgeweken moet worden naar de
Exoduskerk. Bij twijfel kunt u ook bellen met de organisatie:
06-51754713.
14
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Uit de kerkenraad
Uit de kerkenraad
Rectificatie in mijn vorige verslag heb ik twee data verwisseld, een
oplettende lezer wees mij op deze fout, daarom nog een keer:
startzondag 2019 op 15 september en 2020 op het op 13 september
Hieronder dan een verslag van onze laatste vergadering voor de
zomer, veel leden van de kerkenraad zullen in de komende periode
gaan genieten van een kortere of langere vakantie.
We beginnen met een moment van bezinning naar aanleiding van de
herdenkingsmomenten van de afgelopen periode.
Vervolgens komen verschillende onderwerpen aan de orde.
De gespreksgroepen over het geloof en de bijbel verlopen goed, veel
enthousiaste reacties. Enkele mensen die moesten afhaken om
verschillende redenen, willen graag volgend jaar met een groep mee
doen en verschillende groepen van dit jaar hebben aangegeven dat
zij graag volgend jaar verder willen gaan met dergelijke gesprekken.
Ook de kennismakingsbijeenkomsten worden goed bezocht. In
Middelharnis en Sommelsdijk zijn nu de bijeenkomsten afgerond. Nu
staan nog bijeenkomsten gepland in Oost Flakkee en daarna in West
Flakkee, ook voor deze bijeenkomsten hebben al veel leden zich
aangemeld.
Dan volgen twee overzichten van de financiën, eerst van de
kerkrentmeesters, alle stukken van 2018 zijn gecontroleerd. De
kerkenraad krijgt een stukje toelichting en kan vragen stellen.
Vervolgens is de diaconie aan de beurt. Ook daar het overzicht van
de financiën van vorig jaar. Ook deze stukken zijn al gecontroleerd.
Volgend jaar moet alles aangeleverd worden in een nieuw systeem
volgens de PKN. De diaconie heeft dit jaar al gebruik gemaakt van
FRIS, zodat we al een beetje kunnen zien hoe het gaat worden.
Het seniorenreisje zal dit jaar zijn op 27 juni.
Ook het Schuld Hulp Maatje komt aan de orde. Drie mensen van de
Exodusgemeente hebben deelgenomen aan de cursus voor Schuld
Hulp Maatje. De schuldenproblematiek op ons eiland is best groot,
steun is hard nodig.
Enkele leden van de kerkenraad gaan naar een bijeenkomst over de
Veldwerker, we steunen het werk van de veldwerker ook vanuit de
kerk, veel jongeren krijgen steun op deze manier.
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De jeugdraad zal zich buigen over het voorstel om een systeem van
Peer Coaches binnen onze kerk te introduceren.
Ik wens u allen een mooie zomer toe.
Annet van Leersum

Gezocht: Website beheerder
Na een flink aantal jaar heeft Erik de Munck besloten om zijn taak als
webbeheerder van de Exoduswebsite te beëindigen. Erik hiervoor
onze dank.
Voor ons reden om op zoek te gaan naar een nieuwe webbeheerder.
Wat houdt dit in:
De taak van deze webbeheerder is om artikelen, welke compleet
worden aangeleverd door organen binnen de Exodusgemeente, te
plaatsen op de website van onze gemeente.
Het aanbod van artikelen is wisselend en de tijd die hiermee gemoeid
is zal ongeveer 1 a 2 uur per week bedragen. Aangezien je deze taak
thuis kunt uitvoeren, bepaal je ook zelf het moment dat je hier tijd aan
besteed. Naast het plaatsen van artikelen kun je ook oude niet meer
actuele onderwerpen in overleg verwijderen.
Op welke wijze:
Door een code kun je thuis direct inloggen op de Exoduswebsite en
veranderingen aanbrengen.
Benodigdheden:
Beschikking over een thuiscomputer
Bereidheid om benodigde tijd hierin te investeren.
Beschikken over een geringe computerkennis, hierin wordt je
ondersteund door Krijn Grinwis die je wegwijs maakt en waarop je
altijd een beroep kunt doen.
Voor informatie graag contact opnemen met kgrinwis@exoduskerk.nl
/ jterlouw@exoduskerk.nl
Krijn Grinwis /Jan Terlouw
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Veldwerk Goeree-Overflakkee
Dit jaar bestaat het veldwerk op dit eiland 10 jaar en is de Exoduskerk
ook verbonden aan dit kerkelijk en gemeentelijk initiatief. Het feit dat
we spreken over 10 jaar is ook reden voor een jubileum, weliswaar
met gemengde gevoelens. Het is droevig dat er nog steeds jongeren
zijn die hulp nodig hebben.
Maar er is ook sprake van dankbaarheid, dat dit belangrijke werk door
kon gaan en dat er ook veel jongeren op het eiland geholpen konden
worden.
Uit de praktijk (overgenomen uit de nieuwsbrief van het
Veldwerk, april 2019)
“De periode voor de opname was één van de jongens erg somber,
moe en heel veel kilo’s afgevallen. Toen ik hem ontmoette in de kliniek
zag ik weer een twinkeling in zijn ogen, maakte hij grapjes en was
duidelijk te zien dat hij weer een paar kilo’s aangekomen was. Dat
doet me erg goed om jongeren weer zo op te zien knappen. Je hoopt
dat ze dit ook vol kunnen houden als ze weer terug zijn op het eiland,
terug in hun eigen systeem, tussen hun vrienden en met al die, voor
hun, bekende plekken wat hun herinnert aan het drugsgebruik. De
ervaring is dat dit het moeilijkst is, staan blijven in de oude omgeving
zonder drank- en of drugs.”
Op donderdagavond 23 mei a.s. zijn jullie van harte welkom op deze
(jubileum) bijeenkomst welke de werkgroep veldwerk Goeree
Overflakkee organiseert. Op deze avond kijken we terug, maar ook
vooruit.
Inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur, plaats Herv. Centrum Elim,
Zuiddijk 19 te Nieuwe -Tonge.
Jan Terlouw
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Van de diaconie
De opbrengsten van de collecten in de maand april waren:
Datum
7 april
7 april
14 april
18 april
21 april
28 april

Doel
Ruwanda
Voedselbank
Pleegkinderen in de Glind
De Veldwerker
Versterk de kerk in Pakistan
Studentenpastoraat

Bedrag
€ 161,57
€ 252,50
€ 171,70
€ 212,70
€ 320,29
€ 257,05

In april is nog een gift ontvangen voor Noodhulp Zuid-Afrika van
€ 25,00 (collecte 31 maart).
De volgende giften algemeen zijn ontvangen:
fam. B € 20,00, fam. T. € 10,00, waarvoor hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Janny Vermaat

Kunstverkoopdagen
De tweede editie van de kunstverkoopdagen van vrijdag 10 en
zaterdag 11 mei j.l. in de ontmoetingsruimte hebben een mooi
resultaat opgeleverd.
De bruto-opbrengst bedraagt bijna € 2400,-Het eindresultaat zal door de verkoop via internetveilingen verder
groeien. Het team kunstverkoopdagen bedankt nogmaals alle
schenkers voor de mooie objecten die zij mocht ontvangen.
Hartelijk dank ook aan de vrijwilligers die tijdens de verkoopdagen
geholpen hebben. Met elkaar mochten wij er een succesvol
evenement van maken.
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Toelichting bij de komende collecten:
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. Ook kan
men hier 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”.
30 mei Wilde Ganzen. Deze Stichting geeft hulp aan kleinschalig
projecten over de hele wereld, waar hulp nodig is. Wekelijks wordt
ook via tv-geld ingezameld voor één bepaald doel. Dit is op
zondagmorgen te zien om 11.58 op NPO 2. Het motto van Wilde
Ganzen is: Klein project Groot verschil.
2 juni Kerkdiensten Zuidwester. De kerkdiensten op
Hernesseroord worden door kerken op Goeree Overflakkee financieel
en door middel van vrijwilligers ondersteund. Onze kerk werkt hier al
jaren aan mee en wij collecteren hier één keer per jaar voor.
9 juni KIA Pinksterzending Bijbelverspreiding China. In de
Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een
eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot
deze groep behoren zijn er 40.000 christen. Voor hun geloof, maar
ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat de
Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Vijf leden van een lokale
gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het
Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament.
Kerk In Actie steunt deze actie en wij kunnen op deze wijze onze
bijdrage hieraan leveren.
16-juni Vluchtelingenwerk Goeree Overflakkee. Van dit geld
worden onder andere kosten van gezinshereniging betaald.
23-juni KIA Vergeten vluchtelingen Nigeria. 20 juni is
Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite
om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen
worden niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1.8
miljoen mensen op de vlucht in eigen land voor het geweld van Boko
Haram. Door hen zijn al 20.000 mensen vermoord en 4.000 vrouwen
den kinderen ontvoerd. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van
mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen.
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Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisatie kan Kerk in Actie
voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken.
30 juni JOP Jeugdwerk PKN. Het plaatselijk jeugdwerk kan bij hen
terecht voor ondersteuning op verschillende terreinen van jeugdwerk
voor advies, begeleiding, inspiratie en materialen.
7 juli Vakantiepret voor kinderen in armoede. Maar liefst één op
de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de
zomervakantie al hun klasgenootjes op vakantie gaan, blijven zij
achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000
kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen
met een vakantietas. KIA zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken
vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor
bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of iets dergelijks in
de buurt.
14 juli Plaatselijk Diaconaat. Hiermee worden plaatselijke diaconale
activiteiten betaald.
Namens de diaconie Coby van den Tol

Kerkrentmeesters
Opbrengst van de collecten:
Datum
Bedrag
7 april
€ 152,18
14 april
€ 181,22
21 april
€ 303,00
28 april
€ 222,83
Er is een gift ontvangen van fam. G. van € 10,00
waarvoor hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
namens de kerkrentmeesters,
Janny Vermaat
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Over de Schepping
Er staan twee scheppingsverhalen in de Bijbel. En die spreken elkaar
ook nog eens fundamenteel tegen.
Voor veel mensen is dit een schok: twéé scheppingsverhalen? Het
antwoord is: jazeker, en dat is nog bewust gebeurd ook. Eerst even
de verhalen.
De verhalen
Genesis 1: 1 – 2: 4a beschrijft het bekende verhaal van de schepping
in zes dagen. Eerst wordt het licht van het duister onderscheiden,
daarna de hemel van de aarde. Op de derde dag haalt Hij land en zee
uit elkaar, en komen alle planten en bomen tot leven. Op de vierde
dag worden de zon, de maan en de sterren aan de hemel bevestigd,
en op de vijfde dag alle dieren in de zee en in de lucht. Op de zesde
dag is het de beurt aan de landdieren: wilde dieren, kruipend gedierte.
En tenslotte worden op die zesde dag ook de mensen geschapen,
een man en een vrouw. Op de zevende dag rustte de Schepper van
zijn werken.
Genesis 2: 4b – 25 is het tweede scheppingsverhaal. Op een lege
wereld schiep God uit stof, uit aarde, de mens. Omwille van deze
mens legde Hij een hof aan, de Hof van Eden. Daarin liet hij bomen
groeien met aanlokkelijke vruchten. Dan legt God de rivieren aan, die
de tuin rondom van water voorzien. De mens moet deze tuin
bewerken en erover waken. Dan volgt de beroemde tekst: “Het is niet
goed dat de mens alleen is.” God gaat dan op zoek naar een partner
voor Adam. En Hij doet dat op een heel bijzondere manier: God
vormde, wederom uit de aarde, alle dieren en vogels. De mens moest
die dieren namen geven, en God keek daarbij toe om te bezien of
daar iemand bij zat die de mens evenaarde. Maar geen enkel dier dat
Hij gemaakt had, vond Hij goed genoeg voor de mens, geen enkel!
Nu plan A mislukt was, gaat God over op plan B: Hij laat een diepe
slaap op de mens vallen, neemt één van zijn ribben weg, en bouwt
daar een ander mens van, een vrouw.
De tegenstellingen
Zoals uit bovenstaande samenvatting al blijkt, zijn deze verhalen
volstrekt aan elkaar tegengesteld. In het eerste verhaal is de
schepping van de mens het slot, het sluitstuk, het eind van de
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schepping, terwijl de mens in het tweede scheppingsverhaal als
eerste wordt geschapen, en daarna pas al het andere.
In het eerste scheppingsverhaal komt de mens direct in tweevoud tot
leven: mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En om misverstanden
uit te sluiten: ze kregen direct de opdracht vruchtbaar te zijn en de
aarde te bevolken.
In het tweede scheppingsverhaal is het nog een heel gedoe om voor
de mens een partner te vinden. Pas nadat heel de schepping voltooid
was, kwam de schepping van de vrouw op de proppen.
Iets anders wat heel opvallend is: in het eerste scheppingsverhaal
staat vier keer: En God zag dat het goed was, en één keer dat het
allemaal zéér goed was/ In het tweede scheppingsverhaal staat tot
twee keer toe, dat er iets niet goed was. Allereerst was het niet goed,
dat de mens alleen op aarde was gezet; daar moest verandering in
komen. En in de tweede plaats was het geen goed idee om de mens
een partner te laten uitzoeken uit alle dieren die God juist met het oog
daarop geschapen had. Was de schepping nu wel perfect (eerste
scheppingsverhaal) of is het proces toch niet helemaal goed gelopen
(tweede scheppingsverhaal)? Toch wel forse verschillen al met al.
De ballingschap
Hoe is dit nu allemaal zo gekomen? Waar komen die verschillen
vandaan en wat moeten we ermee?
Om daar een antwoord op te vinden, moeten we terug naar de
Babylonische ballingschap, zo’n 600 jaar voor Christus. De stad
Jeruzalem viel in handen van de Babylonische vorst, de tempel werd
verwoest, en talloze inwoners van het land werden naar Babel
gedeporteerd. Daar konden ze weliswaar in redelijke vrijheid leven,
en hun godsdienst belijden, maar aan het geloof dat het volk Israël
onoverwinnelijk was omdat ze God uiteindelijk altijd aan hun kant
vonden, kwam wel een heel hard einde. Daar drong het tot de mensen
door, dat ook zij als volk wel eens eindig zouden kunnen zijn. En
omdat ze van de tempel, de synagoges en de heilige voorwerpen
verstoken waren, moesten ze iets bedenken, waardoor de herinnering
aan hun eigen geschiedenis levend bleef.
Eén van de dingen die ze toen gedaan hebben, was het verzamelen
van alle verhalen. Er was in die tijd bepaald geen totaaldocument over
de geschiedenis van het volk van Israël.
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Over de ontstaansgeschiedenis van de eerste vijf boeken van de
Bijbel is enorm veel te vertellen. Voor dit moment is het van belang
dat er een heleboel verschillende verhalen bestonden over de
oorsprong van het leven. Net als in de omringende culturen waren er
ook onder de joodse gelovige verschillende verhalen over het
ontstaan van de aarde.
De verhaaltradities
Dat is precies wat we aan het begin van de Bijbel tegenkomen: twee
scheppingsverhalen, die elk een stroming uit de joodse verhaaltraditie
vertegenwoordigen. In dat verband spreken we over de P-traditie en
de J-traditie. Door heel de Tora heen is de P te herkennen. P staat
voor Priestercodex en dat is een geschrift met heel veel lijsten en twee
grote
verhalen: het eerste scheppingsverhaal en het
zondvloedverhaal. Je herkent deze P aan de manier waarop de
Godsnaam gebruikt wordt. In onze vertaling is dat alleen maar het
woord ‘God’, Elohim in het Hebreeuws.
Dwars daardoorheen kom je de J-traditie tegen. J staat voor de
Jahwistische traditie. Als je die verhalen apart zou kunnen nemen
(maar dan met je wel heel erg ingrijpen in de structuur van de Bijbel),
kom je een samenhangend geheel van verhalen tegen. In deze Jtraditie wordt God steeds ‘God de HEER’ genoemd; in het Hebreeuws
is dat Jahweh Elohim, dat je dus beter kunt vertalen met de ‘HERE
God’, zoals in de Statenvertaling en de NBG.
Zo zijn er meer dubbel-verhalen met tegenstellingen en aanvullingen
in de Tora te ontdekken. Neem bv. het zondvloedverhaal. Dat is nogal
onsamenhangend, en je kunt het beter in twee delen uiteen halen.
Dan houd je twee verhalen over, die veel op elkaar lijken. In het ene
verhaal duurt de zondvloed dan 40 dagen en in het tweede 150
dagen.
De gevolgen
Wat moet je hier nu mee? Wat hebben we eraan dat er twee volstrekt
tegengestelde scheppingsverhalen in de Bijbel staan?
Een paar dingen.
Ten eerste is het een bevrijding om vast te stellen, dat er geen
eenduidige visie op het ontstaan van de aarde en het leven in de
Bijbel staat. Wij in de 21ste eeuw weten niet eens bij benadering hoe
24

het precies gebeurd is, en wanneer, en waarom. In alle omringende
culturen van het oude volk Israël circuleerden ook allerlei verhalen,
en dat was binnen het volk Israël geen probleem. De een zegt dit, de
ander zegt dat, en misschien hebben ze allebei wel gelijk. Het is mij
niet bekend dat er ooit een grote scheuring in het Joodse rijk is
ontstaan vanwege deze twee scheppingsverhalen.
Het tweede is, dat je de Bijbel dus gewoon nooit letterlijk kunt lezen –
althans de scheppingsverhalen niet. Het is geen geschiedenisboek,
geen biologieboek enz., en deze verhalen onderstrepen dat
nadrukkelijk. Wie zegt dat hij of zij de Bijbel letterlijk gelooft, heeft de
Bijbel kennelijk nooit goed gelezen. Met deze verhalen in het
achterhoofd is het onmogelijk om tot een letterlijke interpretatie te
komen.
Ten derde bieden de verschillen heel mooie inzichten in de manier
waarop je naar de schepping kunt kijken. Neem het man-vrouwverhaal. Wie het van belang vindt om te wijzen op het feit dat de man
eerder geschapen was dan de vrouw, beperkt zich dus tot het tweede
scheppingsverhaal. In het eerste scheppingsverhaal staat dat ze,
man en vrouw, tegelijkertijd, op de zesde dag, zijn geschapen. En wie
bij het tweede scheppingsverhaal zijn startpunt kiest, vindt dan
kennelijk dat de aarde niet per se in zes dagen geschapen is, want in
het tweede scheppingsverhaal ontbreekt dat gegeven.
En nu het toch over de man-vrouw-verhouding gaat: in het tweede
scheppingsverhaal is de vrouw gebouwd uit de rib van de man, en de
man zelf is uit stof genomen. Feministen, kom maar op!
Het feit dat de oude rabbijnen in ballingschap twee tegengestelde
verhalen hebben opgenomen op de eerste bladzijden van de Bijbel,
geeft al aan, dat ze het ook niet wisten. Er is niet één waarheid, er zijn
er vele, ook rondom het ontstaan van de aarde.
De mensen: beeld van God
Wat beide verhalen gemeenschappelijk hebben, is te belangrijk om
hier niet te vermelden. In beide scheppingsverhalen gaat het om de
schepping van de mens. Of de hele wereld is in orde gemaakt om de
mens te ‘ontvangen’ (eerste scheppingsverhaal), of de hele wereld is
rondom de mens geschapen nadat die er al was (tweede
scheppingsverhaal).

25

Het uitzonderlijke karakter van deze verhalen zit echter niet in alles
wat ik hierboven heb beschreven. Het uitzonderlijke is, dat God een
mens gemaakt heeft.
In de omringende culturen komt de schepping tot stand vanwege een
ruzie in de godenwereld, en bevolken halfgoden de aarde. Dan zijn er
natuurlijk wel mensen, niet-goddelijke mensen, maar die tellen niet
mee. Van belang zijn alleen de farao’s, de koningen, de godenzonen,
de priesters, maar niet de gewone mens. Die mag door al die goden
en halfgoden, godenzonen en priesters gebruikt worden als
bouwmateriaal, als slaaf, als ondergeschikt.
Nee, zeggen de joodse verhalen, zo zit de God van Israël niet in
elkaar. Er is bepaald geen sprake van ruzie in de godenwereld, want
er is maar één God, en die God noemt de gewone mens iemand naar
zijn beeld en gelijkenis. Ongehoord! Een God die mensen beschouwt
als zijn evenbeeld.
Voor ons christenen is dat zo vertrouwd dat we er niet meer bij stil
staan, en elkaar de hersens inslaan om de vraag of het nu allemaal
in zes dagen gebeurd is of niet. Zonde van de verhalen – daar zijn ze
niet voor bedoeld!
God maakt een mens, en noemt die zijn beeld en gelijkenis.
En bij deze intens mooie vaststelling maakt het niets uit, of het nu zus
of zo gebeurd is. In allebei de scheppingsverhalen is sprake van de
mens die rechtstreeks door God is gemaakt en op Hem lijkt. Dáár gaat
het om.
Fantastisch, die twee tegengestelde scheppingsverhalen aan het
begin van onze Bijbel!
Ds. Jan de Visser
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Solidariteitskas 2019
Gemeenten helpen elkaar
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage
vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk.
Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een
beroep op doen.
Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om
duurzaam op weg te helpen.
Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we
met elkaar.
Voor meer informatie, pkn.nl/solidariteitskas
280 Leden hebben in week 20 de e-mail in de mailbox ontvangen
om via IDEAL het tientje bij te dragen aan de Solidariteitskas.
U heeft met dit e-mailadres meegedaan aan de Actie Kerkbalans
van dit jaar.
Andere gezinsleden hebben de gebruikelijke brief ontvangen.
Mocht het hele gezin de Solidariteitskas per e-mail willen voldoen,
dan kan dat volgend jaar.
Stuurt u dan van alle gezinsleden het e-mailadres aan:
rvanbeveren@exoduskerk.nl
Mogen we rekenen op uw solidariteit en bijdrage?
Erratum,
In de tekst op de acceptgirokaart is de naam van de kerk niet te
lezen. Er is abusievelijk een herhaling van de plaatsnamen gedrukt.
Eenieder kan gerust zijn dat, uw naam uit ons ledenbestand komt en
uw betaling bij de Exoduskerk terecht is gekomen.
Hierbij vermelden we het bankrekeningnummer ter verificatie
NL 92 RABO 0373 7251 40
Dit bankrekeningnummer staat ook vermeld voorin de kaft van het
mededelingenblad.
Met vriendelijke groet,
R. van Beveren.
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Vorming en toerusting
Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen
Dagtocht Joods Antwerpen
Nergens in België is de joodse gemeenschap in al haar diversiteit zo
opvallend aanwezig als in Antwerpen. Is het toeval dat zij hier
wortelschoten in de buurt van het Centraal Station uit de 19de eeuw?
Of kan hun aanwezigheid veel verder getraceerd worden?
Op donderdag 10 oktober organiseert de commissie Vorming +
Toerusting van de Emmaüskerk te Middelharnis een dagtocht naar
Joods Antwerpen en kunt u er veel meer over te weten komen. Van
de gids krijgt u 's morgens bij een kopje koffie een inleiding en neemt
u dan mee op stap door de joodse wijk richting synagoge. Daar krijgt
u van uw joodse gastvrouw of gastheer uitleg over geloofsbeleving.
Nadien wandelen we richting restaurant waar een uitgebreide
koosjere lunch op u wacht. En natuurlijk een uitgebreide uitleg over
wat koosjer betekent. Na de lunch is er tijd voor het Diamantkwartier
en het Stadspark, en het verhaal over joodse feesten en hun
betekenis.
De hele dag staat onder leiding van joodse gidsen. U moet rekening
houden met wandelafstanden. Als u gebruik maakt van een rollator
dan is deze dagtocht, helaas voor u, niet geschikt. De prijs is € 72,50
per persoon (inclusief busreis, koffie, thee, lunch, frisdrank,
entreeprijzen
en
gids). Via
de
verkorte
link:
https://tinyurl.com/yxcqhrcj komt u op de webpagina waar u alles kunt
lezen over de dagtocht ook kunt u er een folder met het
dagprogramma bekijken en downloaden. Door invulling van het
opgaveformulier kunt u zich aanmelden. Dit kan ook per telefoon
0187-642419. De dagtocht staat open voor iedereen die
belangstelling heeft, van harte welkom!
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Een nieuwe cursus theologische verdieping
Op 5 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus
theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk)
te Goes.
Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De
cursus is geschikt voor wie:
meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel
meer wil weten van christelijke spiritualiteit
sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken
meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en
bezoekwerk
bewuster kerkdiensten wil beleven
open wil staan voor ‘andersdenkenden’
Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dat is
de reactie van een oud-cursist: “Er bleek bij mij overbodige ballast te
zijn, waarvan ik dacht dat het belangrijk was voor mijn geloof, maar
wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in de weg stond”.
In de eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd.
Aan de orde komen de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament.
Daarnaast het vak Dogmatiek dat voor veel nieuwe cursisten steeds
een verrassing is: het gaat niet om het aanleren van kerkelijke
dogma’s, maar om een verdieping in de geloofspraktijk die door de
eeuwen door is ontstaan en steeds wordt vernieuwd. Bij het vak
Kerkgeschiedenis komt ook de wisselwerking met cultuur, muziek en
andere kunstvormen aan de orde, dus geen aaneenschakeling van
jaartallen en personen. Het vak Jodendom wordt gegeven door een
docent die veel contacten heeft met de synagoge in Middelburg. Bij
het vak wereldgodsdiensten is er vooral veel aandacht voor de islam
en het boeddhisme. Dat betekent ook inzicht in de wisselwerking
tussen godsdienst en mondiale politiek. Het vak filosofie maakt
duidelijk hoe er op verschillende manieren kan worden nagedacht
over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Zo krijgt de cursist een
inzicht in de denkkracht en de wijsheid door de eeuwen heen.
Na twee jaar kan men met de cursus stoppen. De praktijk is dat vrijwel
alle cursisten door willen gaan met het derde jaar, waarin de kennis
die opgedaan wordt in de eerste twee jaar wordt toegepast in meer
praktische vakken: pastoraat, liturgiek, diaconaat, kerkmuziek, ethiek
en ecclesiologie, waarin de voormalige preses van de Protestantse
Kerken haar visie en ervaringen wil delen met de cursisten.
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Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch is:
protestanten en katholieken, maar ook andersdenkenden zijn van
harte welkom.
 Ook de docenten zijn zowel van protestantse als katholieke
origine. Vrijwel alle docenten zijn al lange tijd aan de cursus
verbonden. Ze hebben een grote kennis van hun vakgebied.
Met veel passie willen ze blijven doceren. Ook weer aan een
nieuwe groep. Op donderdag 22 augustus is er een
voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der
Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder
opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe
cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht
586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail:
hvelzelingen@zeelandnet.nl.
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact
opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11
88. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl.
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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

Ingezonden bericht
Voor ons 55-jarig huwelijk op 3 april j.l. hebben wij veel kaarten,
bloemen en gelukwensen gekregen.
We waren erg verrast door zoveel medeleven en daarvoor willen wij
u allen heel hartelijk bedanken.
Paul en Hanna Dubbeld.

Oplossing puzzel
1. Bartimeüs - 2. Rechobot - 3. Absalom - 4. Issachar 5. Lappidot - 6. Leviatan - 7. Epafroditus
8. Bileam - 9. ijzer - 10. Beltesassar - 11. Elchanan - 12.
Lazarus - Het woord is: BRAILLEBIJBEL
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Koffiedienst
26 mei
Mevr. E. van der Wel en Mevr. M. Quadt
2 juni
Mevr. M. Zuidwijk en Mevr. C. van den Tol
9 juni
Mevr. T. Hendriks en dhr. J. Hendriks
16 juni
Mevr. M. Quadt en Mevr. W. Geelhoed
23 juni
Mevr. J. de Leeuw en Mevr. C. de Bree
30 juni
Mevr. J. Le Comte en dhr. R. Le Comte
7 juli
Mevr. A. van der Veken en Mevr. H. de Visser
14 juli
Mevr. N. Ista en Mevr. T. de Roos
Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821

Bloemendienst
26 mei
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli

Mevrouw Bree
Mevrouw Ista
Mevrouw Verhage
Mevrouw van Reede
Mevrouw Redert
Mevrouw Braber
Mevrouw van Driel
Mevrouw van Rossum

Riet Riedijk, tel.: 487050
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Dirksland
Sommelsdijk
Sommelsdijk
Nieuwe-Tonge
Sommelsdijk
Ooltgensplaat
Sommelsdijk
Sommelsdijk

Oppasdienst
26-05-2019
02-06-2019
09-06-2019
1e pinksterdag
16-06-2019
23-06-2019
30-06-2019
07-07-2019
14-07-2019

Cyrine Buscop
Anne Akershoek
Annefleur van Es
Lotte Mijs
Marlien Mijnders

06-46189955
06-44765774
0187-641154
06-19063062
06-20340464

Annemiek Wesdorp
Iris van Noord
Ellen Buth
Merel van Noord
Jantien Nagtegaal
Sophie van der Waal
Cyrine Buskop
Maaike den Hartogh
Annefleur van Es

06-38499936
06-19588146
06-19018873
06-26045363
06-53520306
06-21334580
06-46189955
06-20549636
0187-641154

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
Mei
Zo 26 Jakobus 5:1-6
Ma 27 Jakobus 5:7-12
Di 28 Jakobus 5:13-20
Wo 29 Handelingen 1:1-8
Do 30 Handelingen 1:9-14
Vr 31 Handelingen 1:15-26
Juni
Za 1 Psalm 120
Zo 2 Spreuken 6:20-35
Ma 3 Spreuken 7:1-27
Di 4 Spreuken 8:1-11
Wo 5 Spreuken 8:12-21
Do 6 Spreuken 8:22-36
Vr 7 Spreuken 9:1-18
Za 8 Psalm 117
Zo 9 Handelingen 2:1-13
Ma 10 Handelingen 2:14-28
Di 11 Handelingen 2:29-36
Wo 12 Handelingen 2:37-47
Do 13 Handelingen 3:1-10
Vr 14 Handelingen 3:11-26
Za 15 Handelingen 4:1-12
Zo 16 Handelingen 4:13-22
Ma 17 Handelingen 4:23-31
Di 18 Lucas 7:36-50
Wo 19 Lucas 8:1-8
Do 20 Lucas 8:9-15
Vr 21 Lucas 8:16-21
Za 22 Lucas 8:22-25
Zo 23 Lucas 8:26-39
Ma 24 Lucas 8:40-56
Di 25 Lucas 9:1-9
Wo 26 Lucas 9:10-17
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Juni
Do 27 Lucas 9:18-27
Vr 28 Lucas 9:28-43a
Za 29 Lucas 9:43b-50
Zo 30 Lucas 9:51-62
Juli
Ma 1 Psalm 76
Di 2 Handelingen 4:32-37
Wo 3 Handelingen 5:1-11
Do 4 Handelingen 5:12-26
Vr 5 Handelingen 5:27-42
Za 6 Psalm 42
Zo 7 Lucas 10:1-16
Ma 8 Lucas 10:17-24
Di 9 Lucas 10:38-42
Wo 10 Lucas 10:38-42
Do 11 Psalm 25
Vr 12 Kolossenzen 1:1-14
Za 13 Kolossenzen 1:15-23
Zo 14 Kolossenzen 1:24-2:5

