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Kerkdiensten 
 
zondag 
  8 september 
10.00 uur 

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

 

zondag 
15 september 
10.30 uur  

Ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. KIA Kerkopbouw in  
Syrië 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

Startzondag 
 
Golfbaan 
Catharinenburg 
Melissant  

zondag 
22 september 
10.00 uur 

Dhr. Franck Ploum, Dordrecht  
1e coll.: t.b.v. Vredeswerk   
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

zondag 
29 september 
10.00 uur 

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

 

zondag 
  6 oktober 
10.00 uur 

Ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. Kerk en Israël  
2e coll.: t.b.v. de kerk 

Dienst van 
Schrift en Tafel  
m.m.v. de 
cantorij  

zondag 
13 oktober 
10.00 uur 

Ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. Werelddiaconaat  
2e coll.: t.b.v. de kerk 

Jeugddienst  
 

zondag 
13 oktober 
10.30 uur  

Kerkdienst op Hernesseroord 
voorganger: Mw. Els Kleinjan 
collecte t.b.v. Stichting Kerkdiensten 
Hernesseroord 

m.m.v. 
vrijwilligers 
Exoduskerk 

zondag 
20 oktober   
10.00 uur 

Dhr. Herman Haan, Toldijk  
1e coll.: t.b.v. Artsen zonder Grenzen 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 
 

 
Elke week is het koffiedrinken na de dienst. 
Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: 
www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande diensten 
nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact 
opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397. 
 
 
  

http://www.exoduskerk.nl/
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Meditatie 
 
 
De zomer loopt alweer op zijn einde en daarmee komt voor mij ook 
het moment dichterbij dat ik weer terug naar Wageningen ga, de plek 
waar ik studeer en op kamers woon. De afgelopen acht weken was ik 
weer even terug bij mijn ouders en zusje in huis en hoefde ik even 
niet aan studeren te denken. Acht weken die zich vulden met werken 
op de boerderij, zon, feestjes, vakantie en weinig verplichtingen. 
 
Het klinkt eigenlijk heel fijn allemaal (en dat was het ook wel), maar 
deze weken zonder regelmaat zorgden er ook wel voor dat ik minder 
bewust bezig was met het geloof. Dit kwam doordat ik door feestjes 
en weekendjes weg minder ‘kerk-gaand’ was in de afgelopen periode. 
Daarnaast ben ik gewend om, als ik in Wageningen ben, eens in de 
twee weken een soort Bijbelkring te houden met een vriendin van mij 
waarin we de hele avond samen praten over het geloof en de kerk. 
Dus voor mijn geloofsleven durf ik toch wel te concluderen dat het 
beter is dat het normale leven weer begint. Wellicht is het wel voor 
meer mensen herkenbaar, dat in de vakantietijd het geloof toch op 
een iets lager pitje komt. En als dat niet het geval is, is dat natuurlijk 
alleen maar positief. 
 
Maar ondanks dit alles, werd ik toch af en toe weer eens 
geconfronteerd met God. Zoals vandaag. Ik zat buiten naar de radio 
te luisteren toen het liedje ‘What If God Was One Of Us’ van Joan 
Osborne voorbijkwam. En toen werd ik plots toch weer geraakt. Voor 
degene die het liedje niet kennen, hieronder een gedeelte uit de 
songtekst (inclusief vertaling): 
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If God had a face what would it 
look like? 
And would you want to see if, 
seeing meant 
That you would have to believe in 
thing like heaven 
And in Jesus and the Saints, and 
all the prophets? 
 
And yeah, yeah, God is great 
Yeah, yeah, God is good 
And yeah, yeah, yeah-yeah-yeah 
 
 
What if God was one of us? 
Just a slob like one of us? 
Just a stranger on the bus 
Tryin’ to make his way home? 
 

Als God een gezicht had, hoe 
zou dat er dan uitzien? 
En zou jij zijn gezicht willen 
zien als dat zou betekenen dat 
je in de hemel,  
in Jezus, in heiligen en in 
profeten zou moeten geloven? 
 
Yeah, yeah, yeah, God is 
groot 
yeah, yeah, God is goed 
and yeah, yeah, yeah-yeah-
yeah 
 
Wat als God een van ons zou 
zijn? 
Als hij gewoon een van ons 
zou zijn? 
Als hij gewoon iemand in de 
bus zou zijn, onderweg naar 
huis? 

 
Dit liedje roept bij mij de vraag op of ik God, of Jezus, zou herkennen 
wanneer hij terug keert naar de aarde? Jezus was immers een man 
die eruitzag als alle anderen, maar wel met een heel bijzonder verhaal 
en een hele bijzondere boodschap, maar dat zie je niet aan iemands 
uiterlijk. Ook bij mensen in het hedendaagse leven kan je niemand 
beoordelen op zijn of haar uiterlijk. Ieder persoon is een kind van God 
en daarom moeten we proberen om altijd zorgzaam en behulpzaam 
te zijn voor de mensen om ons heen. Want al gaat het om de rijkste 
directeur van een groot bedrijf, of de man die de straatkrant verkoopt 
bij de supermarkt, het zijn allemaal Gods kinderen en aan hun uiterlijk 
kan je niet zien wat voor verhaal deze mensen bij zich dragen. En zo 
kan het ook zijn als Jezus terug keert naar de aarde. Misschien zullen 
we hem niet meteen herkennen, maar ik hoop dat als ik het aanzicht 
van onze Heere mag aanschouwen, dat al mijn twijfels verdwenen 
zijn en ik vol ontzag ben voor de Heer, onze God. 
 
Chris Vader 
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David 
 
In de komende weken, vanaf 8 september, lezen we in afwijking van 
het gewone rooster, de verhalen van David, Saul en Jonathan. 
De geschiedenis van deze koningen, veldslagen, intriges en liefdes 
begint echter al eerder. De verhalen worden geopend met de 
geschiedenis van, je raadt het niet, een kinderloos echtpaar: Elkana 
en Hanna. De sleutelfiguren in de Bijbel worden meestal niet zomaar 
geboren, maar uit de hemel geschonken. In dit geval dus de profeet 
Samuël. En als deze profeet Samuël de opdracht krijgt om bij Isaï in 
Bethlehem een zoon tot koning te zalven, blijkt dat er niet één geschikt 
is, behalve de jongste, de herderszoon David. 
Het lijkt er wel op alsof koning Saul kansloos is geweest, om aan het 
volk Israël duidelijk te maken dat de keuze voor een koning bepaald 
niet Gods eerste idee was. Niettemin wordt koning Saul heel vaak de 
gezalfde genoemd, de Messias. David respecteert dat ook tot het 
einde aan toe. Zo weigert hij bijvoorbeeld een kans te benutten om 
Saul te vermoorden. 
 
Dat David geliefd was onder het volk Israël, wisten we allang. Maar 
het is ook heel bijzonder om te lezen dat de mensen uit het huis van 
koning Saul hem ook liefhadden. Van de dochter van Saul, Michal, 
staat tot tweemaal toe geschreven, dat zij David liefheeft. Over de 
zoon van koning Saul, Jonathan, staat precies hetzelfde. Ook hij had 
David lief. 
 
Uiteindelijk wordt David koning, maar zonder dat hij daarvoor een 
strijd gevoerd heeft tegen Saul. David heeft het koningschap niet van 
hem afgenomen, maar hij heeft het van de Allerhoogste gekregen. 
Saul is immers letterlijk in het zwaard gestorven na een mislukte 
veldslag. En degene die het bericht komt brengen met de vermelding 
dat hijzelf Saul vermoord heeft, moet deze leugen met de dood 
bekopen. Aan Davids handen heeft veel bloed gekleefd, maar niet dat 
van zijn voorganger Saul. 
 
Gedurende zeven zondagen, met misschien her en der een 
onderbreking, lezen we dus zeven verhalen over de twee gezalfde 
koningen Saul en David. Daar hoort natuurlijk bij dat we ook gaan 
kijken naar de gedichten die er van David in de Bijbel zijn opgenomen, 
oftewel de Psalmen. 
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In de nieuwsbrief zal ik steeds opnemen welk verhaal over David en 
Saul er voor de betreffende zondag op het rooster staat. Mochten we 
dus weer afwijken, dan kunt u altijd de verhalen zelf thuis nalezen. 
Ds. Jan de Visser 
 

Van David voor Salomo; een kleine Bijbelstudie 
 
In de Bijbel staat een aandoenlijk mooi gedicht van een vader voor 
zijn zoon. Psalm 72 is volgens de laatste regel van die psalm 
geschreven door David, de zoon van Isaï. En volgens eerste regel is 
dit lied, dit gedicht geschreven voor zijn zoon Salomo. 
Of dat ook gegolden heeft voor de allereerste versie van dit gedicht, 
valt niet te achterhalen. We hebben eenvoudigweg geen 
handgeschreven origineel hiervan. Maar als je het vanuit deze 
mindset leest: ‘Vader David schrijft voor zoon Salomo’ een gedicht, 
dan geeft dat meteen sfeer aan deze psalm die er anders aan ontbrak. 
En meteen in de eerste zin geeft David aan, hoe de verhoudingen 
tussen het volk Israël en de God van Israël eigenlijk is. In de 
omringende landen was de koning of de farao degene die wetten en 
regels uitvaardigde om het sociale, politieke en militaire leven in zijn 
land een beetje op orde te houden. Die koningen werden vaak 
beschouwd (en beschouwden zichzelf vaak) als halfgoden, tegen wie 
niemand opgewassen was. David laat zien, dat het er in Israël anders 
aan toe gaat. De koning máákt geen wetten, maar ontvangt ze van 
God de Allerhoogste. Hij moet die wetten als het ware uitvoeren en 
niet uitvaardigen. David bidt dan ook voor zijn zoon Salomo of hij die 
wetten mag ontvangen om die in gerechtigheid uit te voeren. 
Daarmee opent dit gedicht van vader voor zoon.  
Hoeveel vaders (en moeders) bidden op deze manier voor hun 
kinderen: “Trouwe Vader in de hemel, wij bidden u voor onze 
kinderen. We vragen niet om geld of goed of gezondheid. We vragen 
u of u hen deel wilt laten krijgen aan uw gerechtigheid. Dat zij leven 
mogen in het besef dat uw aanwijzingen, leefregels en gerechtigheid 
uitstijgen boven al het andere wat ze in hun leven nodigen.” 
 
Salomo heeft dit gebed, dit gedicht misschien al wel eens gehoord. 
Als hij zijn vader moet opvolgen als koning spreekt hij een 
indrukwekkend gebed uit. Op een nacht verschijnt de Heer aan hem 
in een droom, en zegt: ‘Vraag wat je wilt, en ik zal het je geven.’ Dan 
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vraagt Salomo niet om geld, een lang leven of dood van zijn vijanden, 
maar hij vraagt om een verstandig of opmerkzaam hart. En God 
belooft hem te geven waar hij om vraagt: wijsheid en 
onderscheidingsvermogen. Daarnaast krijgt hij alles, waar hij niet om 
gevraagd heeft: rijkdom en roem. 
 
Het gedicht van vader voor zoon, van David voor Salomo, kent meer 
aangrijpende momenten. Één daarvan is de verwachting van David 
dat Salomo als koning zou opkomen voor de armen, voor de zwakken 
en voor wie geen helper heeft; voor de weerlozen en voor de armen. 
En dan staat er deze indrukwekkende tekst: “Hij verlost hen van 
onderdrukking en geweld, hun bloed is kostbaar in zijn ogen.” Het 
bloed, het leven, het bestaan, de toekomst van mensen die niet voor 
zichzelf meer op kunnen komen – dat is kostbaar in de ogen van 
koning Salomo. 
En David bidt voor deze koning dat hij zijn recht, gevoel voor 
rechtvaardigheid en de wetten die hij moet uitvoeren, zou mogen 
ontvangen van God de Allerhoogste. Dat kan niet anders betekenen 
dan dat het bloed van alle onderdrukten en armen ook kostbaar is in 
de ogen van God onze Schepper. 
En zo mogen we het gedicht van koning David voor koning Salomo 
misschien ook wel lezen als een gedicht over de manier waarop 
koningschap of leiderschap zou moeten worden ingevuld. 
 
Dan: hoe mooi het ook is om op deze manier naar deze psalm te 
kijken, het is toch wel iets anders om er in de actualiteit mee om te 
gaan. Hoe kijken we naar de daklozen, naar de bootvluchtelingen, 
naar de honger in de wereld? Als de koning, in dit geval koning 
Salomo, het bloed, het leven van deze mensen als buitengewoon 
kostbaar moet behandelen en dat als zijn hoogste taak zou moeten 
zien, hoe moeten wij dan omgaan met dit soort vraagstukken? 
 
Schoonheid komt nooit zonder pijn. Ook hier: hoe ontroerend mooi de 
woorden van David voor Salomo ook zijn, er zit altijd een moeilijk 
randje aan. Het mooie is dan weer wel, dat dat moeilijke overtroffen 
wordt door het ontroerende: hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Prachtig! 
 
N.a.v. Psalm 72 en 1 Koningen 3: 5 - 15 
 
Ds. Jan de Visser 
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Aandacht voor ……. 
 
“’t Is weer voorbij die mooie zomer”. Deze tekst van een lied van 
Gerard Cox kunnen we met recht zeggen. Velen hebben ervan 
kunnen genieten, anderen vonden het té warm. Maar er zijn veel 
vitaminen en gezonde kleurtjes opgedaan. 
Gezinnen die op vakantie waren, zijn weer thuis. Iedereen staat in de 
startblokken om een nieuw seizoen op allerlei gebied te beginnen.  
De aftrap was afgelopen zondag met de Dienst van Verbondenheid. 
Zondag 15 september is de Startzondag. In ieder gezin ligt een boekje 
met alle activiteiten die de Exodus gemeente organiseert het 
komende seizoen. 
We hopen dat vele gemeenteleden aan één van de activiteiten gaan 
deelnemen, zodat we naast de zondagsdienst ook door de week een 
kerkgemeenschap vormen. 
 

Zieken 
Marjan Quadt heeft een nieuwe knie gekregen. Het revalidatieproces 
is zeer voorspoedig verlopen. Ze loopt inmiddels zonder krukken. 
Geweldig! 
Bas van Reede is 6 weken verder na zijn onfortuinlijke val op de 
trampoline. Hij draagt een gips-korset. Binnenkort moet hij op controle 
om te kijken hoever de breuk al hersteld is. 
De operatie aan de arm van Fred van Leersum is goed geslaagd. Hij 
is verder aan het herstellen en kan zijn arm alweer aardig gebruiken.  
Nel van Reede gaat een spannende tijd tegemoet. Binnenkort staat 
een operatie op het programma. Sterkte! 
 

Huwelijksdienst 
Op zaterdag 3 augustus zijn Ivan Dogterom en Marloes van Eck in 
het huwelijk getreden. Het was een bijzondere dienst midden in het 
graanveld naast de boerderij waar Marloes opgegroeid is. De 
omstandigheden waren optimaal, zodat het voor het bruidspaar een 
onvergetelijke dag is geworden. 
 

Overlijden 
In de nacht van maandag op dinsdag 23 juli 2019 is mevrouw Magda 
Bijl-Groenenberg, een dag voor haar 93ste verjaardag, overleden.  
Zaterdag 27 juli heeft de crematieplechtigheid in de Hoeksche Waard 
plaatsgevonden. 
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Komende verjaardagen    
85+ 

Naam Adres Datum en hoeveel 
jaar 

Mevr. E. van de 
Tonnekreek- 
Osseweijer 

’t Getij 50  
3255 GT Oude-
Tonge 

21 september 
92 jaar 

Mevr. K.P. Slis-
Orgers 

Staakweg 143 
3247 BV Dirksland 

25 september 
87 jaar 

Mevr. J. Overweel- 
Soeteman 

Waterweg 13 
3241 EJ 
Middelharnis 

30 september 
91 jaar 

Mevr. L. Maliepaard- 
Peeman 

Ring 44 
3241 CS 
Middelharnis 

12 oktober 
86 jaar 

 
 
Kroonjaren                         
 
 

Naam Adres Datum en hoeveel 
jaar 

Dhr. J. Troost Mondriaanhof 15 
3241 AT Middelharnis 

3 september 
80 jaar 

Mevr. M. Jongejan-
Nieuwland 

Rembrandtlaan 127 
3241 AJ Middelharnis 

6 oktober 
85 jaar 

Komende huwelijksjubilea    
 
Naam Adres Datum en aantal 

jaren 

Piet en Loes van 
de Ree- 
Holleman 

Voorstraat 5 
3257 BC 
Ooltgensplaat 

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

Tenslotte 
 
Elkaar vasthouden, in vreugde en pijn 
Elkaar steunen, er voor elkaar zijn 
Elkaar zien en blij begroeten 
Elkaar brengen aan Jezus voeten. 
 
Elkaar bemoedigen als het moeilijk is 
Elkaar bijlichten in de duisternis 
Elkaar omarmen hé, ik geef om jou 
Elkaar verwarmen te midden van de kou. 
 
Zo'n kring van mensen heet gemeente 
Zo'n kring van harten laat je weten 
Dat God een God van Liefde is 
Te midden van tekorten, zonden en gemis. 
 
Wilt U, Heer, het centrum zijn 
van deze kring, begin maar klein 
en laat het groeien hecht en vast  
zodat we doen wat bij Ú past: 
 
Barmhartig zijn, geduldig zijn 
liefdevol zijn, genadig zijn 
respectvol zijn, transparant zijn 
getuigen zijn, christen zijn 

 
Margot van de Wiel 
  

mailto:info@exoduskerk.nl
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In memoriam 
 

Mevrouw Magda Bijl-Groenenberg  1926 - 2019 
 
Mevrouw Bijl is met haar man in 1972 vanaf Piershil in Nieuwe Tonge 
komen wonen. Ze hadden een levensmiddelenzaak overgenomen. 
Het gezin telde zes kinderen, waarvan een dochter is overleden. Haar 
man is in 1984 overleden en zij is in Nieuwe Tonge blijven wonen. 
 
In 2017 kon ze niet meer alleen thuis wonen en is ze in december 
naar Nieuw Rijsenburgh verhuisd. Daar heeft ze tot juli 2018 in haar 
eigen appartement gewoond. Het laatste jaar van haar leven verbleef 
ze in een woongroep. 
Haar gezondheid en mobiliteit gingen steeds verder achteruit. De 
laatste twee maanden namen haar krachten snel af en kreeg ze 
lichamelijke ongemakken. 
In het bijzijn van haar kinderen is ze rustig ingeslapen. 
 
Margot van de Wiel 
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Agenda 
 

Datum Activiteit & locatie Aanvang 

11 september Koffiecontact bij Mw. v.d. Sluijs 
Rottenburgseweg 108 
Middelharnis (tel. 483288)  

14.30 uur  

17 september Bijeenkomst medewerkers 
ontmoetingsdagen 

19.30 uur  

18 september Vrouwengespreksgroep 14.00 uur  

24 september Filmavond Vorming & Toerusting 19.30 uur  

25 september Koffie met noten  
in de Emmaüskerk 

10.00 uur  

25 september Vredesdienst in  
Herv. Kerk PKN te Middelharnis  

19.30 uur  

28 september Wandeltocht Vorming & Toerusting   9.30 uur  

30 september Seniorenmiddag  15.00 uur  

  3 oktober Breicafé  13.30 uur  
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aarboekje Exoduskerk 2019 
 
 “Exoduskerk op weg” is de passende titel van het jaarboekje dat is 
samengesteld en dat binnen enkele dagen bij elk gemeentelid zal 
worden bezorgd.  
Waarom dit boekje. De Exodusgemeente is een actieve gemeente 
waarin veel vrijwilligers hun taak hebben. Door de veelheid van 
activiteiten ontstaat soms de twijfel of iedereen op de hoogte is van 
wat binnen de Exodusgemeente plaatsvindt. Om deze reden zijn de 
contactpersonen benaderd om hun aandeel te leveren voor dit 
boekje. Op deze wijze hopen wij een duidelijk beeld te hebben 
gekregen. De beide scriba’s hebben alles samengevoegd en is dit 
jaarboekje ontstaan. 
Heeft dit toegevoegde waarde. Ja. We leven in een tijdperk dat we 
overspoeld worden door allerlei informatie. Denk hierbij aan 
mededelingenblad, website, nieuwsbrief, beamer en mededelingen in 
de kerk. Ondanks al deze informatiekanalen weten wij niet of wij al 
onze gemeenteleden ook werkelijk bereiken, vandaar dit boekje op 
elk adres. 
Wat hopen wij hiermee te bereiken. In eerste instantie dat u/jij op 
de hoogte bent van hetgeen gebeurt in jouw kerk. Anderzijds hopen 
wij ook belangstelling op te wekken. Veel activiteiten vragen ook om 
veel medewerkers. Zonder deze hulp staan activiteiten stil en kunnen 
we niet meer spreken van een “levende” kerk. Graag vestig ik jullie 
aandacht op de vele vacatures welke momenteel binnen onze kerk 
bestaan. Indien je in de gelegenheid bent, kijk eens op de website 
van de Exoduskerk, onder het kopje “wie wat waar” vacaturebank. 
Graag maken wij gebruik van jouw hulp. 
Waarde van het boekje. Wij hopen dat dit boekje genoeg waarde 
heeft om dit het komende jaar een vaste plaats te geven in de 
lectuurbak. 
 
Jan Terlouw,  
voorzitter kerkenraad 
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maanden juni en juli waren: 
 
Datum    Doel            Bedrag  

 2 juni Stichting Zuidwester € 111,20 

  2 juni Voedselbank € 159,65 

  9 juni Pinksterzending China € 269,35 

16 juni Vluchtelingenwerk G-O € 107,50 

23 juni Vergeten Vluchtelingen Nigeria € 229,50 

30 juni JOP Jeugdwerk PKN € 164,04 

  7 juli Vakanties voor Kinderen € 198,70 

14 juli Vredesweek € 155,45 

21 juli Stichting De Hoop € 200,60 

28 juli Light for the World € 164,95 

 
Verder is er in juli nog een gift van € 5,- ontvangen van NN, 
waarvoor onze hartelijke dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie,  
Hans Meijer 
 

Ontmoetingsdagen 2019  
 
In het vorige mededelingenblad heeft er al een stukje over gestaan, 
maar wij plaatsen het nóg een keer, aangezien wij nog maar één 
reactie gekregen hebben. Misschien leest U het deze keer en heeft U 
tóch een goed doel, geeft het aan ons door. 
Zoals U wellicht weet krijgt de Diaconie 5% van de opbrengst van de 
Ontmoetingsdagen om te besteden aan enkele goede doelen. 
U kunt als gemeentelid weer een goed doel voordragen en dit bekend 
maken bij de diakenen of Ronald van Reede en Bert Voorburg. De 
Diaconie neemt dan de beslissing waar het geld naar toe gaat. 
Tijdens de Ontmoetingsdagen worden deze doelen bekend gemaakt.   
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Toelichting bij de komende collecten: 
 
8 september Youth for Christ. Deze organisatie richt zich op 
jongeren van 10 tot 23 jaar, die (nog) niet geloven of zoekende zijn. 
Er is veel aandacht voor jongeren, die in de marge van de 
samenleving leven. Het doel is: hen perspectief bieden en aandacht 
en betrokkenheid geven. 
15 september Kerk In Actie: Bouw de kerk in Syrië weer op. De 
jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers 
geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten. Meer 
dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht. 85% van de mensen die 
gebleven zijn leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen 
in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest. Nu het langzaam maar 
zeker veiliger wordt in Syrië, keren inwoners terug en beginnen ze 
met de wederopbouw. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, 
het hart van de gemeenschap. De kerken in Syrië helpen mensen hun 
leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten 
van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding. Kerk in Actie 
steunt de kerken in Syrië. Helpt U mee? Samen kunnen we de 
mensen in Syrië nieuwe hoop geven. 
22 september Collecte vredeswerk. Het is Vredesweek. Helaas is 
vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. Nu in Amerika 
wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de 
buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereldwijd 
mensen door conflicten worden verdreven, is het thema van de 
Vredesweek: Vrede verbindt over grenzen. De Protestantse Kerk, 
Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over 
landsgrenzen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. De 
opbrengst van de collecte is bestemd voor drie van deze 
vredesinitiatieven. Zo werken in Colombia leiders uit verschillende 
kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang 
gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven 
in de Samenleving, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen 
van verschillende religies. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale 
Gemeenschapsopbouw Mitrovica, waarin Albanezen en Serviërs, die 
verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand weer te 
reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. 
29 september. Plaatselijk Diaconaat. Van dit geld worden 
Diaconale activiteiten in onze gemeente betaald. 
6 oktober Israëlzondag. Collecte Kerk en Israël De relatie met het 
Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in 
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Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De PKN 
onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt 
daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke 
gemeenten. Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting 
en dialoog. Dat gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoetings- en 
netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël. In 2019 ondersteunen 
samen met het Centraal Joods overleg het werk in Nes Ammin, een 
internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op 
ontmoeting en dialoog. Door de dialoog met joden worden christenen 
uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. 
13 oktober. Collecte Werelddiaconaat. Bendejongeren opgeleid 
tot topkok in Colombia. In de sloppenwijken van Bogotá komen 
jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware 
criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een 
ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool 
gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. 
Ze leren gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. De 
school werkt samen met 20 restaurants, waar jongeren stage kunnen 
lopen en na hun opleiding kunnen werken. Onder de leerlingen 
bevinden zich zowel ex-FARC-soldaten als slachtoffers van het 
gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, 
leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De 
kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede 
en verzoening. 
20 oktober. Artsen zonder Grenzen. Deze organisatie verleent 
medische hulp in oorlog- en conflictgebieden en op plaatsen waar 
mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of 
natuurrampen. 
 
Namens de diaconie  
Coby van den Tol 
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 Van de kerkrentmeesters 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand juni waren: 
     

Datum Bedrag 

  2 juni € 123,25 

  9 juni € 263,95 

16 juni € 124,70 

23 juni € 225,15 

30 juni € 193,35 

 
De opbrengsten van de collecten in de maand juli waren: 
 

Datum Bedrag 

  7 juli € 191,20 

14 juli € 184,00 

21 juli € 175,60 

28 juli € 180,45 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de kerkrentmeesters, 
Janny Vermaat 
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Vooruitblik nieuw seizoen 
 

In het gevoel van veel mensen is de start van het nieuwe schooljaar 
ook een nieuw begin, al ben je zelf de schoolleeftijd al lang ontgroeid 
en ook al zijn je kinderen al lang het huis uit. De zomer is toch best 
wel een hoogtepunt in het jaar: iedereen leeft er naartoe, en heel veel 
mensen sluiten het ‘oude’ seizoen af, alsof de laatste werkdag voor 
de vakantie een soort Oudejaarsdag is. 
En dan, zo tussen half augustus en begin september, start het nieuwe 
seizoen. Met nieuwe energie, met nieuwe plannen, met kinderen of 
kleinkinderen die weer een klas hoger zitten, en met het idee: er is 
een nieuw jaar begonnen. 
 
In de kerk zeggen we, dat het ‘winterwerk’ weer is begonnen. Aan het 
begin van een nieuw kalenderjaar besteden we eigenlijk weinig tot 
geen aandacht. Maar het begin van het nieuwe winterseizoen wordt 
gemarkeerd met een aparte Startzondag. 
Zoals ik onlangs in de Nieuwsbrief al opmerkte, heeft het seizoen 
‘18/’19 zijn afronding gekend met de bijzondere Dienst van 
Verbondenheid. Tien van onze gemeenteleden hebben “Ja” gezegd, 
toen hen de vraag gesteld werd of ze zich verbonden wisten met God 
hun Heer en Schepper, hun doop en de gemeente waar ze 
toebehoren. Dat was op 1 september. 
Nog geen twee weken later, op 15 september a.s., houden we de 
Startzondagdienst. En zo wisselen het oude en nieuwe seizoen elkaar 
wel heel snel en flitsend af. 
 
In het vorige seizoen hebben we elkaar ontmoet op de 
Kennismakingsavonden. We willen deze contacten graag voortzetten 
met ongeveer dezelfde opzet: we zien elkaar bij gemeenteleden thuis 
in groepjes van 10 à 12 personen. Over de inhoud, het thema van die 
avonden of middagen gaan we in het Ouderlingenberaad nadenken. 
Wat we ook vanuit het vorige seizoen meenemen, zijn de 
gespreksgroepen, die o.a. geleid hebben tot de Dienst van 
Verbondenheid op 1 september jl. Met enkele groepen van vorig jaar 
gaan we door, en de doopleden van 18 jaar en ouder die in het 
afgelopen jaar (nog) niet hebben meegedaan, krijgen een uitnodiging 
toegezonden.  
 



                                          21 

Hoe het allemaal organisatorisch moet, zullen we nog wel bezien, 
maar ik hoop in het nieuwe seizoen heel veel mensen op deze 
gespreksgroepen te mogen verwelkomen. Ik zou bijna zeggen: komt 
allen! 
 
De Commissie Vorming & Toerusting brengt een brochure uit voor het 
komende jaar, waarin alle activiteiten zijn opgesomd. Deze brochure 
wordt uitgereikt op de Startzondag (op de buitenlocatie; zie elders in 
dit blad), en ligt daarna in het kerkgebouw van de Exodusgemeente. 
Naast een aantal avonden over het Bijbelboek Ester, een paar 
bijeenkomsten rond het thema ‘Poëzie en muziek’, twee 
wandeltochten en vele andere nieuwe activiteiten, kunt u in het 
komende seizoen kennismaken met twee bijzondere vrouwen: 
Annemiek Schrijver, bekend van radio en tv, en Saskia van Meggelen, 
voorzitter van onze synode. Ook bij al die activiteiten zeg ik: komt 
allen! 
 
De kerkenraad zorgt ervoor dat iedereen, dat wil zeggen elke 
pastorale eenheid, een jaarboek 2019/2020 in de bus krijgt. Ook dat 
boek bruist van de activiteiten die daarin weergegeven worden, 
variërend van de kerkenraad tot de tuinverzorging en van de 
liturgiecommissie tot en met het breicafé. Het mooiste zou het zijn, als 
deze beide boekjes een ereplaats zouden krijgen op de 
schoorsteenmantel. 
 
De Exodusgemeente bruist, dat is wel duidelijk. Je zou ook kunnen 
zeggen: de Exodusgemeente leeft, en dat is een buitengewoon goede 
zaak. We groeien zowel in aantallen als in diepgang. En het 
enthousiasme dat dat met zich meebrengt, mogen we met z’n allen 
delen. 
 
Ik wens iedereen een goed, kleurrijk, afwisselend, inspirerend, 
gezegend, hoopvol, gezond en benijdenswaardig nieuw seizoen toe. 
 
Ds. Jan de Visser 
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Vorming en toerusting 
 
PROGRAMMABOEKJE  2019-2020 - Vorming en Toerusting   

Met gepaste trots presenteren wij het programma van de Commissie 
Vorming & Toerusting van de Exoduskerk van Middelharnis – 
Sommelsdijk. Het is voor het eerst dat we met een mooi 
programmaboekje komen. 

De brochure wordt uitgedeeld tijdens de startzondag op15 september 
en ligt ook in het leesrek in de ontmoetingsruimte. 

Blader er maar rustig doorheen, en bepaal je keuze. Of kies gewoon 
niet, en bezoek al onze avonden. Alles is gratis toegankelijk, met het 
verzoek tot een bijdrage bij enkele van deze avonden. En ja, als je 
meegaat met de bus naar Antwerpen (zie pag. 16), kost dat geld, 
maar dat snapt iedereen wel, hopen we. Voor elk wat wils, zou je 
kunnen zeggen. Het varieert van een serie avonden met klassieke 
Bijbelstudie tot een paar ‘bioscoopavonden’ met een speciaal 
karakter. Er komen twee bijzondere vrouwen langs: Annemiek 
Schrijver, tv-maker, en ds. Saskia van Meggelen, de voorzitter van 
onze landelijke kerk. Rinus Verhage, dirigent van Laudando, is van 
de partij op de laatste avond van de korte serie over de Johannes 
Passion, en we hebben natuurlijk onze eigen predikant, ds. Jan de 
Visser, die een groot aantal avonden voor zijn rekening zal nemen. 
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FILMAVOND – dinsdagavond 24 september 2019 
 
De eerste film in dit seizoen zal worden vertoond in de grote zaal in 
ons kerkgebouw. 
De film start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 
 
Titel; The Sense Of An Ending.    Boekverfilming /drama 
 
Als je ervan uit gaat dat zowel Bijbelse verhalen als films over 
dezelfde menselijke werkelijkheid gaan, dan hebben zij elkaar ook 
iets te zeggen. 
Schuld, schaamte, verlangen en verlossing, het komt in de Bijbel en 
ook in deze film allemaal voorbij. 
 
Na afloop van de film is er volop gelegenheid om over deze film na te 
praten. Wij doen dat gebruikelijk met een drankje en een hapje. 
 
Lees voor meer informatie de flyer die na de kerkdiensten, vooraf aan 
de filmavond, uitgedeeld wordt of op de website van de Exoduskerk. 
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WE GAAN WEER WANDELEN – ZATERDAG 28 SEPTEMBER 
 

De Commissie Vorming & Toerusting organiseert op zaterdag 28 
september weer een wandeltocht op de kop van ons eiland, deze keer 
het gebied rond Meinderswaal, het waterleidinggebied tussen 
Ouddorp en de Oostdijk. De start is op het parkeerterrein bij de 
kruising Oosterweg / Vrijheidsweg (bij Strandcafé De Zeester) te 
Ouddorp om 9:30 uur. 
De wandeling is ca. 7 km, en tijdens het wandelen krijgen we 
onderwerpen aangereikt om over te praten. Ook lopen we een stukje 
in stilte. 
 
We beginnen met koffie/thee op de parkeerplaats, voor onderweg is 
er een appel of een banaan en we willen afsluiten met een 
gezamenlijke lunch (zelf brood meenemen). 
 
Opgeven: op de zondagen 15 en 22 september 
na de kerkdienst in de ontmoetingsruimte. 
Tevens kun je daar aangeven of er iemand met 
je mee kan rijden of dat je zelf wilt meerijden. 
 
Je kunt je ook telefonisch aanmelden bij:  
Aat Vermaat  06-12133859 
Bert Voorberg  06-40286215 
 
We hopen op veel deelnemers en goed 

wandelweer. 

 

 

 

 

 

 

 



                                          25 

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 ontmoetingsruimte. De eerste kruisen mochten wij 
inmiddels al in ontvangst nemen, want ja uw hulp als Exodus-lid/ 
-vriend/-ganger is weer enorm belangrijk. 
Heeft u een kruis(je) en wilt u het voor enkele maanden aan ons 
uitlenen, neem dan contact op met Bert Voorberg.  
Mail: bertvoorberg31@gmail.com– tel 06-40286215 
Het resultaat is te bewonderen vanaf zondag 29 september. 
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Vorming en Toerusting Emmaüskerk en Exoduskerk 
organiseren samen een dagtocht naar Antwerpen.  
 
U kunt zich nog steeds inschrijven. 
 

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 wortel 
schoten in de buurt van het Centraal Station uit de 19de eeuw? Of 
kan hun aanwezigheid veel verder getraceerd worden? Op 
donderdag 10 oktober 2019 kunt u er veel meer over te weten 
komen tijdens de dagtocht Joods Antwerpen. 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. 
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). Betaling van de 
kosten € 72,50 p.p. graag z.s.m. overmaken op NL48 RABO 0352 
2026 02 t.n.v. P. de Munck met vermelding van Antwerpen. Uw 
aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling. Als bij 
afmelding uw plaats niet ingenomen kan worden door iemand anders 
is restitutie helaas niet mogelijk. Dit in verband met financiële 
verplichtingen.  
Als u alles eens rustig wilt nalezen download dan het programma van 
Kerk en Israël op de website van de Emmaüskerk. 
Graag vermelden: Antwerpen, naam, aantal personen, 
telefoonnummer en e-mailadres. 
Aanmelding is mogelijk per telefoon: 0187-642419 / WhatsApp:  
06-39798747. 
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Vredesweek 2019: Vrede verbindt over grenzen 
 
In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen 
van een grensmuur en Europa de grens steeds meer sluit voor 
buitenlanders, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: Vrede 
verbindt over grenzen. Het thema nodigt uit om de grenzen op te 
zoeken en te onderzoeken. 
 
De Oecumenische Werkgroep organiseert in de Vredesweek (zo. 22 
september t/m zo. 29 september) een Vredesdienst in de Nederlands 
Hervormde Kerk Middelharnis, Ring 15, 3241 CR Middelharnis. Deze 
dienst zal worden gehouden op woensdag 25 september om 19.30 
uur. Naast leden van de werkgroep zal voorgaan ds. J. de Visser 
(Exoduskerk). Het orgel wordt bespeeld door Paul Kieviet en 
medewerking wordt verleend door het Oecumenisch Koor o.l.v. Henk 
Oosthoek. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar 
na te praten en koffie/thee te drinken in De Hoeksteen. 
 
U bent van harte welkom. 
 
Namens de Oecumenische Werkgroep: Tonny den Boer: 
tonny@ekoshop-sommelsdijk.nl  

mailto:tonny@ekoshop-sommelsdijk.nl
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Startzondag 2019 
 

“#DOESLIEF” 

 
Op zondag 15 september hopen we weer een fijne startzondag te 
houden met elkaar. Ook dit jaar hebben we een nogal verrassende 
buitenlocatie uitgekozen. De dienst wordt gehouden op: 
 

Golfbaan Catharinenburg, Bouwdijk 9, Melissant 

 
Tijdens de dienst gaan we van hole naar hole om het thema ‘#doeslief’ 
te verkennen. Hoe brengen we het gebod om lief te hebben in de 
dagelijkse praktijk? Onze eigen voorganger, Jan de Visser, is er 
natuurlijk bij, en Johan van Broekhoven heeft zelfs een speciaal lied 
voor deze gelegenheid geschreven.  
De cantorij verleent haar medewerking en Happy Music is er voor 
beeld, geluid, muziek en presentaties. 
 
Voor de kinderen van de kindernevendienst wordt er een golfclinic 
gegeven op de golfbaan. Vind je het leuk om mee te doen? Eens 
kijken of je talent hebt voor golfen? Dat wordt een uitdaging! 
 
Na de dienst een verrassende lunch! 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 9.45 uur inloop met koffie, thee en lekkers  
 10.30 uur aanvang dienst  
  koffie drinken na de dienst 
 12.30 uur aanvang lunch 
 
Voor de golfclinic en lunch kunt u zich aanmelden bij Jeannette 
Kastelein. Stuur hiervoor een mailtje met uw naam en het aantal 
personen dat u wilt aanmelden naar jeannette-kastelein@kpnmail.nl 
of bel/sms/app naar 06-20176052. Wilt u graag komen, maar heeft u 
geen vervoer? Neem ook dan even contact op, en het vervoer wordt 
geregeld. Bezoekers kunnen gratis parkeren op het grasland naast 
de golfbaan. Passagiers die moeilijk ter been zijn, kunnen uitstappen 
bij de golfbaan, waarna de bestuurder de auto kan parkeren. 
 
 

mailto:jeannette-kastelein@kpnmail.nl


                                          29 

Vrouwengespreksgroep  
 
Woensdag 18 september start de vrouwengespreksgroep weer. 
Margreet en Janny zijn onze gastvrouwen en verzorgen  
het onderwerp. Wij gaan het deze keer hebben over Mattheus 1. 
 
Inloop is van 13.45 uur tot 14.00 uur.  
De koffie en thee staan voor je klaar. 
 
Wij hopen veel "nieuwe" dames te verwelkomen. 
 
Vriendelijke groet,  
Elly Terlouw 
 
 
 

Koffie met noten   
 

Woensdagmorgen 25 september bent u weer van  
harte welkom bij de koffieochtend met noten, vanaf 
10.00 uur in de Emmaüskerk. 
We drinken koffie en zingen samen bekende en minder 
bekende liederen uit het nieuwe liedboek en de 
evangelische liedbundel. Het thema is deze keer: 
Herfstpalet. 

Natuurlijk is er ook volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te 
praten. 
De volgende “Koffie met verhalen” is op woensdag 30 oktober in de 
Exoduskerk. 
We hopen u te ontmoeten. Opgave is niet nodig. 
 
Aly Witvliet, Emmy Lingen en Margot van de Wiel    
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Ontmoetingsdagen 2019  
 

Jaarlijkse bijeenkomst medewerkers Ontmoetingsdagen 2019 
 
Het is bijna weer zover de jaarlijkse bijeenkomst voor de 
medewerkers van de Ontmoetingsdagen! 
 
Weet u/jij nog iemand die wil helpen tijdens de Ontmoetingsdagen, 
nodig hem/haar dan uit voor deze avond of geef het door aan een van 
de commissie leden. 
 
Wanneer: dinsdag 17 September 2019 
Waar: Ontmoetingsruimte Exoduskerk 
Tijd: 19:30 uur  
 
Tot dan! 
 
Vriendelijke groeten  
Commissie Ontmoetingsdagen  
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Kinderkersttocht ‘van Nazareth naar Bethlehem’ 
 
Kinderkersttocht ‘van Nazareth naar Bethlehem’ 
 
Ondanks dat de kerstperiode nog even op zich laat wachten, willen 
wij als werkgroep u toch alvast op de hoogte brengen van de te 
houden Kinderkersttocht. Dit tweejaarlijks terugkerende evenement 
‘van Nazareth naar Bethlehem’ wordt gehouden op zondag 22 
december. 
 
Deze lampionoptocht is een initiatief van de Oecumenische 
Werkgroep G-O en is bedoeld voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar, 
waarbij we samen met Jozef en Maria op reis gaan vanuit Nazareth 
om uiteindelijk kindje Jezus in een voederbak te vinden. 
 
Uiteraard zal er de komende periode meer informatie volgen. 
 
U begrijpt dat er veel vrijwilligers nodig zijn om de tocht ook dit jaar 
weer tot een groot succes te brengen; als u hieraan wilt mee werken 
kunt u zich alvast aanmelden bij één van de leden of mailen naar 
kinderkersttocht@groen-support.nl.  
 
Namens de werkgroep ‘van Nazareth naar Bethlehem’, 
van de Oecumenische Werkgroep Goeree Overflakkee 
 
Renée Schoenmaker 
Els van Zelst 
Jeannette Kastelein 
Anke Roks 
Miranda Groen 
 
  

mailto:kinderkersttocht@groen-support.nl
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Dankwoord  
 
Op 4 juli j.l. was het 50 jaar geleden dat wij zijn getrouwd.  
Wij hebben veel kaarten, bloemen, e-mail en telefoontjes ontvangen.  
Wij waren hier erg blij mee en willen u dan ook hartelijk bedanken. 
 

Geerhard en Lenie van Hulzen  

 

 
 
 
 
 
 

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  
 
Wat jammer, de vakantieperiode is weer voorbij. Voor sommigen is 
die best lang en voor anderen kan deze niet lang genoeg duren. 
Succes met de nieuwe periode op school, lekker je best doen en veel 
plezier hebben.  
 

Jeugddiensten: 
Op zondag 13 oktober de Jeugddienst: Het land van "R “. Wij hebben 
een thema gevonden waarvan we denken dat zowel jong als oud zich 
erin kan vinden. 
Onze dominee Jan zal de voorganger zijn in deze dienst.  
Het gaat dan over het feit dat we de neiging hebben (de een meer 
dan de ander) om onszelf te vergelijken met een ander. En dan willen 
we zelf vooral slimmeR, mooieR, dunneR, rijkeR, lieveR..... zijn dan 
de ander. Soms wensen we dit ook voor de ander. Denk aan onze 
partner/vriend/vriendin of ons eigen kind. En eerlijk is eerlijk, dan is 
het dus eigenlijk nog steeds in ons eigen belang.  
Het steeds meer R willen is een eindeloos verhaal. Steeds als je het 
hebt bereikt wil je meer.  Uiteindelijk zijn er dus geen winnaars. Wil je 
meer weten over dit thema kom dan naar onze jeugddienst. The 
Bridge (praiseband uit Oude-Tonge) verleent haar muzikale 
medewerking. 
Zondag 8 december is er de volgende jeugddienst. Heb je een leuk 
idee voor een thema of lied wat we tijdens deze dienst kunnen zingen; 
laat het ons weten!  
Wie heeft er zin om in deze dienst ons muzikaal te begeleiden? Jan 
de Visser zal onze voorganger zijn. We zijn benieuwd naar weer een 
bijzondere jeugddienst. 
 

De Jadus: 
De volgende Jadus is op 22 september. Dit is een beetje anders als 
andere maanden, omdat op 15 september de startzondag is. 
De scholieren van de middelbare school zijn allemaal van harte 
welkom! 
Verder is het iedere tweede zondag van de maand in de jeugdruimte; 
gewoon tijdens de kerkdienst. 
We hopen dan nog meer jeugd welkom te heten en gezellig met 
elkaar te kletsen over allerlei onderwerpen en Bijbelverhalen. 
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De Web en De Soos: 
Voor de volgende Soosavond die op een vrijdag wordt georganiseerd, 
krijgen diegene die ervoor aangemeld zijn een uitnodiging via de app.  
Voor deze avond zijn jullie 1x in de maand uitgenodigd! 
Op zondagmiddag is de Web voor de basisschoolleeftijd. Hiervoor 
volgt ook nog een uitnodiging. Hebben jullie ook al zin om 1x in de 
maand op zondag middag of vrijdagavond naar de jeugdruimte te 
komen met jullie leeftijdgenootjes? Meld je dan alvast aan bij Janine 
van Noord: 06-45446032 
  

Kindernevendienst: 
Aan de snoep pot wordt goed gedacht iedere zondagmorgen. Na het 
kinderpraatje gaat deze met het lichtje mee naar de 
kindernevendienst waar we luisteren naar ons Bijbelverhaal. Ook is 
er dan nog tijd voor een spelletje, knutselwerkje of kleurplaat voordat 
we weer terugkomen in de kerk. 
Wie lijkt het leuk om af en toe juf te zijn bij de kinderen tijdens een 
gedeelte van de kerkdienst? We horen het graag! Zodat we toch op 
een leuke manier de kindernevendienst kunnen blijven doen met 
elkaar. 
 

MEET INN 
Ben jij 11,12,13,14,15 of 16 jaar oud? Kom dan op vrijdag avond 11 
oktober naar de eerste bijeenkomst van 18.30 tot 19.30 uur in de 
jeugdruimte van de Exodus kerk. 
Op deze avond denk je mee over de geloofsverdieping met je leeftijd 
genoten; ook jeugd van de Emmaüskerk is hiervoor uitgenodigd. 
Een week vóór elke Meet-Inn krijgen jullie via de groepsapp de 
juiste informatie met de tijden en de locatie. Neem gerust je 
vrienden en vriendinnen mee. 
 
Hartelijke groetjes: Ria van Eck – jeugdouderling 
Tel.  06-11504461 en mail: krammerzicht@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:krammerzicht@gmail.com
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Koffiedienst 
  8 september Mevr. M. Zuidwijk en Mevr. C. v.d. Tol  
15 september Mevr. T. Hendriks en Dhr. J. Hendriks 
22 september Mevr. I. Mackloet Mevr. W. Geelhoed 
29 september Mevr. J. de Leeuw Mevr. C. de Bree 
  6 oktober Mevr. J. van Nimwegen en Mevr. A. van Eijken 
13 oktober Mevr. A. van der Veken en Mevr. H. de Visser 
20 oktober Mevr. J. Le Comte en Dhr. R. Le Comte 

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

Bloemendienst 
 8 september Mevrouw Zuidwijk Sommelsdijk 

15 september  Mevrouw van Hulzen Sommelsdijk 
22 september Mevrouw Quadt Dirksland 
29 september Mevrouw van den Tol Dirksland 
  6 oktober Mevrouw Mijs Nieuwe-Tonge 
13 oktober Mevrouw van den Ouden Sommelsdijk 
20 oktober Mevrouw Groenewoud Sommelsdijk 

 
Riet Riedijk, tel.: 487050 
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Oppasdienst 
 08-09-2019 Ellen Buth 06-19018873 

Joëlle v.d. Doel 06-44728484 

15-09-2019 Marlien Mijnders 06-20340464 

Lotte Mijs 06-19063062 

22-09-2019 Jantien Nagtegaal 06-53520306 

Iris van Noord 06-19588146 

29-09-2019 Cyrine Buskop 06-46189955 

Merel van Noord 06-26045363 

06-10-2019 Annemiek Wesdorp 06-38499936 

Sophie van der Waal 06-21334580 

13-10-2019 
jeugddienst 

Annefleur van Es 0187-641154 

  
20-10-2019 Ellen Buth 06-19018873 

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 

September 
zo 8  1 Samuel 16:1-13 
ma 9  1 Samuel 16:14-23 
di 10  1 Samuel 17:1-11 
wo 11  1 Samuel 17:12-30 
do 12  1 Samuel 17:31-40 
vr 13  1 Samuel 17:41-54 
za 14  1 Samuel 17:55-18:5 
zo 15  1 Samuel 18:6-16 
ma 16  1 Samuel 18:17-30 
di 17  Lucas 14:25-35 
wo 18  Lucas 15:1-10 
do 19  Lucas 15:11-32 
vr 20  Lucas 16:1-9 
za 21  Lucas 16:10-18 
zo 22  1 Samuel 19:1-17 
ma 23  1 Samuel 19:18-24 
di 24  1 Samuel 20:1-11a 
wo 25  1 Samuel 20:11b-23 
do 26  1 Samuel 20:24-21:1 
vr 27  Lucas 16:19-31 
za 28  Lucas 17:1-10 
zo 29 1 Samuel 21:2-10 
ma 30 1 Samuel 21:11-22:5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober 
di 1  1 Samuel 22:6-23 
wo 2  1 Samuel 23:1-13 
do 3  1 Samuel 23:14-28 
vr 4  1 Samuel 24:1-8a 
za 5  1 Samuel 24:8b-23 
zo 6  1 Samuel 25:1-19 
ma 7  1 Samuel 25:20-35 
di 8  1 Samuel 25:36-44 
wo 9  1 Samuel 26:1-12 
do 10  1 Samuel 26:13-25 
vr 11  1 Samuel 27:1-28:2 
za 12  1 Samuel 28:3-14  
zo 13  1 Samuel 28:15-25 
ma 14  1 Samuel 29:1-11 
di 15  1 Samuel 30:1-15 
wo 16  1 Samuel 30:16-31 
do 17  1 Samuel 31:1-13 
vr 18  Lucas 17:11-19 
za 19  Lucas 17:20-37 
zo 20  Lucas 18:1-8 
 


