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Kerkdiensten
zondag
14 juli
10.00 uur
zondag
21 juli
10.00 uur
zondag
28 juli
10.00 uur
zondag
28 juli
10.30 uur
zondag
4 aug
10.00 uur
zondag
11 aug
10.00 uur

Dhr. Franck Ploum, Dordrecht
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Plaatselijk
Diaconaat
Ds. Evert Overeem, Leusden
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Stichting de Hoop
Mevr. Ank Verhoeven, Pijnacker
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Light for the World
Kerkdienst op Hernesseroord
voorganger: dhr. Johan Keuning
collecte t.b.v. St. House of Hope

zondag
18 aug
10.00 uur
zondag
25 aug
10.00 uur
zondag
1 sept.
10.00 uur

Ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Kika Nederland
Ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Kia onderwijs in
gewelddadige wijken in Zuid Afrika
Ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Edukans
Ds. Goverts, Dordrecht
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Plaatselijk Diaconaat
Ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum

zondag
8 sept.
10.00 uur

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

m.m.v. vrijwilligers
Exoduskerk
Dienst van Schrift en
Tafel

Dienst van
Verbondenheid

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
De zomer brengt naar mijn idee altijd een vrolijke sfeer met zich mee.
Na de kou van de winter en de korte dagen is het tijd om het leven te
vieren. Ik kan enorm genieten van deze lange dagen, van kinderen
die buiten spelen, mensen die gezellig kletsen op een terrasje, de
wilde bloemen in de berm en natuurlijk het zonnetje. Een aantal jaren
geleden was ik op een zomerkamp voor christelijke jongeren en
werden wij door één van de leiding uitgedaagd om bij de kleine dingen
waar we blij van worden, God te danken. Ik vond dit een geweldige
uitdaging: het laat je bewuster stilstaan bij de dingen die gelukkig
maken en tegelijkertijd betrek ik God meer in mijn dagelijks leven.
Hoewel het soms lastig toe te passen is om in de haast van alledag
stil te staan en te bedenken om een klein bedankje naar ‘boven’ te
sturen, zou ik deze uitdaging toch graag met jullie willen delen!
Heer,
ik bid U, laat mij U tegenkomen
in de gewone alledaagse menselijke dingen
in een handdruk en een glimlach
in een liefkozing of een traan
in de kleine dingen om mij heen
en op elk ogenblik van de dag.
- Toon Hermans, Gebedenboekje (november 1987)
Allen een hele fijne zomer(vakantie) toegewenst.
Veerle Baars
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Het eerste jaar
Als dit Mededelingenblad verschijnt, zit ons eerste jaar in de
Exodusgemeente erop. Iedereen weet het nog wel: op die snikhete
dag op zondag 8 juli 2018 waren we met z’n allen in de kerk om de
bevestiging en intrede mee te maken. Inmiddels hebben we weer een
paar snikhete dagen achter de rug, en is het eerste jaar alweer ten
einde.
Wat heeft het ons allen gebracht?
De Exodusgemeente bleek zeer ontvankelijk voor allerlei initiatieven
die met name op het gebied van gemeente-opbouw lagen. Zo heb ik
ideeën gelanceerd over gespreksgroepen die een nieuwe vorm van
belijdenis-doen moesten inluiden. Wel 26 mensen hebben hier
positief op gereageerd. Dat zijn dus allemaal mensen, die volwassen
zijn, actief in de kerk zijn, maar nooit de gelegenheid hebben gehad
of genomen, om een belijdenis-uitspraak te doen. Elders in dit blad
ga ik daar uitvoeriger op in, maar ik vind het hartverwarmend, dat er
dit jaar al tien mensen van jong tot oud meedoen aan de Dienst van
Verbondenheid. De overige gaan hoogstwaarschijnlijk volgend jaar
meedoen. En … misschien komen er nog wel nieuwe groepen bij.
Dan hebben Hannie en ik een hele serie groothuis-/kennismakingsbezoeken gehad. In eerste instantie was er enige aversie tegen dit
idee, want vroeger werden deze ontmoetingen in de kerk gehouden,
en was de opkomst minimaal. Vandaar dat het ook een tijdlang stil
gelegen heeft. Maar in deze serie hebben we mensen gevraagd hun
huiskamer ter beschikking te stellen voor mensen uit de eigen wijk,
en hebben we mensen uit de wijk uitgenodigd om in te tekenen op
één van de mogelijke data. We hebben vijf groothuisbezoeken gehad
in Middelharnis, vijf in Sommelsdijk, vier in Oost-Flakkee en vijf in
West-Flakkee, negentien in totaal dus. Met een gemiddelde dat net
boven de tien lag, kunnen we dus stellen dat we ongeveer 200
mensen hebben gezien en gesproken. En dat is iedereen zo goed
bevallen, dat meer dan eens de opmerking kwam, dat dit niet nog
eens drie jaar moet duren. We gaan hier dan ook mee verder in het
komende seizoen. Hoe en wat? Je hoort daar meer van.
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We hebben dit jaar een vol programma gehad met Vorming &
Toerusting. De filmavonden werden heel goed bezocht, en dat geldt
ook voor de avond met Alain Verheij, de avonden over de Matthäus
Passion, de natuur- en stiltewandelingen en niet te vergeten de
avonden over poëzie en muziek. Maak je geen zorgen, dit gaat
volgend jaar gewoon door, met een programma dat nog voller is dan
in dit jaar.
Natuurlijk kunnen we terugkijken op een jaar met heel veel
kerkdiensten. Vieringen in alle soorten en maten. We hebben
jeugddiensten gehad, soms met gastvoorgangers, soms met mij,
maar altijd bijzonder. Diensten met een overstapcommissie, een
startzondagcommissie, de liturgiecommissie, noem maar op! En wie
herinnert zich niet de Kerstochtenddienst met de musical “De moeite
waard” over het Kerstverhaal?
We hebben de Top-2000-dienst gehad aan het eind van 2018. Zelfs
ónze kinderen kwamen kijken en luisteren hoe hun vader zich in zo’n
dienst zou gedragen. En ja, ze hebben ervan genoten.
De Stille Week was indrukwekkend, ook en in het bijzonder door de
uitvoering van de Via Dolorosa van Johan van Broekhoven op Goede
Vrijdag.
Ook de diensten van Schrift en Tafel hebben de nodige indruk
achtergelaten, in ieder geval op mij. Van een zwaarbeladen dienst
met allerlei spanningen hebben we vieringen meegemaakt, waarin we
heel eenvoudig het brood braken en de beker deelden – meer niet.
En als die handelingen gecombineerd worden met de schriftlezing of
de boodschap van de preek, krijgt zo’n dienst een diepgang die je niet
gauw vergeet.
We hebben kennisgemaakt met een fenomeen, dat we nergens
anders gezien hebben: de Ontmoetingsdagen! Wat bijzonder om
zoveel mensen kei- en keihard te zien werken om een verkoping te
realiseren die tot de top van het eiland behoort. Geweldig!
Samen hebben Hannie en ik de Seniorenmiddagen drie keer bezocht.
We hebben daar op een aangename manier kennisgemaakt met tal
van ouderen, en daar iets opmerkelijks geconstateerd. De senioren
van onze kerk zijn buitengewoon leergierig! De eerste middag ging
over maaltijden in de Bijbel, de tweede over de Paasmaaltijd in het
algemeen, en die van Jezus in het bijzonder.
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Toen ik voorstelde om nader in te gaan op het Avondmaalsformulier
en de Catechismus (om te bezien hoezeer die afwijken van de
Bijbelse grondnoties), ging er bijna applaus op. Ook die derde middag
werd een succes!
Met genoegen zien we ook terug op de Kerstmaaltijd met senioren,
alleen gaanden en genodigden. En nog maar een paar weken
geleden was er dus de busreis naar Den Haag, een prima middag
met elkaar.
Ik kan nog wel even doorgaan. Wat te denken van de
kunstverkoopdagen met het team van Bert Voorberg? En die
kerststallen – die vergeet niemand meer, denk ik.
We hebben meegedaan met het initiatief van Elly Terlouw, Meet and
Eat. We zaten bij verschillende mensen aan verschillende tafels met
heel verschillende gesprekken. Inspirerend, en voor voortzetting
vatbaar, lijkt me.
Kerkenraadsvergaderingen zijn weer leuk, zei iemand. En dat klopt.
Punt één zijn er al minder kerkenraadsvergaderingen, en punt twee
zijn die meer inhoudelijk dan bestuurlijk van karakter. Wie niet van
besturen houdt, en toch iets in de kerk wil betekenen, kan zich zonder
meer thuis voelen in de organisatie en samenstelling van dit moment.
Voor ons betekent dit ook, dat de samenwerking met de ouderlingen,
de kerkrentmeesters en de diakenen prima loopt. En ik zeg dat hier
maar een keer hardop, omdat ik ook van veel collega’s wel eens heel
andere geluiden hoor. Ik ben dankbaar voor de samenwerking met
iedereen die verantwoordelijkheid draagt in onze gemeente.
En dan de bijzondere uitschieter van dit jaar: De Bethelkapel in
Den Haag. Twee keer hebben we vanuit de Exoduskerk een dienst
verzorgd. De één preekte, de ander deed een Bijbellezing, een derde
speelde piano, iemand zorgde voor gedichten of gebeden, en de rest
was er, luisterde en zong. Ook medewerking van buitenaf, mijn broer
en zijn dochters, een kennis uit het Westland op het orgel, maakte
deze diensten tot een feest. Het dagblad Trouw plaatste een artikel
van mijn hand, midden in de Kerstvakantie, een prima moment. En
het resultaat? Een verblijfsvergunning voor de hele familie
Tamrazyan, en tientallen andere gezinnen.
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En persoonlijk hebben we ook een uitstekend jaar achter de rug. Het
gevoel dat we op onze plaats zijn, is een geweldig gevoel.
Gelukkig horen we ook van allerlei kanten, dat de manier waarop we
als gemeente en predikant samenwerken, iedereen goed bevalt.
Alles bij elkaar lijkt het wel een jaarverslag, en dat is het dan ook wel
een beetje. Natuurlijk kan niet alles ter sprake komen in zo’n verhaal
als dit. Als het maar duidelijk is, dat wij, Hannie en ik, het heerlijk
vinden om met jullie allemaal als Exodusgemeente samen te werken
aan een hechte gemeenschap, onderlinge samenhang en groei in
geloof, hoop en liefde.
Zoals de voorzitter onlangs zei: ‘Ik hoop dat we nog heel wat jaren
samen op mogen trekken.’ Ik sluit mij daar van harte bij aan, en ik
hoop volgend jaar weer een dergelijk verhaal te mogen schrijven!
Ds. Jan de Visser
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Verbondenheid in plaats van belijdenis
In de afgelopen jaren hebben er maar heel weinig mensen belijdenis
gedaan in onze gemeente. Dat betekent dus dat er héél veel
volwassen mensen in onze kerk zijn, die nog steeds als doopleden
geregistreerd zijn. Nu is daar niks mis mee, maar het zegt wel iets
over het fenomeen belijdenis doen.
Vroeger was het nodig om belijdenis te doen, tegenwoordig niet meer.
Om de Dienst van Schrift en Tafel, het Avondmaal, mee te vieren, is
het niet langer een vereiste dat je belijdenis gedaan hebt. Sinds één
oktober 1972 staat het Avondmaal in de Exoduskerk namelijk open
‘voor eenieder’ (Jubileumboek ‘De intocht van de Exodus, p. 63).
Ook was het in het verleden nodig om belijdenis gedaan te hebben,
als je tot ouderling of diaken wilde worden. Maar dat is inmiddels ver
verleden tijd. Al vanaf het begin van de PKN staat in de Kerkorde, dat
doopleden ook tot de verkiezing tot ambtsdrager toegelaten kunnen
worden, als ze aangegeven hebben, dat ze ingeschreven willen
worden in het register van belijdende leden.
Dan zijn er nog kerken, waarin ouders van te dopen kinderen zelf
belijdenis gedaan moeten hebben, maar dat komt in onze kerkorde
gelukkig niet voor.
Er is kortom geen enkele reden meer om belijdenis te doen: je kunt
en mag alles doen in de kerk waar je je toe geroepen voelt.
Om die reden zijn er de afgelopen jaren dan ook heel weinig diensten
geweest waarin doopleden van onze gemeente belijdenis hebben
gedaan.
Je kunt dan als kerkenraad oproepen blijven doen om mensen over
te halen tot het volgen van belijdeniscatechisatie, maar dat blijkt dus
simpelweg niet te werken.
In het najaar heeft de kerkenraad een notitie besproken met als titel:
“Verbondenheid, het hart van de gemeente”. Er is geen behoefde aan
belijdeniscatechese, maar wel aan verbreding en verdieping. En
hoewel er een heleboel groepen draaien, waarin mensen elkaar
opzoeken voor het geloofsgesprek en Bijbelstudie, is er nog een grote
groep die daar niet bij hoort.
Ik heb al die gegevens gecombineerd, en aan de kerkenraad
voorgesteld om alle volwassen doopleden uit te nodigen voor
gespreksavonden over verdieping en verbreding van het geloof, met
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als mogelijkheid om in een bijzondere dienst de verbondenheid uit te
spreken met de doop waarmee iemand gedoopt is, met het geloof in
God en Jezus, en met de gemeente waar hij of zij deel van uitmaakt.
Het is een forse operatie geweest om iedereen die daarvoor in
aanmerking kwam, uit te nodigen, maar het is gebeurd. Hulde aan de
ledenadministratie en de betrokken kerkenraadsleden!
Het resultaat was, ik heb dat al eerder vermeld, dat er 26 mensen zich
hebben aangemeld voor deze serie gespreksavonden. We hebben
deze mensen in drie groepen verdeeld: een dinsdag-, een vrijdag- en
een zondagavondgroep. Elk van die groepen is na maart van dit jaar
een aantal keren bijeen geweest, en dat waren stuk voor stuk
bijzondere avonden.
De groepen onderling verschilden behoorlijk, en dat maakte het ook
boeiend, en iedere keer weer interessant. Als vervolg op dit stukje zijn
er twee verhalen opgenomen als terugblik op de afgelopen maanden
– lees zelf maar.
In de loop van de maanden werd duidelijk dat er tien mensen zijn, die
graag mee willen werken aan zo’n dienst van verbondenheid. In die
dienst spreken zijn uit, dat zij de doop waarmee hun ouders hen
hebben laten dopen, graag willen beamen en voor eigen rekening
willen nemen. Ook komen geloofsuitspraken aan de orde, zoals de
vraag naar God als Schepper en zijn zoon Jezus.
En tenslotte willen ze ook uitspreken dat ze zich verbonden voelen
met de Exodusgemeente en de kerk wereldwijd; kerkzijn doe je
immers niet in je eentje.
We hadden het allemaal mooi gevonden als we deze dienst op de
Eerste Pinksterdag hadden kunnen houden, maar dat is niet gelukt
omdat het na de laatste bijeenkomst te kort dag was om de dienst
voor te bereiden.
Daarom is de volgende datum gekozen: de dienst wordt gehouden op
1 september 2019, ’s ochtends om 10 uur in de Exoduskerk.
Voor het eerst in jaren gaan we met elkaar zo’n dienst vieren. Alle
betrokkenen, inclusief ikzelf, zien er bijzonder naar uit!
Ds. Jan de Visser

11

Twee keer een terugblik
Zoals gezegd, zijn er twee mensen die een verhaal geschreven
hebben over de afgelopen periode van de gespreksgroepen. Zij doen
nu niet mee aan de Dienst van Verbondenheid, maar mogelijk
volgend jaar.
Het eerste verhaal is van Marry van Es – van Loon.
Februari 2019 ontving ik de uitnodigingsbrief voor de eerste
bijeenkomst van de gespreksgroep. Een gespreksgroep die zich gaat
verdiepen in belijdenis doen en betrokkenheid. Deelnemen aan
gespreksgroepen maakt mij altijd nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar
hoe anderen met hun geloof bezig zijn en nieuwsgierig naar andere
inzichten. Hoe meer ik met geloof bezig ben en er met anderen over
praat, kom ik tot de ontdekking dat de bondsgemeente waarin ik in
mijn kinderjaren ben opgegroeid, diepere wortels heeft achtergelaten
dan dat ik zou willen. Gespreksgroepen in de Exoduskerk geven mij
een andere kijk op het geloof dan ik vanuit een deel van mijn
opvoeding heb meegekregen. Tijdens de gespreksgroep hebben wij
gesproken over Wat is geloof nu eigenlijk, wat heb je ervoor nodig, in
wie of wat geloof je, geloven als werkwoord, geloven in een God en
bestaat God wel?
Dominee Jan heeft ons tijdens de bijeenkomsten getriggerd om op
verschillende manieren na te denken over geloven en verwondering.
Voor mij op een manier om los te komen van de ‘bondswortels’ en het
geloof anders te benaderen dan dat ik in mijn jeugd heb
meegekregen. Niet de bijbel letterlijk vertalen, maar de verhalen
vertalen naar de tijd van nu. Deelnemen aan deze gespreksgroepen
kan worden vervolgd met het uitspreken van verbondenheid. Dit
gebeurt in een dienst waarin je je dooplidmaatschap omzet in een
volwassen lidmaatschap. Je zegt ‘JA’ tegen de doop waar je ouders
‘JA’ zeiden tegen GOD.
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Het andere verhaal is geschreven door Judith de Bruijn, en luidt als
volgt: Is God a DJ?
Een mail van Jan, met een uitnodigende vraag:
Beste Judith,
Zou jij een kort resumé willen schrijven over de
gespreksgroepsavonden van de afgelopen periode? Het gaat me niet
primair om werving, maar om een verslag, een verhaal, een
impressie.
Kan ik op je rekenen? Ik hoor graag van je.
Ds. Jan de Visser
Tuurlijk doe ik dat, want wat begon als een gebaar naar mijn lief: het
meegaan naar drie gespreksavonden van de kerk, is verworden tot
een inspirerende set van zeven sessies die voorbij zijn gevlogen.
Sessies vol verwarring, verwondering, ontmoetingen, dilemma’s,
verhalen, emoties, historie, analyses, dialoog, patstellingen,
onduidelijkheden, ruimte, wetenschap, overtuigingen, geloof, hoop en
liefde.
Verwarring over de twee scheppingsverhalen, die bijna tegenstrijdig
lijken. God in enkelvoud, wat in de originele Hebreeuwse teksten als
Goden, en dus meervoud, staat geschreven. Ontbrekende profetieën
over de opstanding van Jezus in het oude testament, waar een
dominee wakker van ligt. En naar van ik dan denk: ach God had nog
een verrassing in petto, hij heeft gewoon niet alles verteld aan de
profeten, waardoor het verhaal van Pasen juist dié impact heeft
gekregen, waardoor het al eeuwen mensen inspireert en bindt.
Zelf ben ik niet zo Bijbel- of Christendom-vast. Dat bedoel ik niet
kwetsend naar gemeente leden of Christenen die dat wel zijn. Maar
het inspireert mij gewoon meer om te zoeken naar gelijkluidende
vertellingen in diverse culturen over schepping, zondvloed, en
invloedrijke figuren, dan dat ik me committeer aan één leer. Die ruimte
was er en gaf mij een kostbaar gevoel er (ook) te mogen zijn.
Juist op deze avonden hebben we wetenschap en religie naast elkaar
gezet en gesproken over hoe complementair ze kunnen zijn. Prachtig
vond ik dat. Zo hebben we op één avond het Christelijke geloof naast
Kwantumfysica gezet, niet om te overtuigen maar om het
onverklaarbare te laten inspireren. Ook hebben we ons samen
verwonderd over ieders persoonlijke verhaal, waarin het moment van
“geloven in een hogere macht” naar voren kwam. Ik ben dankbaar
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voor deze mooie, kwetsbare, fascinerende, en emotionele verhalen
in cadeauverpakking! En natuurlijk was er dan in onze groep een
wijntje om de brokken in de kelen mee weg te spoelen….”
Het mooie was: het mocht er allemaal zijn! Ook ik met mijn licht
recalcitrante, afwijkende opvattingen.
Want ik geloof in parallelle universums, ik geloof in de kracht van
positieve energie, ik geloof in liefde, ik geloof dat iedereen mee telt,
ik geloof in luchtigheid, ik geloof in ieders eigen verantwoordelijkheid
om te kiezen voor het halfvolle glas, ik geloof in een Goddelijke
energie die in haar oorsprong groei, bloei, positiviteit, en liefde
stimuleert en faciliteert. En wellicht maakt dit geloof ook mij een
belijdend lid van onze gemeente?
Dit schrijvende moest ik denken aan een songtekst van P!NK:
“If God is a DJ, life is a dance floor, Love is the rhythm, you are the
music.”
Laten we deze mooie gespreksessies doorzetten, de muziek zijn met
elkaar en God als DJ omarmen!
Judith de Bruijn
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Aandacht voor …….
Het winterseizoen met alle activiteiten is afgesloten en we staan nu
voor een periode van rust en afstand nemen van de dagelijkse
bezigheden. Voor sommige kerkenraadsleden is hun vakantie al
voorbij, maar anderen kijken ernaar uit om te gaan genieten van een
welverdiende rust!
Een vakantie is niet voor iedereen weggelegd. We denken aan
diegenen die noodgedwongen thuis moeten blijven, omdat ze aan
bed gekluisterd zijn of met onderzoek bezig zijn of herstellende zijn
van een operatie.
We denken ook aan de ouderen, die het vervelend vinden als hun
kinderen erop uittrekken en zij een poosje geen bezoek van hen
ontvangen.
Laten we ons over de ouderen bekommeren en hen extra bedenken
met een kaartje of telefoontje of bezoek in de komende zomerperiode.
Zieken
Het herstelproces van Henk Oosthoek vraagt veel geduld van hem en
de mensen om hem heen. Hij werkt hard aan het wegkrijgen van de
ontsteking uit zijn bekken, voordat hij aan de volgende fase kan gaan
beginnen. Sterkte Henk!
Martha Braber heeft in het ziekenhuis gelegen, maar is weer aardig
hersteld. We zien haar gelukkig weer in de kerk!
Nel Ista heeft een operatie ondergaan en is bezig met herstellen, wat
enige tijd in beslag kan nemen. Maar het gaat tot op heden zeer
voorspoedig.
Margreet Spek werd met klachten opgenomen in het ziekenhuis. Met
rust en fysiotherapie kan de ontsteking aan haar evenwicht herstellen.
Het gaat steeds beter met haar en langzaamaan probeert ze de draad
en het lopen weer op te pakken.
Brigitte van Reede lag onverwachts in het ziekenhuis vanwege een
niersteenaanval.
Inmiddels is ze weer hersteld en kan ze haar werk hervatten.
De man van Bep Winkels heeft in het Amphia ziekenhuis in Breda
een openhartoperatie ondergaan. Hij heeft drie bypasses gekregen
en is herstellende van de ingreep.
Marjan Quadt is met succes aan haar knie geopereerd. De revalidatie
is in volle gang.
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Verjaardagen
In de afgelopen periode waren veel verjaardagen op hoge leeftijd te
vieren.
Mevrouw J. Knöps is op 8 juni 88 jaar geworden.
De Heer A. J. van Nierop vierde op 9 juni zijn 87-ste verjaardag.
De heer C.A van Prooijen, werd op 10 juni 80 jaar. Deze leeftijd werd
ook door de heer J. Westhoeve bereikt op 12 juni.
De heer Niek Blok is op 24 juni 87 jaar geworden.
Mevrouw Driesse-Verolme werd 27 juni 86 jaar. Ook op 27 juni
vierde mevrouw Wil van Welsenis een kroonjaar. Zij werd 90 jaar!
Mevrouw M.A.E. Schouten-Schaapveld, heeft op 30 juni haar 86-ste
verjaardag gevierd.
Op 3 juli vierde mevrouw A. van der Sluijs-Osseweijer, haar 85-ste
verjaardag.
Allen nogmaals gefeliciteerd!
Huwelijksjubilea
Op 30 mei waren de heer en mevrouw de Boed-de Bruin in
Middelharnis, 50 jaar getrouwd.
De heer en mevrouw Groenendijk – Mulder uit Nieuwe Tonge, waren
1 juni 40 jaar getrouwd.
De heer en mevrouw van Eck- Haverkamp, uit Herkingen waren op
17 juni 55 jaar getrouwd.
Wim en Annelies Arendse in Middelharnis, waren 26 juni 40 jaar
getrouwd.
Geerhard en Lenie van Hulzen bereikten op 4 juli een mijlpaal. Op die
dag waren ze 50 jaar getrouwd.
Doopdienst
Op zondag 30 juni was er weer na lange tijd een doopdienst. Veerle
Lize Sofie Luijendijk is in een feestelijke dienst gedoopt. Zij is de
dochter van Marloes en Christiaan Luijendijk-van Es uit Oude Tonge.
Overlijden
Op woensdag 26 juni 2019 is overleden mevrouw Neeltje Adrian de
Roo-van der Graaf. De laatste drie weken van haar leven verbleef zij
in de Vliedberg.
Nelly is maandag 1 juli begraven op de algemene begraafplaats
“Vrederust” te Middelharnis.
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Overlijden
Op vrijdag 28 juni is overleden mevrouw Baaltje Visser-Kievit. Zij kon
niet meer thuis zijn en heeft een paar weken op de afdeling kort verblijf
van Nieuw Rijsenburgh gewoond, waar ze is overleden. Bep is op 3
juli in besloten kring begraven.
Van beide sterfgevallen leest u verderop een in memoriam.

Komende verjaardagen
85+
Naam

Adres

Mevr. M. Bijl Groenenberg

Sperwer 551
3245 VP
Sommelsdijk
Staakweg 187
3247 BV Dirksland
Rembrandtlaan 17
3241 AG
Middelharnis
Binnenpad 1
3241 EK
Middelharnis
Binnenpad 11
3241 EK
Middelharnis

Mevr. M.P. van de
Meer - van der Baan
Dhr. E.A. Bouwer

Mevr. A. van der
Valk - Schol
Mevr. J.B. van der
Welle - van Dijk

Datum en
hoeveel jaar
24 juli
93 jaar
6 augustus
92 jaar
19 augustus
88 jaar
25 augustus
99 jaar
29 augustus
94 jaar

Kroonjaren

Naam

Adres

Dhr. L. van der
Velde

Juliana van
Stolberglaan 31
3241 GL
Middelharnis
Staakweg 27
3247 BV Dirksland

Mevr. L.A. Zoon Keijzer

Datum en hoeveel
jaar
20 augustus
80 jaar

27 augustus
90 jaar
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Komende huwelijksjubilea
Naam

Adres

Dhr. en mevr. Kern
– van der Vliet

Zandpad 4
3241 GX
Middelharnis
Plein 7
3248 BJ Melissant
Westhavendijk 46
3241 LP Middelharnis
Prins Bernhardlaan
145
3241 TA Middelharnis
Pimpelmees 17
3245 TW
Sommelsdijk

Dhr. en mevr.
Krouwel-Plantenga
Dhr. en mevr.
Offerhaus-Feenstra
Peter en Annemieke
Visser-Van Vliet
Dhr. en mevr.
PeltenburgSchelling

Datum en aantal
jaren
8 augustus
40 jaar
9 augustus
40 jaar
22 augustus
50 jaar
27 augustus
50 jaar
31 augustus
40 jaar

Tenslotte
Voor de mensen die thuisblijven en voor diegenen die op reis gaan,
een Ierse zegenbede:
Moge de weg voor u een begaanbaar pad zijn,
Moge de wind u steeds in de rug waaien,
moge de zon met zijn warmte u in het gezicht schijnen,
en de regen op milde wijze uw velden besproeien,
en moge God u, tot wij elkaar opnieuw ontmoeten,
bewaren in de palm van zijn hand.
Margot van de Wiel
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In memoriam
Mevrouw Neeltje Adriana de Roo-van der Graaf
Op 26 juni 2019 is, na een verblijf van drie weken in de Vliedberg,
Nelly de Roo-van der Graaf overleden. Nadat hun gehandicapte zoon
Kees in Hernesseroord was opgenomen, woonden zij aan de
Voorstraat in Middelharnis, de laatste twee jaar aan de Oostdijk. Haar
leven stond in het teken van de zorg voor haar zoon Kees, hij is begin
februari overleden. Haar man is in juli 1998 al overleden. Toen zij nog
mobiel was, was zij een trouwe kerkgangster, ze genoot van de
contacten met de gemeenteleden. Zij was lid van de breiclub en heeft
vele mooie creaties vervaardigd, die tijdens de ontmoetingsdagen
verkocht werden. De laatste tijd leed zij aan de ziekte van Parkinson
en een vorm van dementie. Bij alles wat zij meemaakte en
meegemaakt had wist zij zich gedragen door God, dat was voor haar
een grote steun. Boven de kaart staat: “Intens bedroefd, maar
dankbaar voor haar liefde en goede zorgen gedurende haar leven,
geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder en oma" . De
afscheidsdienst en begrafenis heeft plaatsgevonden op 1 juli j.l..
Dat zij mag rusten in Vrede.
Ria van Rossum
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In memoriam
Mevrouw Baaltje (Bep) Visser-Kieviet 1931-2019
Op donderdag 28 juni is Bep Visser – Kievit overleden. Zij was de
echtgenote van Gijs Visser, en heeft vele jaren gewoond aan de
Prinsesselaan 9 in Sommelsdijk.
Ze was het vijfde kind van slager Kieviet in Nieuwe Tonge.
Toen ze 23 was, trouwde ze met Gijs, met wie ze vier kinderen kreeg.
Eén daarvan, hun enige dochter, is drie maanden na de geboorte
overleden. Dat verdriet heeft ze diep weggestopt, maar heeft haar
leven wel getekend.
Nadat de jongste van haar drie zoons de deur uit was, is ze aan de
gang gegaan met allerlei cursussen op het gebied van
kunstgeschiedenis en filosofie. Ze gaat schilderlessen volgen, en
wordt een enthousiast tuinier.
Bij het ouder worden bleek er een tumor in haar hersenen te zitten,
waar ze jarenlang geen last van heeft gehad. Wel is zij ook door
allerlei andere omstandigheden enigszins depressief geraakt, waar
ze medicijnen voor kreeg, die het haar ook niet makkelijk hebben
gemaakt. Vorig jaar werd bij Gijs longkanker geconstateerd, en de
behandeling daarvan bood niet heel veel uitzicht.
In de maand mei is ze opgenomen in het ziekenhuis, onder andere
vanwege toegenomen hoofdpijnklachten, en het bleek dat de tumor
aan het groeien was.
Terug naar huis gaan was geen optie, dus is ze naar NieuwRijsenburgh gegaan, afdeling Kort Verblijf.
Daar sprak ik haar, een paar dagen voor haar overlijden. Zij was het,
van wie ik een paar weken geleden aan het begin van de dienst
vertelde, dat zij wel vier, vijf keer tijdens dat gesprek, zei: ‘Maar God
is groot, Hij zal je nooit uit zijn handen laten vallen. God is mijn
houvast’.
In dat vertrouwen is ze ingeslapen.
Op woensdag 3 juli hebben we haar begraven. We hebben de grond
waarin zij is neergelegd tot heilige grond verklaard: stof zijt ge en tot
stof zult ge wederkeren. Het schepsel Gods, Bep Visser, is verenigd
met de aarde waaruit zij genomen is, en met de Schepper die haar
gemaakt heeft.
Ds. Jan de Visser
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Agenda
Datum
10 juli
29 juli
5 september

Activiteit & locatie
Koffie met verhalen in de
jeugdruimte
Seniorenmiddag
Breicafé

Aanvang
10.00 uur
15.00 uur
13.30 uur
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Van de diaconie
De opbrengsten van de collecten in de maand mei waren:
Datum
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei
30 mei

Doel
Noodhulp Syrië
Plaatselijk Diaconaat
Diaconaal Quotum
De Boei
Wilde Ganzen

Bedrag
€ 169,30
€ 199,50
€ 180,20
€ 183,35
€ 281,10

Er is een gift van € 10,00 ontvangen van NN en een gift van € 20,00
van mevr. de R., waarvoor hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Janny Vermaat
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Ontmoetingsdagen 2019
Zoals u wellicht weet krijgt de Diaconie 5% van de opbrengst van de
Ontmoetingsdagen. Dit geld verdelen we onder goede doelen.
U kunt als gemeente weer een goed doel voordragen en dit bekend
maken bij Ronald van Reede en Bert Voorberg.
De Diaconie neemt dan de beslissing waar het geld naar toe gaat.
Tijdens de Ontmoetingsdagen worden deze doelen bekend gemaakt.
Hartelijke groet,
De Diaconie.

Collecte
Tijdens de kerkdiensten worden in onze gemeente altijd twee
collectes gehouden.
Eerste collecte is voor de Kerkrentmeesters (kerk).
Tweede collecte is voor de Diaconie (Nood in de wereld, plaatselijk
diaconaal en diaconaal quotum).
Wij zijn van mening dat we dit om moeten draaien;
Eerste collecte voor de Diaconie
Tweede collecte voor de Kerkrentmeesters.
Het is eigenlijk vreemd dat de nood in de wereld op de tweede plaats
komt. Met ingang van de Startzondag gaan we dit wisselen. Heeft u
vragen, dan horen wij dit graag.
Hartelijke groet namens de Kerkrentmeesters en namens de
Diaconie.
Joke van Driel.
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Toelichting collecten juli, augustus en september 2019
14 juli Plaatselijk Diaconaat. Hiervan worden plaatselijke diaconale
taken betaald.
21 juli Stichting De Hoop. Stichting De Hoop is een Christelijke 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 lees rek in de ontmoetingsruimte.
28 juli Light For the World. Deze stichting werkt aan een wereld
waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op
onderwijs en doordoor ook op betaald werk. Hun motto is:
“Samen voor gelijke kansen”!
4 augustus KIKA Nederland. De Stichting Kinderen Kankervrij werft
middelen voor onderzoek naar vormen van kanker bij kinderen met
het doel: Kanker bij kinderen genezen en liefst uit te bannen.
11 augustus KIA Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid
Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen
toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en
gewelddadige wijken De helft van hen maakt de middelbare school
niet af en de jeugdwerkeloosheid is hoog. Samen met christelijke
partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en
uitzichtloosheid
te
doorbreken,
door
het
geven
van
huiswerkbegeleiding en stimuleren hun opleiding af te maken. Ook
wordt bijbelonderwijs gegeven en geholpen bij het verwerken van
trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven
vorm te geven.
18 augustus Edukans. Edukans is een Christelijke organisatie, die
zich inzet voor de ontwikkeling van álle mensen, door onderwijs in
ontwikkelingslanden te verbeteren.
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25 augustus Plaatselijk Diaconaat. Hiervan worden plaatselijk
diaconale taken betaald.
1 september Diaconaal Quotum. Alle PKN-gemeenten betalen
jaarlijks een deel van de inkomsten voor landelijk diaconaal werk,
dienst in de samenleving en oecumene.
8 september Youth fot 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.
Namens de diaconie Coby van den Tol
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Van de kerkrentmeesters
De opbrengsten van de collecten in de maand mei waren:
Datum
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei

Bedrag
€ 142,40
€ 203,00
€ 178,12
€ 200,25

Er is een gift ontvangen van € 50,00 van de familie H. waarvoor
hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
namens de kerkrentmeesters,
Janny Vermaat
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Vorming en toerusting
Nieuwe expositie
Al sinds enkele jaren verzorgt de Commissie Vorming & Toerusting
tentoonstellingen in vitrines die in de Ontmoetingsruimte zijn
opgesteld. In het afgelopen jaar hebben we oude gezang- en
liedboeken geëxposeerd, gevolgd door een tentoonstelling over
‘Protestantse’ engelen. Deze tentoonstellingen bevatten uitsluitend
stukken die gemeenteleden van de Exoduskerk beschikbaar stellen
voor deze expositie. (Dat ze deze na afloop weer terugkrijgen, hoeft
natuurlijk niet apart vermeld te worden.) Het zijn dus niet alleen
kunstexposities, het zijn ook exposities waarin je kunt zien wat
mensen van onze gemeente zoal in huis hebben! Iedere keer weer
verwonderlijk en boeiend.
In het nieuwe seizoen staat een nieuwe expositie gepland met als
thema:

Huiskruisen
Ieder huis heeft zijn kruis - een
verzameling “huiskruisen”. Vroeger
hing in iedere katholieke woonkamer
een kruis. Later werd het Latijnse kruis
deels door protestants Nederland
overgenomen, maar dan zonder de
lijdende Christus. Daarnaast zijn er vele
soorten kruisen. Het kettingkruisje is
het meest herkenbare religieuze
symbool op aarde. Die grote verscheidenheid aan kruisen willen wij
exposeren in de vitrines in de ontmoetings-ruimte en ja, daarbij is
uw hulp als Exoduslid vriend/ganger weer enorm belangrijk.
Heeft u een “huiskruis”, dan willen wij het graag voor enkele maanden
van u lenen voor de nieuwe expositie. Neem contact op met; Bert
Voorberg.Mail: bertvoorberg31@ gmail.com – tel 06-40286215
Deze tentoonstelling is te bewonderen vanaf zondag 29 september.
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Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen
Theologische Vorming
Cursus Rotterdam
Capelle aan de IJssel

Secretariaat: Oranjestraat 17, 2131 XN HOOFDDORP
Inschrijving geopend voor cursussen TVG
Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving opengesteld
voor het cursusjaar 2019-2020 voor de cursussen Theologische
Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden Rotterdam (TVG).
Naast informatie over de driejarige basisopleiding biedt de website
een overzicht van een reeks kortlopende cursussen. De
bijeenkomsten voor de basisopleiding zijn op maandagavond of
dinsdagochtend in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den
IJssel. De korte cursussen zijn te volgen in de Alexanderkerk (v/h
Verrijzeniskerk) te Rotterdam. Voor alle nieuwe cursisten is er een
informatieavond op maandag 26 augustus in ‘De Hoeksteen’ in
Capelle aan den IJssel.
De TVG-cursussen vinden plaats onder auspiciën van het Centrum
voor Vorming en Educatie van het Dienstencentrum Protestantse
Kerk te Utrecht. In Zuid-Holland zijn de cursussen te volgen in (de
regio’s) Rotterdam, Den Haag, Gouda en Middelharnis.
De driejarige basiscursus is bestemd voor mensen die interesse
hebben in de Bijbel en in alles wat met geloof te maken heeft. De
cursus is bedoeld voor wie zijn/haar kennis wil uitbreiden of zoekt
naar persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen gesteld aan
vooropleiding of kerkelijke gezindte. De cursus loopt van september
t/m mei, met één les per week. In de schoolvakanties is er geen
cursus.
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Inhoudelijk ligt de nadruk op zgn. basisvakken: Oude en Nieuwe
Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek en Ethiek. Verder zijn er
vakken uit de praktische theologie: Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat
en toegevoegde vakken: Wereldgodsdiensten, Rabbinica,
Spiritualiteit, Filosofie en Gemeenteopbouw. Na beëindiging van de
basiscursus ontvangen de cursisten een certificaat. Hieraan kunnen
geen bevoegdheden worden ontleend; soms is de cursus een opstap
naar een hbo-opleiding.
Op verzoek van oud-cursisten verzorgt TVG Rotterdam sinds enkele
jaren ook korte cursussen van een tot drie dagdelen in de
Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. In het cursusjaar
2019-2020 is er in deze reeks aandacht voor o.m. het Bijbelboek
Openbaring, het werk van de theologen Miskotte en Bonhoeffer, de
mystiek van de Nadere Reformatie en de rabbijnse Midrasj.
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Koffie met?...

Koffie met… verhalen
In de Emmaüskerk is er al een
aantal jaar de mogelijkheid om
één keer in de zes weken met elkaar liederen te
zingen op de woensdagochtend.
Dit gebeurt onder de naam “Koffie met noten” .
In de zomerperiode willen we in de Exoduskerk op een ochtend bij
elkaar komen om tussen de koffie door aan elkaar verhalen te
vertellen.
Het thema is: Zomer. Hoe was dat vroeger met op vakantie gaan en
hoe is het als iedereen om je heen weggaat en jij niet op vakantie kunt
of gaat?
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Mocht u
geen vervoer hebben, neem dan contact op met Margot, tel. 0187485529
Datum: woensdag 10 juli
Tijd:
10.00 uur tot 11.30 uur
Plaats: Jeugdruimte van de Exoduskerk ( via de achteringang )
Emmy Lingen en Margot van de Wiel
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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

31

Ingezonden bericht 1
Voor alle blijken van medeleven na mijn onverwachte
ziekenhuisopname wil ik iedereen van harte bedanken.
Zoveel bloemen, kaarten en telefoontjes hebben mij verrast.
Het deed me heel erg goed.
Margreeth Spek-Vollmer

Ingezonden bericht 2
Beste gemeenteleden,
Op 3 augustus a.s. trouwen Marloes van Eck en Ivan Dogterom. De
kerkelijke inzegening vindt plaats om 13.45 uur nabij het ouderlijk huis
van Marloes, Klinkerlandseweg 1 te Herkingen. Na de inzegening is
er een kort moment om het bruidspaar te feliciteren alvorens zij hun
besloten dagprogramma voortzetten.
Wegens organisatorische redenen stellen wij het op prijs uw
aanwezigheid aan te kondigen. Gelieve voor 20 juli. Dit kan per e-mail
bruiloftmarloesivan@gmail.com of per telefoon (06-42304114).
Alvast bedankt.
Met hartelijke groet,
Nynke Zwaga
Ceremoniemeester
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Plexat Jongerenpagina
Overstapdienst
Op 7 juli is de overstapdienst geweest van de kinderen die naar de
middelbare school gaan na de zomer. Het thema van deze dienst
was:” Vrede op al je wegen! Verder werden Vera en Jasper welkom
geheten voor de Jadus en Talk Inn voor het nieuwe seizoen door
Annemiek. Zij staat het volgende seizoen klaar voor de jeugd om er
leuke activiteiten mee te ondernemen. Ook de jeugdouderling heette
jullie van harte welkom in de kerk en daarbij werd de gevulde knapzak
aan Vera en Jasper overhandigd.
De volgende jeugddienst is op 13 oktober. Als er iemand een leuk
idee, thema of lied weet voor een jeugddienst geef het aan ons door!
Wil je graag zingen, of om muziekinstrument bespelen laat dat ook
aan ons horen.

De Jadus:
In onze laatste jeugdraadvergadering hebben we helaas afscheid
genomen van Ronald Vader. Na al die jaren trouwe dienst gaan we
Ronald zeker missen. Ronald heeft zich altijd met enorm veel plezier
en humor ingezet voor onze jeugd.
Na een herhaaldelijke oproep kunnen we jullie het nieuws vertellen
dat we nieuwe leiding hebben gevonden!!
Lieke Batenburg - de Jong gaat Annemiek assisteren. We heten Lieke
van harte welkom en wensen jullie een fijne samenwerking.
De eerste Jadus, waar de scholieren van de middelbare school één
keer per maand bij elkaar komen, start na de startzondag, de tweede
zondag in oktober!
We hopen in oktober nog meer jeugd welkom te heten en gezellig met
elkaar te kletsen over allerlei onderwerpen en Bijbelverhalen.

Kindernevendienst:
Wie lijkt het leuk om af en toe juf te zijn bij de kinderen tijdens een
gedeelte van de kerkdienst? We horen het graag! Zodat we toch op
een leuke manier de kindernevendienst kunnen blijven doen met
elkaar.
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Examen kandidaten:
De examens zijn al achter de rug en de diploma’s zijn intussen
opgehaald.
Wat is dit toch altijd een spannende en ontzettend gezellige tijd. Al de
feestjes zitten er bijna op. De jeugdouderling is daarbij persoonlijk bij
hun langs geweest om ze te feliciteren en succes te wensen bij hun
volgende stap in hun carrière. Allen hebben een mooie kaart
ontvangen met een cadeaubon erin, namens de Exodus Kerk.
Weten jullie nog examenkandidaten geef het aan mij door. Dan kan
ik ze hopelijk verrassen met een presentje namens de kerk.
Vakantie:
Eindelijk! De vakantietijd is aangebroken. We wensen iedereen heel
veel zon, plezier en een welverdiende prettige gezellige tijd met
elkaar.
Geniet er van en tot na de zomervakantie.
Hartelijke groetjes: Ria van Eck – jeugdouderling
Tel. 669367 of 06-11504461 en mail: krammerzicht@gmail.com
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Koffiedienst
14 juli
21 juli
28 juli
4 augustus
11 augustus
18 augustus
25 augustus
1 september
8 september

Mevr. N. Ista en mevr. T. de Roos
Mevr. J. van Nimwegen en mevr. A. van Eijken
Mevr. M. Zuidwijk en mevr. H. van Dis
Mevr. M. van Sliedregt en dhr L. van Sliedregt
Mevr. N. Ista en mevr. R. van Soelen
Mevr. M. Stoel en mevr. J. de Vries
Mevr. L. Gerlings en mevr. A. Mijs
Mevr. E. van der Wel en mevr. B. Schoevers
Mevr. M. Zuidwijk en mevr. C. van den Tol

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

Bloemendienst
14 juli
21 juli
28 juli
4 augustus
11 augustus
18 augustus
25 augustus
1 september
8 september

Mevrouw van Rossum
Mevrouw van Sliedregt
Mevrouw A. Visser
Mevrouw Gebraad
Mevrouw Schoenmaker
Mevrouw Wesdorp
Mevrouw de Vos
Mevrouw van Reede
Mevrouw Zuidwijk

Sommelsdijk
Middelharnis
Middelharnis
Melissant
Sommelsdijk
Sommelsdijk
Sommelsdijk
Sommelsdijk
Sommelsdijk

Riet Riedijk, tel.: 487050
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Oppasdienst
14-07-2019
21-07-2019
28-07-2019
04-08-2019
11-08-2019
18-08-2019
25-08-2019
01-09-2019
08-09-2019

Marlien Mijnders
Anne Akershoek
Marlien Mijnders
Joëlle van den Doel
Ellen Buth
Lotte Mijs
Jantien Nagtegaal
Iris van Noord
Cyrine Buskop
Merel van Noord
Annemiek Wesdorp
Sophie van der Waal
Annefleur van Es

06-20340464
06-44765774
06-20340464
06-44728484
06-19018873
06-19063062
06-53520306
06-19588146
06-46189955
06-26045363
06-38499936
06-21334580
0187-641154

Anne Akershoek
Maaike den Hartogh
Ellen Buth
Joëlle van den Doel

06-44765774
06-20549636
06-19018873
06-44728484

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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9
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11
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15

Juli
Kolossenzen 1:24-2:5
Kolossenzen 2:6-15
Kolossenzen 2:16-3:4
Kolossenzen 3:5-17
Kolossenzen 3:18-4:6
Kolossenzen 4:7-18
Psalm 79
1 Samuel 1:1-20
1 Samuel 1:21-2:11
1 Samuel 2:12-26
1 Samuel 2:27-36
1 Samuel 3:1-14
1 Samuel 3:15-4:1a
Psalm 108
Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-28
Lucas 11:29-36
Lucas 11:37-44
Augustus
Lucas 11:45-54
Lucas 12:1-12
1 Samuel 4:1b-11
1 Samuel 4:12-22
1 Samuel 5:1-12
1 Samuel 6:1-12
1 Samuel 6:13-7:1
1 Samuel 7:2-17
Lucas 12:13-21
Lucas 12:22-34
1 Samuel 8:1-9
1 Samuel 8:10-22
1 Samuel 9:1-14
1 Samuel 9:15-10:1
1 Samuel 10:2-16
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2
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4
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7
8

1 Samuel 10:17-27
Lucas 12:35-48
Lucas 12:49-59
1 Samuel 11:1-13
1 Samuel 11:14-12:17
1 Samuel 12:18-25
Lucas 13:1-9
Lucas 13:10-17
Lucas 13:18-21
Lucas 13:22-30
Lucas 13:31-35
1 Samuel 13:1-15a
1 Samuel 13:15b-22
1 Samuel 13:23-14:15
1 Samuel 14:16-23
1 Samuel 14:24-35
September
Lucas 14:1-11
Lucas 14:12-24
1 Samuel 14:36-46
1 Samuel 14:47-52
1 Samuel 15:1-9
1 Samuel 15:10-23
1 Samuel 15:24-35
1 Samuel 16:1-13
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