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Kerkdiensten
zondag
19 januari
10.00 uur
zondag
26 januari
10.00 uur
zondag
2 februari
10.00 uur
zondag
9 februari
10.00 uur
zondag
9 februari
14.45 uur
zondag
16 februari
10.00 uur
zondag
23 februari
10.00 uur

Els Klok, Gouda
1e coll.: t.b.v. Plaatselijk Diaconaat
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Jop Jeugdwerk PKN
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Myrthe Leijdens
1e coll.: t.b.v. KIA Oeganda
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. diaconaal quotum
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. KIA Kameroen
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Overeem, Leusden
1e coll.: t.b.v. KIA Nederland
2e coll.: t.b.v. de kerk

Dienst van Schrift en
tafel
Doopdienst
m.m.v. de cantorij
Dienst voor anders
begaafden
Afscheid en
bevestiging van
ambtsdragers

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 “Mensen van de weg”
Velen kennen het televisieprogramma: “We zijn er bijna”. Of anders
heeft iemand daar weleens van gehoord. Het is in elk geval mateloos
populair.
Ouderen die een campingreis maken, rijden in colonne van punt naar
punt. Ze passeren de prachtigste plekjes. Af en toe hilarisch het
onhandige inparkeren van de caravans of campers. Maar ja, de beste
stuurlui staan aan wal.
Er wordt jeu de boules gespeeld, er zijn borreluurtjes en excursies.
En dat alles in niet zo’n snel tempo. Waarom is het nu zo populair?
Misschien wel vanwege het trage tempo. We leven in een jachtige
wereld, waarin we af en toe wel wat vertraging kunnen gebruiken. Het
programma is ook populair vanwege het onderweg zijn, de mooie
natuur en de wisselende landschappen. Het is een mix van stilstaan
en weer verder.
Daarmee staat het programma symbool voor het leven zelf én voor
geloven. Er is een oude geloofsbelijdenis van Israël: “Mijn vader was
een zwervende Arameeër (Deut.26,5). Een wonderlijke tekst, want
wie was die vader en waarom dat woord ‘’ Arameeër”?
Waarschijnlijk werd er Jacob mee bedoeld die naar Aram moest
vluchten. Die geloofsbelijdenis wil iets wezenlijks duidelijk maken.
Geloven is een vorm van onderweg zijn. Er zijn pleisterplaatsen, maar
de haringen mogen nooit te diep in de grond.
Je moet verder. Het leven is een mix van rustpunten en weer
opbreken. Wie de haringen niet mee uit de grond kan en wil trekken,
blijft steken in een vaststaand in/uitzicht.
Maar wie geen rustpunten kent, raakt buiten adem. Het gaat om de
afwisseling. Christenen werden aanvankelijk geen christenen
genoemd. Ze heetten “mensen van de weg”. Een mooiere benaming.
2020 is pas begonnen, we zijn er nog niet, we zijn op weg.
Laten we mensen van de weg zijn zoals we bedoeld zijn.
Een fijn reis toegewenst.
Cora Franzen
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Het jaar 2020
Beste gemeenteleden,
Bij een jaar wisseling is het goed
om terug te zien. Hebben wij, dat
wat wij voor ogen hadden, kunnen
uitvoeren en kunnen wij met
elkaar tevreden zijn over het
verloop.
Met regelmaat spreken wij uit dat wij een actieve gemeente zijn,
en kijkend naar de vele kerkelijke activiteiten, hebben wij daar
geen woord te veel gezegd.
Ongeacht of het jeugd, pastoraat, diaconaat, vorming &
toerusting of kerkrentmeesterlijk was, het vormde in combinatie
met de zondagse diensten een compleet geheel, waar wij als
gemeente trots op mogen zijn.
Tijdens de organisatie vaak een grote puzzel, maar na afloop
een schitterend geheel.
Dankbaar zijn wij met allen die hieraan hebben bijgedragen,
dankzij de saamhorigheid zijn wij kerk, en ook afgelopen jaar
was dit weer duidelijk waarneembaar.
Nu is het jaar 2020 aangebroken en gaan wij allen vol goede
moed op weg in dit nieuwe jaar.
Namens de kerkenraad wens ik jullie, en allen die jullie in liefde
omringen, een goed en bovenal gezond 2020 toe. Tevens
spreken wij de wens uit dat 2020 een gezegend jaar zal mogen
worden en wij vanuit een grote betrokkenheid opnieuw veel
kerkelijk activiteiten kunnen ontplooien.
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In zijn jaarwens schreef Dick van Dijk, pastoraal adviseur
binnen de Protestantse Kerk Nederland, naar aanleiding van
een puzzel afbeelding het volgende,
“De puzzel vraagt om geduld, concentratie en de zekere
verwachting dat het uiteindelijk goed zal komen”
Mogen wij met dit vertrouwen 2020 beleven en met elkaar
werken aan onze levenspuzzel.
Namens de kerkenraad
Jan Terlouw, voorzitter
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Exodus, oefeningen voor Gods mensen
De komende zondagen tot aan het volgende nummer van dit
Mededelingenblad zou je in twee stukken kunnen delen. Eerst staat
het optreden van Jezus een aantal keren centraal, en daarna
beginnen we met het boek Exodus.
Deze periode heet in termen van het kerkelijk jaar Epifanie. Dat
betekent niet veel meer dan ‘de verschijning’ van Jezus. Het begint
met de doop van Jezus door Johannes de Doper, dan volgt het
verhaal van de bruiloft te Kana, en vervolgens krijgen we alvast een
beetje een voorschot op de Veertigdagentijd, nl. het verhaal van de
verzoeking in de woestijn.
Vanaf de tweede zondag van februari spitsen wij onze oren, want dan
komt ons lijfboek aan de orde. In afwijking van het gewone rooster
volgen we een alternatieve lijn, en die gaat over het boek Exodus, en
dat loopt door tot ver na Pasen.
Het boek Exodus
In de Hebreeuwse Bijbel heeft dit boek een andere naam, nl. ‘Sjemot’
en dat betekent ‘Dit zijn de namen’. Het sluit aan, vanzelfsprekend,
op het eerste Bijbelboek Genesis. Je zou denken, dat Genesis het
belangrijkste boek is van de Torah, omdat het aan het begin staat. En
natuurlijk bestaat er niets, wat geen begin heeft. Maar voor een
heleboel exegeten, en ook voor joodse gelovigen, ligt de essentie van
de Torah in het boek Exodus. Dat is het boek, waarin de bevrijding
van het volk Israël uit het land Egypte centraal staat. Je zou kunnen
zeggen dat het het boek van de tweede schepping is. De eerste
scheppingsverhalen uit Genesis 1 en 2 vertellen over hoe God uit de
chaos van het oerbegin de mens en heel de schepping bevrijd heeft.
In het vervolg van het boek Genesis volgen we de aartsvaderen op
een tocht door de wereld van toen: de roeping van Abram uit Ur der
Chaldeeën, de tocht van Jacob naar Haran en weer terug, en Jozef
die uiteindelijk in Egypte onderkoning werd.
Aan het begin van het boek over het Exodus bevindt het nageslacht
van Jacob zich in slavernij in het land Egypte. Uitzichtloos, reddeloos,
verloren.
En daarin is het volk Israël niet uniek. Tot op de dag van vandaag zijn
er mensen die zich slaaf van van alles kunnen voelen. Of dat nu de
maatschappij in zijn geheel is, of dat het een slavernij betreft van de
knellende banden die een familie op kan leggen, of dat het de dwang
8

en de drang van een kerkelijke leer is – slavernij wordt tot op de dag
van vandaag door velen ervaren. En dan heb ik het nog niet eens over
de volken en bevolkingsgroepen die zich in een slavernij bevinden,
die met die van het volk Israël in Egypte te vergelijken is.
God bevrijdt! Hoe groot de misère ook is, hoezeer je ook knellende
banden kunt ervaren, hoe uitzichtloos je situatie is – er is altijd
bevrijding mogelijk! En dat gaat niet zonder slag of stoot, dat is niet
wijze van spreken met een vingerknip van de Allerhoogste geregeld,
nee, dat zijn vaak verhalen van slagen en tegenslagen, van
overwinningen en nederlagen, en bijna nooit van alleen maar
successen.
Exoduskerk
In het jubileumboek van onze kerk wordt verteld, waarom zij de naam
Exoduskerk draagt. De keuze voor deze naam is ook niet zonder slag
of stoot tot stand gekomen. Een beetje uitvoerig citaat uit het
jubileumboek, pag. 75:
Eenieder kon meedoen met het bedenken van een goede, passende
naam en dit kon doorgegeven worden aan de scriba of aan ds. Rob
van Buiren. Tal van inzendingen kwamen binnen, zoals: Goede
Herder Kerk, Paulus Kerk, De Ark, Het Baken, Open Deur,
Immanuëlkerk, Julianakerk en Ontmoetingskerk. Maar er werd
gezocht naar een naam voor de gemeente, waarin iets lag uitgedrukt
van het karakter van de gemeente, zodat wederom een oproep
geplaatst werd. Uit de ongeveer achttien suggesties die
binnenkwamen werd na rijp beraad in februari 1976 besloten de
naam, of liever het Bijbels motief “Exodus” voor de gemeente te
kiezen.
En zo werd het: Hervormde Exodus Gemeente (buitengewone
wijkgemeente in wording) te Middelharnis, goedgekeurd door de
Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk de dato 7
september 1976.
Met deze naam wilden de toenmalige kerkenraad en ds. v. Buiren
benadrukken het uittrekken uit het slavenhuis van Egypte. Exodus is:
bevrijding, verlossing, het is een uittocht, het is een uitweg. Exodus
Gemeente: mensen op weg. Losgemaakt uit de verstarring. Samen
op weg! Onderweg heb je natuurlijk elkaar hard nodig, want we willen
niets liever dan met zijn allen verder gaan. Dat betekent dat we heel
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erg goed op elkaar hebben te letten … voor elkaar hebben te zorgen,
dat die ander ook mee komt.
Heel de Bijbel door is het
exodusmotief te vinden.
Abraham trekt uit Ur, Ruth uit
Moab, de leerlingen uit
Jeruzalem en ga zo maar
door.
Tot slot bracht de naam
Exodus ook tot uitdrukking
verbondenheid met het volk
Israël en het geloven buiten
de kerkdeuren wat een
belangrijk element van het
kerk zijn voor de Exodus Gemeente was. De naam Hervormde Kring
Goeree-Overflakkee bleef van toepassing op de leden buiten het dorp
Middelharnis.
Naar het idee van ds. Rob v. Buiren en Teun de Knegt werd naar het
ontwerp van Teun de Knegt door mevr. Coppéé - Mosselman uit
Goedereede een wandkleed voor de kerk gemaakt. Het wandkleed
uitbeeldend de naam Exodus door middel van geboeide en gevouwen
handen.
Het beloven mooie weken te worden aan de hand van ons ‘lijfboek’
Exodus, waarover in de volgende editie nog meer. Zo zal het boek
van Tommy Wieringa ter sprake komen, dat dezelfde titel draagt: Dit
zijn de namen.
Ds. Jan de Visser
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Aandacht voor…….
Het nieuwe jaar is begonnen. We hebben het Licht over ons laten
stralen en de heldere Morgenster heeft mensen in beweging gebracht
om het Koningskind te zoeken. Mogen wij dit jaar ook blijven zoeken
naar Jezus, waarbij we onze zorgen en vreugden neer kunnen
leggen. We hopen op een jaar vol vriendschap, liefde, geluk,
gezondheid en omzien naar elkaar.
Zieken
Jan Offerhaus uit Middelharnis, is twee keer opgenomen geweest in
het ziekenhuis. Zijn lichaam moet hard werken om de ontvangen
kuren aan te kunnen. Soms is een kort verblijf noodzakelijk om door
de eerste dagen heen te komen.
De heer Hollebek uit Stellendam heeft ook even in het ziekenhuis
gelegen. Hij is ondanks het ziekteproces heel sterk en positief
ingesteld. Bewonderenswaardig! Beide heren veel sterkte gewenst.
Gerrit en Janny van den Boogert zijn van voor de Kerst allebei ziek
geweest. Een behoorlijke griep had hen geveld en Janny “kreeg” er
ook nog een longontsteking bij.
Cor Zuidwijk is opgenomen geweest in het ziekenhuis en heeft een
bloedtransfusie gehad. Er volgen nog nadere onderzoeken.
Geboorten
In de afgelopen periode zijn er twee kinderen geboren!
Op donderdag 21 november 2019 is geboren Juda Quinten Elijah. Hij
is de zoon van Quincy en Anne Bonafacia - Hartman. Zij wonen in
Nieuwe Tonge.
Op maandag 2 december 2019 is geboren Floortje Anneli. Zij is het
zusje van Zola, Philippe en Manu. De trotse ouders zijn Pieter Visser
en Dafna de Leeuw van Weenen. Op het kaartje staat: Uit onze liefde,
Uit onze dromen, Uit Gods handen, Ben jij gekomen. Het gezin woont
in Dirksland.
Beide kinderen worden 9 februari gedoopt.
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Huwelijksjubilea

Naam

Adres

Piet en Ini GroenewoudIn ‘t Veld

Olympiaweg 19
3245 DL
Sommelsdijk
Fabiusstraat 55
3248 AH Melissant
Berkenlaan 7
3257 XA
Ooltgensplaat
Nassaustraat 10
3258 AR Dan
Bommel

Dhr. en Mevr. KriekGroen
Aad en Martha BraberBanis
Dhr. en Mevr. De VriesVan Zanten

Datum en
aantal jaren
27 januari
60 jaar
13 februari
50 jaar
14 februari
25 jaar
18 februari
25 jaar

In het overzicht leest u dat Aad en Martha Braber-Banis op 14 februari
25 jaar getrouwd zijn.
Zij willen hun huwelijksjubileum graag vieren in de Exoduskerk met
een Dank- en Zegendienst. De aanvang is 13.00 uur. Nadere
aankondiging volgt later in de nieuwsbrief.
Mooi om op Valentijnsdag in de kerk bij dit heuglijke feit stil te staan.
Kroonjaren en verjaardagen 85 +
In deze periode staan er geen namen op de verjaardagskalender!
Tenslotte
Ik wens u
Ik wens U een jaar
Als een alfabet
Met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en
Creativiteit
Tot zegen, zon en zaligheid.
Guido Gezelle
Margot van de Wiel
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Agenda
Datum
21 januari
27 januari
28 januari
29 januari
5 februari

6 februari

Activiteit & locatie
Derde avond rond het Bijbelboek
Esther in de Regenboogzaal
Seniorenmiddag
Filmavond
Koffie met….verhalen
Koffiecontact bij Mevr. v.d. Sluijs
Rottenburgseweg 108 M’harnis
tel. 483288
Breicafé

Aanvang
19.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
14.30 uur

13.45 uur
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Uit de kerkenraad
In december was onze laatste bijeenkomst met de kerkenraad in
2019.
Hans Meijer is bij de vergadering op bezoek om de begroting van de
diaconie voor 2020 toe te lichten. Gelukkig ziet dit er financieel goed
uit. Een heel groot deel van de inkomsten van de diaconie zijn de
collectes, zij worden weer voor het overgrote deel overgemaakt naar
de aangegeven doelen.
Vervolgens wordt er verslag gedaan van de gezamenlijke vergadering
van de moderamina van de Exoduskerk en de Emmaüskerk. Dit
overleg vindt een keer per jaar plaats. In de laatste vergadering is
onder andere gesproken over het onderwerp “aandacht voor
eenzaamheid”, dit naar aanleiding van een bijeenkomst met de
gemeente waarbij ook vertegenwoordigers van beide kerken
aanwezig waren. Besloten is om in februari een bijeenkomst te
organiseren voor de beide kerkenraden met bezoekmedewerkers. Op
die avond zal ook een spreker uitgenodigd worden.
De kerkenraad heeft vervolgens gesproken over licht, geluid en beeld
in de kerk. Een commissie gaat onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn binnen onze kerk als het gaat over geluid, licht en beeld en de
verschillende combinaties daarvan. Er is een eerste document met
wat voorstellen besproken. Dit is een ingrijpend verhaal, een goed
onderzoek is van het grootste belang. De commissie kan aan het
werk.
Als kerk krijgen we ook te maken met de AVG (privacywet), dit
onderwerp is ook al meerdere keren ter tafel gekomen, het gaat
vooral om wat mag wel, en wat mag niet. Er wordt op dit moment
gewerkt aan een privacyverklaring voor alle gemeenteleden.
Recent is een voorlichtingsavond over de “Donkey mobile church
app” gehouden. De aanwezige leden van de kerk waren enthousiast.
De kerkenraad heeft er mee ingestemd dat wij aan deze te
ontwikkelen app mee gaan doen. Vooral voor de jeugd is dit mogelijk
een nieuwe manier om betrokken te blijven bij de gemeente, maar
ook ouderen kunnen van deze app gebruik maken. Binnenkort hoort
u vast meer over deze app.
Na een schenking is er een kast voor onze AED buiten aan het
gebouw opgehangen. Dit apparaat kan nu ook buiten de
openingstijden van de kerk gebruikt worden als dat nodig is.
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De diakenen en kerkrentmeesters verzoeken om even te wachten tot
zij de schaal met zakken van de collecte mee kunnen nemen, nu is
de kerkenraad vaak al naar de ontmoetingsruimte en wacht de
gemeente niet op de hele kerkenraad en dan staan zij met een soms
vrij zware schaal in de kerk.
De jeugddienst wordt kort besproken en daarna vraagt de
jeugdouderling toestemming voor het organiseren van een
nachtwake in de kerk door de jeugd. De kerkenraad geeft haar
toestemming.
Vervolgens is er weer aandacht voor onze zoektocht naar nieuwe
ambtsdragers, dit jaar nemen drie mensen op 16 februari afscheid.
Voor de groot huisbezoeken is dit jaar tot nu toe minder belangstelling
dan vorig jaar.
Op 15 februari wordt een stamppottenbuffet georganiseerd.
Ik wens u namens de kerkenraad een goed, gezond en gezegend
2020.
Annet van Leersum
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Van de diaconie
De opbrengsten van de collecten in de maand november waren:
Datum
3 november

Doel
Najaarszendingwerk

Bedrag
€ 231,65

10 november

Kleine Kerkelijke Gemeenten

€ 316,00

17 november

Diaconaal Quotum

€ 221,40

24 november

Collecte tegen Eenzaamheid

€ 313,78

De opbrengsten van de collecten in de maand december waren:
Datum

Doel

Bedrag

1 december
1 december

Veldwerker
Voedselbank

€ 200,75
€ 187,70

8 december

St. Out of Area

€ 330,70

15 december

Leger des Heils

€ 181,17

21 december

Plaatselijk Diaconaat

€ 201,50

24 december

Light for the World

€ 467,93

25 december

Kinderen in de Knel

€ 422,27

29 december

Youth for Christ

€ 343,29

31 december

Stichting de Hoop

€ 140,12

Verder ontvingen wij nog een gift van € 50,- van mevrouw B.,
waarvoor onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Hans Meijer
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Toelichting bij de collecten van januari en februari:
19 januari Plaatselijk diaconaat. Hiervan worden plaatselijke
diaconale taken betaald.
26 januari. Jop, Jeugdwerk PKN – Sirkelslag voor kinder- en
jeugdgroepen. Sirkelslag is een online spel van JOP en hierbij spelen
kinderclubs op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep
uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel
Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en
sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale
manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen,
waarin altijd een Bijbelverhaal centraal staat. De jeugd van onze kerk
doet hier ook aan mee. Wij collecteren hiervoor, zodat JOP nieuwe
werkvormen kan blijven ontwikkelen voor de jeugd
2 februari. KIA Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat. In
het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer te zijn. Door
de klimaatverandering heeft men steeds meer last van droogte of
soms overstromingen. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk
in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.
Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag
van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen
geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo krijgen de
boeren een stabieler inkomen.
9 februari. Diaconaal Quotum. Alle PKN-gemeenten betalen
jaarlijks een vast bedrag per lid. Deze bijdrage wordt gebruikt voor
landelijk Diaconaal werk, dienst in de samenleving en oecumene
16 februari KIA Kameroen.
De noordelijke provincies van
Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat.
Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op.
Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de
omliggende landen Samen met lokale kerken den de inwoners van dit
gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We
ondersteunen de boeren om via duurzame landbouw voldoende
voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en
waterbeheer. Ten slotte wordt er noodhulp aan vluchtelingen in de
regio geboden.
23 februari. KIA Nederland - Hulp voor mensen zonder papieren.
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder
verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten.
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Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning
gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land
van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in
Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Kerk in Actie ondersteunt
kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den
Haag, Villa Vrede in Utrecht en de Pauluskerk in Rotterdam, die deze
mensen helpen met informatie, advies en scholing.
Namens de diaconie, Coby van den Tol

Diaconie schenkt een cheque aan de Annie Crèche
Vorige week heeft Joke van Driel namens de diaconie een cheque
van € 872,71 overhandigd aan Annet Bruggeman van de Annie
crèche in Paramaribo.
De diaconie mag een deel van de opbrengst van de
ontmoetingsdagen besteden aan een of meer goede doelen. Na een
oproep onder gemeenteleden zijn twee goede doelen gekozen, één
daarvan is de Annie crèche.
Annet vertelde tijdens de uitreiking dat de benaming crèche niet de
lading dekt van het project. Kinderen met een beperking krijgen in de
crèche of thuis ondersteuning. Ook de ouders en verdere familie
krijgen hulp en advies, hoe om te gaan met hun kind. De gift was zeer
welkom, ze zijn aan het sparen voor een andere auto.
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Hervormde gemeente te Middelharnis - Sommelsdijk. Exoduskerk
College van Diakenen - Begroting 2020

Verkort Overzicht
Begroting

Begroting

Rekening

2020

2019

2018

20

-

14

2.350

-

2.111

11.900

-

12.781

14.270

-

14.906

200

-

381

690

-

695

30

-

30

50

-

53

3.100

-

2.034

11.900

-

12.781

15.970

-

15.974

-1.700

-

-1.068

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente,
dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en
giften
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkdiensten en
kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan
andere organen
Kosten beheer, administratie en
archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Afdrachten door te zenden
collecten en giften
Totaal lasten A
Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten

-

-

-

Incidentele lasten

-

-

-

Incidentele baten en lasten (B)

-

-

-

-1.700

-

-1.068

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1.700

-

-1.068

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties
bestemmingsreserves/fondsen
Onttrekkingen
bestemmingsreserves
Onttrekkingen
bestemmingsfondsen
Toevoegingen
bestemmingsreserves
Toevoegingen
bestemmingsfondsen
Totaal mutaties
bestemmingsreserves/fondsen (C)
Resultaat naar Algemene
reserve (D)

Ingediend op 11-12-2019
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Van de kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2020
Van zaterdag 18 januari t/m 1 februari komen de lopers weer bij u aan
de deur met de kerkbalansenvelop.
Als AKB-commissie hebben we weer werk gemaakt van de
campagne.
Om u te overtuigen van het nut, geld aan onze Exoduskerk te geven.
U leest er alles over in de brief met bijgevoegde folder.
Geef met een ruim hart.

Nalaten
Ongetwijfeld bent u wel eens benaderd door één of ander doel om te
overwegen dit doel in uw testament op te nemen, ofwel geld na te
laten aan dit doel.
Heeft u er wel eens over na gedacht om onze Exodusgemeente in uw
laatste wilsbeschikking op te nemen?
Bij de uitgang van de kerk ligt een folder over dit onderwerp. Leest u
het eens rustig door.
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Opbrengst van de collecten:
De opbrengsten van de collecten in de maanden november en
december 2019 waren:
Datum
03 november
10 november
17 november
24 november
01 december
08 december
15 december
21 december
24 december
25 december
29 december
31 december

Bedrag
€ 260,75
€ 304,00
€ 180,70
€ 266,05
€ 187,55
€ 190,54
€ 182,10
€ 187,15
€ 260,60
€ 327,30
€ 299,22
€ 111,50

Ook ontvingen wij nog een gift van € 20,- van mevrouw v.d. L.,
waarvoor onze hartelijke dank.
Hartelijk dank,
namens de kerkrentmeesters,
Joost de Koeijer
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Praise avond 8 februari
Op 8 februari organiseert de Exoduskerk een Praise Avond, die
toegankelijk is voor IEDEREEN!
De Praiseband Coming Soon uit Zuidland is een 14-koppige band, die
samen met de Jeugdraad van de Exoduskerk deze Praise avond
organiseert vanuit hun passie voor muziek, zang en dans. Met deze
avond steunen we Compassion, een organisatie die kinderen in de
Derde Wereld een beter leven wil geven.
Kom en geniet van zang, muziek en dans!!! Ook spreker Arend Voogt
(we kennen hem als gast voorganger in de Exoduskerk) zal zijn
bijdrage leveren.

Kaartjes zijn te koop in de voorverkoop bij Van der Boom in
Sommelsdijk, Bruna In Middelharnis, Deco Home in Sommelsdijk en
Drogisterij van Loon in Oude Tonge voor 5 euro. Aan de deur van de
kerk op de avond zelf kosten ze 6 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen
gratis naar binnen.
U bent welkom op zaterdag 8 februari vanaf half 8 in de Exoduskerk
in Sommelsdijk. U kunt dan eerst desgewenst een kopje koffie, thee
of fris met wat lekkers gebruiken.
Volgens ons wordt het een geweldige avond, een fijne manier om ook
zó ons geloof te beleven. Zegt het voort, ook en vooral tegen je
vrienden en kennissen die niet in de Exoduskerk komen, maar die dit
misschien toch wel heel leuk vinden!
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Vrijwilligers gevraagd
Voor de organisatie van deze avond zouden we het fijn vinden om
nog wat hulp uit de gemeente te krijgen. We zoeken nog mensen voor
het verzorgen van de catering vóór de dienst, in de pauze en na
afloop, en voor het opruimen van kerkzaal en andere ruimtes na
afloop. Wil u zich even melden bij één van ons drieën als u wilt
helpen?
We willen ook cake en/of boterkoek bij de koffie aanbieden. Wie vindt
het leuk om voor deze avond wat te bakken? Als u dat wilt doen, graag
even melden bij Jeanet Akershoek (telefoon 06-55161287)
We hopen op een geweldige avond, vol muziek, zang en dans. En
vooral dat we door deze liederen de naam van onze Heer kunnen
prijzen.
Graag tot 8 februari,
Groet Ria van Eck, Jeannette Mastenbroek (telefoon 0616523752)
en Ronald Vader (0651808254)
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Vriendschapsmaaltijd 15 februari
Vorig jaar is met succes een
vriendschapsmaaltijd georganiseerd
Gelet op de opkomst en vele
reacties was dit naar tevredenheid.
Ook dit jaar willen wij met elkaar
een stamppottenbuffet organiseren.
De hiervoor gekozen datum is op
zaterdag 15 februari a.s. Aangezien
het ditmaal op de zaterdag is, hopen wij dat ook de
jongeren/werkenden nu aanwezig kunnen zijn. De inloop is vanaf
17.00 uur en rond 18.00 uur willen wij met de maaltijd beginnen.
Ongeacht de leeftijd bent u/jij hiervoor uitgenodigd. Wij hopen op een
gemêleerd gezelschap. De deur staat open voor iedereen, wil je
iemand meebrengen van buiten onze kerk, niet twijfelen maar doen.
Het doel van deze maaltijd is saamhorigheid, betrokkenheid en
gezelligheid.
Wat moet u zich voorstellen van dit stamppottenbuffet: door het
keukenteam en vrijwilligers, wordt een gevarieerde maaltijd
samengesteld, tevens zal een drankje worden geserveerd.
Rond de maaltijd zal een muzikale omlijsting plaatsvinden en is er
ruimte voor onderling contact.
Evenals vorig jaar mogen de kosten voor niemand een drempel zijn,
hier wordt geen bedrag aan verbonden, wel bieden we aan het eind
van de avond gelegenheid voor een vrijwillige financiële bedrage.
Om geen onnodig voedsel te moeten weggooien is het van belang
dat wij weten dat u/jij komt, dus vooraf wel aanmelden.
Deze aanmelding willen wij graag uiterlijk 10 februari ontvangen.
Is vervoer een probleem, geeft u dit alstublieft aan. Wij zorgen voor
vervoer.
Aanmelden kan via jterlouw@exoduskerk.nl of persoonlijk via de
ouderling of diaken.
Jan Terlouw, tel. 0651297851
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Vrouwengespreksgroep
Woensdagmiddag 29 Januari komen wij weer bij elkaar in een zaaltje
van de kerk.
De inloop is van 13.45 u tot 14.00 u en staat er koffie en thee klaar.
We bespreken dan Mattheüs 7 en kijken hoe ver we komen.
Riet en Elly zijn deze middag onze gastvrouwen.
We hopen in het nieuwe jaar veel nieuwe dames te mogen begroeten.
Namens de vrouwengespreksgroep,
Elly Terlouw

Meet & Eat
Het eten bij elkaar bevalt reuze goed en de groep groeit gestadig.
In januari/februari ga ik weer een nieuwe indeling maken.
Je kan je opgeven voor kok, er komen dan mensen bij je eten.
Het aantal mensen bepaal je zelf.
De mensen die komen eten betalen € 5,-pp (kinderen gratis) aan de
diaconie. Dit geld gaat naar de jeugd.
Je kan je ook opgeven als eter, dan ga je heerlijk uit eten bij iemand
uit de gemeente.
Je gaat nooit alleen, altijd met 1 of meerdere personen.
Begin het nieuwe jaar eens goed en geef je hiervoor op.
Opgeven kan bij Elly Terlouw.
Mailadres: ellyterlouw4@gmail.com of bel 0187-486579.
Graag vermelden of je kok of eter wilt zijn. Beide kan ook.
Ik hoor graag van U/jullie.
Vriendelijke groet,
Elly Terlouw
26

Koffie met……...verhalen
Op woensdag 29 januari a.s. hebben we
onze volgende vertelronde met verhalen.

Door het vertellen van je verhaal, komen herinneringen
boven en herbeleef je gebeurtenissen of gevoelens en gedachten.
Je leert ook om echt naar een ander te luisteren.
Deze keer willen we aan elkaar vertellen welke herinnering we
hebben aan een belangrijke gebeurtenis in ons leven. Misschien is
dat wel de Watersnoodramp.
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 29 januari
Tijd:
10.00 uur tot 11.30 uur
Plaats: de jeugdruimte van de Exoduskerk
Op woensdag 26 februari is de volgende “Koffie met….noten”, in de
Emmaüskerk.
Woensdag 25 maart zal de vertelronde in het teken staan van de
herinnering aan de bevrijding.
Emmy Lingen en Margot van de Wiel
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Vorming en toerusting
Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen
Bijbelboek Esther
Op dinsdagavond 21 januari a.s. volgt
de derde avond rond het Bijbelboek
Esther.
Vorming en Toerusting wil met deze
serie Bijbelstudies invulling geven aan
één van haar kerntaken n.l. toerusting
binnen de kerkelijke gemeente.
Macht, intriges en drama… Het zijn
ingrediënten voor een bestseller.
Het is een verhaal met een enorme
wisselwerking tussen de menselijke wil en de sturing van God, terwijl
Zijn naam nergens in dit boek vermeld wordt.
Esther is een boeiend boek, dat meer dan voldoende gespreksstof
oplevert voor een viertal avonden.
Heeft u de eerste avonden gemist? Geen probleem.! Wij zien je graag
en vinden het fijn wanneer je met ons meeleest en meedenkt op deze
en volgende avond.
Plaats: de regenboogzaal van onze kerk – aanvang 19.30 uur.
Vervolge en tevens laatste avond; 18 februari 2020
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Filmavond dinsdag 28 januari 2020
Het was misschien wel de meest aangrijpende film in 2017.
“Lion” van de Australische regisseur Garth Davis. Het drama over de
verdwaalde Saroo greep veel mensen bij de keel, en terecht. Ver van
huis, per ongeluk in een trein verzeild geraakt die hem duizenden
kilometers door India voert, komt hij terecht in de ruige straten van
Calcutta.
Hoe weet het ventje te overleven? Er volgt een zoektocht die twee
decennia zal duren. Een film, gebaseerd op een waargebeurd
verhaal, ontroert en zal je niet snel vergeten.
Vorming en toerusting nodigt je van harte uit deze film te zien en over
na te praten.
Plaats: Exoduskerk Regenboogzaal (MFR)
Aanvang 19.30 uur Geen toegangsprijs
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Dagtocht Krona
Deze dagtocht zal gaan naar Museum Krona in
Uden Museum Krona (voorheen Museum voor
Religieuze Kunst Uden) en is gevestigd in een
eeuwenoude, bewoonde abdij.
Het presenteert één van de mooiste collecties
religieuze kunst in ons land. Voor de bezoeker een
bijzondere beleving binnen de muren van de abdij
van de Zusters Birgittinessen (sinds 1713). Krona is
het Zweedse woord voor kroon, dat zult u vast begrepen hebben.
De naam is een impliciete verwijzing naar de heilige Birgitta, naar
haar wereldlijke en geestelijke kroning. Een verwijzing ook naar de
kroon die de zusters dragen.
Het plan is een reisje te organiseren om en in dit museum. Wij willen
het vervoer zelf regelen met eigen auto’s.
Een gids zal ons van alles vertellen over de abdij en ons rondleiden
langs de vaste collectie en tijdelijke tentoonstelling.
Bij aankomst is er koffie of thee en wij zullen een eenvoudige lunch
gebruiken.
Wij ramen de kosten voor dit dagje Museum Krona op ongeveer
€ 45,00 p.p. Verdere informatie over tijdstip en plaats van vertrek
volgt in de nieuwsbrief en op onze website. De reis staat gepland
voor donderdag 27 februari 2020. Noteer deze datum alvast.
U kunt zich nu al opgeven bij: Bert Voorberg (06-40286215 of
bertvoorberg31@gmail.com)
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De gemeenschap van Taizé
De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal
broeders, katholiek en van verschillende
protestantse afkomst, uit bijna dertig landen.
Alleen al door haar bestaan is de gemeenschap
een ‘gelijkenis van gemeenschap’, een concreet
teken van verzoening tussen verdeelde
christenen en gescheiden volken.
Sommige broeders wonen in achtergebleven
gebieden van de wereld. Zij willen daar getuigen
van vrede zijn en mensen die het moeilijk hebben terzijde staan. In
kleine fraterniteiten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika delen de broeders
de levensomstandigheden van de buurtbewoners. Ze proberen liefde
uit te stralen onder de armen, straatkinderen, gevangenen,
stervenden, bij hen die diep geraakt werden door relatiebreuken of
hen die in de steek gelaten werden.
In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar
Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de
wekelijkse ontmoetingen. Zusters van St. Andreas, een internationale
katholieke gemeenschap die meer dan zeven eeuwen geleden
gesticht werd, zusters Ursulinen uit Polen en zusters van St. Vincent
de Paul nemen een deel van de taken op zich bij de ontvangst van de
jongeren.
Frère Roger, de stichter van de gemeenschap, stierf op 16 augustus
2005. Hij was 90 jaar. Hij werd, door een verward persoon, gedood
tijdens het avondgebed. Frère Alois werd zijn opvolger.
De Europese jongerenontmoeting Taizé Rotterdam (ook wel:
Taizé aan de Maas) was een ontmoeting tussen circa 25 duizend
Europese jongeren rond de geloofsgemeenschap Taizé. De
jongerenontmoeting werd gehouden in Rotterdam van 28 december
2010 t/m 1 januari 2011 en het was de 33e jongerenontmoeting van
Taizé.
Enkele kerken in Middelharnis/Sommelsdijk verleenden medewerking bij deze jongerenontmoeting en boden via hun kerkleden
gastvrij onderdak. Bertrand van den Boogert was betrokken bij de
organisatie van dit evenement en heeft dit Taizékruisje (zie foto)
beschikbaar gesteld voor onze tentoonstelling.
Het is een origineel kruisje dat door de broeders in Taizé gedragen
werd in de beginperiode van de gemeenschap.
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Plexat Jongerenpagina
We kijken terug op een fantastisch mooi jaar en wensen jullie dat je
Groot droomt, je best doet, nooit opgeeft, hard werkt en nog meer
geniet! Nieuwe dingen probeert, lachen gebruikt als beste medicijn,
danst, lief bent voor elkaar! Terwijl God altijd bij je is.

Jeugddiensten:
Zondag 8 december was er de jeugddienst: Vraag het God!
Eindelijk een dienst waarin jullie je mobiel mochten gebruiken. Daar
werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt om mee te doen aan
de kahoot. We hebben deze dienst genoten van Maaike, Thomas en
Sietske. Wat is het toch fijn dat er zo veel talent in onze eigen kerk
zit!
De Top2000 dienst. Wat een geweldige dienst, die door vele mensen
van ook buiten onze kerk bezocht is. Je ziet dat het leeft onder de
jeugd. Muziek doet veel meer met een mens dan sommige mensen
denken. Als je goed luistert zit er in de teksten van de popmuziek ook
kracht, hulp en bemoediging. We willen iedereen die hieraan heeft
meegewerkt een dikke pluim geven!

De Jadus:
Om de volle tafel en fijne, mooie gesprekken te vervolgen met de
Jadus worden er nieuwe datums doorgeven via de app. Wil je ook
graag naar de Jadus? Neem dan contact op met Annemieke Admiraal
06-15697899

De Soos:
Op vrijdag avond 14 februari is het weer zover. We gaan schaatsen
in Breda.

Net als voorgaande jaren gaan we met alle jeugd van de kerken van
Goeree Overflakkee naar de schaatsbaan van Breda.
Vorig jaar waren we er met 125 kinderen. Voor deze activiteit zoeken
we nog ouders die met hun kind mee willen rijden en dan zelf ook de
schaatsen onderbinden natuurlijk. De avond is van 19.30 tot 22.00
uur op het ijs.
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Heb je zelf geen schaatsen dan zijn deze daar te huur.
Willen jullie allemaal mee? Neem dan contact op met Janine
06-45446032.
Op zondagmiddag as 11 januari is er weer de Web voor de
basisschoolleeftijd. Deze keer is het gelijk na de dienst. Hiervoor volgt
ook nog een uitnodiging. Hebben jullie ook al zin om 1x in de maand
op zondagmiddag of vrijdagavond naar de jeugdruimte te komen met
jullie leeftijdgenootjes? Meld je dan alvast aan bij Janine van Noord:
06-45446032

Kindernevendienst:
Het kerstproject! Het was een mooi project leuk voor de kinderen,
maar zeker ook voor ouders. Door middel van een poster in de kerk
werd er elke week een verhaal verteld.
Met Kerstmorgen hebben alle kinderen in de jeugdruimte hun eigen
Kerstfeest gevierd.
Het eindresultaat was echt prachtig, in een optocht met een mooie
versierde pot met het licht erin, kwamen ze weer terug in de kerk.

Meet-Inn
We hebben een paar hele bijzondere/leuke avonden in het verschiet
voor onze jeugd van 12-16 jaar.
Vrijdagavond om 19.00 uur worden de jongeren verwacht in de
jeugdruimte van de Exoduskerk. We gaan er een bijzondere avond
van maken.
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.

Save the Date!!!
Vrijdag 7 februari doen we weer mee met Sirkelslag. Vorig jaar was
het een enorm succes en de jongeren, alsmede de leiding heeft er
ontzettend van genoten. Tijd volgt nog in de Meet-Inn app.
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Wat is sirkelslag? Sirkelslag YOUNG 2020
Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen
jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel Nederland. Je speelt het spel op
vrijdagavond 7 februari 2020 vanaf je eigen locatie en speelt online
tegen honderden andere groepen uit heel Nederland.
Vijf redenen om mee te doen aan Sirkelslag YOUNG:







Sirkelslag YOUNG brengt Bijbelse thema's op een
laagdrempelige leuke manier bij de kinderen
Sirkelslag YOUNG is goed voor de teambuilding,
groepsopbouw en het vertrouwen binnen een groep
Sirkelslag YOUNG is een kant-en-klaar programma voor een
leuke avond
Sirkelslag YOUNG spreekt kinderen niet alleen cognitief aan,
maar juist ook op andere gebieden zoals creativiteit, kracht,
inzicht & handigheid
Sirkelslag YOUNG is gewoon erg leuk en spannend

Dus ouders: let even op dat uw kind dit niet mist!
Hartelijke groeten van de leiding, Helma Vader (06 47171628) en
Anja van Huizen
Ps. wil je toegevoegd worden in de Meet-Inn app, stuur Helma dan
een berichtje

Save the Date!!!
8 Februari organiseren we een Praise avond in de Exoduskerk met
een leuke band, muziek, zang en dans. Ook voor jullie beslist de
moeite waard. Zorg dat je erbij bent, samen met je ouders. Ergens
anders in dit mededelingenblad staat meer info.
Hartelijke groetjes:
De Jeugdleiding
Ria van Eck – jeugdouderling
Tel. 06-11504461 en mail: krammerzicht@gmail.com
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Abonnement mededelingenblad
Heeft u een abonnement op het mededelingenblad, dan ontvangt u
begin maart een brief met het verzoek om € 17,50 over te maken voor
het verlenging van het abonnement. Het rekeningnummer van de
kerk is NL92RABO0373725140 t.n.v. Exodus Gemeente PKN onder
vermelding van abonnement 2019. Heeft u nog geen abonnement
maar wilt u het mededelingenblad ontvangen op papier maak dan
€ 17,50 over op bankrekeningnummer NL92RABO0373725140 t.n.v.
Exodus Gemeente PKN onder vermelding “Nieuw abonnement”.
Geef via info@exdoduskerk.nl uw naam, adres en woonplaats door
en vermeld daarbij dat u een abonnement wilt op het
mededelingenblad. U ontvangt dan bij de eerstvolgende verschijning
het blad in huis.
Ter informatie, als u dit jaar het abonnement al betaald hebt dan
ontvangt u geen brief.
Namens de Kerkrentmeesters,
Fred van Leersum
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Koffiedienst
19 januari

Mevr. C. van den Tol
Mevr. A. van der Veken
26 januari
Mevr. C. de Bree
Mevr. J. de Leeuw
2 februari
Mevr. T.de Roos
Mevr. H. van Dis
9 februari
Mevr. M. Zuidwijk
Mevr. N. Ista
16 februari
Mevr. M. van Sliedregt
Dhr. L.van Sliedregt
23 februari
Mevr. L. Gerlings
Mevr. A. Mijs
Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821

Bloemendienst
19 januari
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari
23 februari

Mevrouw de Vos
Mevrouw Bruin
Mevrouw Dees
Mevrouw van Nimwegen
Mevrouw Blankenburg
Mevrouw Buth

Riet Riedijk, tel.: 487050
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Middelharnis
Middelharnis
Middelharnis
Sommelsdijk
Sommelsdijk
Middelharnis

Oppasdienst
19-01-2020
26-01-2020
02-02-2020
09-02-2020
16-02-2020
23-02-2020

Jantien Nagtegaal
Ellen Buth
Iris van Noord
Merel van Noord
Sophie van der Waal
Marlien Mijnders
Anne Akershoek
Annefleur van Es
Annemiek Wesdorp
Maaike den Hartogh

06-53520306
06-19018873
06-19588146
06-26045363
06-21334580
06-20340464
06-44765774
0187-641154
06-38499936
06 20549636

Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt?
Graag eerst onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan:
marlien_lisse@hotmail.com

37

Leesrooster
Januari
zo 19
ma 20
di 21
wo 22
do 23
vr 24
za 25
zo 26
ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31

38

Jesaja 62:1-12
Psalm 96
Spreuken 1:1-19
Spreuken 1:20-33
Spreuken 2:1-22
Matteüs 4:1-11
Matteüs 4:12-25
Psalm 139:1-12
Psalm 139:13-24
Spreuken 3:1-20
Spreuken 3:21-35
Spreuken 4:1-13
Spreuken 4:14-27

Februari
za 1 Psalm 149
zo 2 Matteüs 5:1-12
ma 3 Matteüs 5:13-26
di
4 Matteüs 5:27-37
wo 5 Matteüs 5:38-48
do 6 Deut28:1-14
vr
7 Deut28:15-26
za 8 Deut 28:27-44
zo 9 Deut28:45-57
ma 10 Deut 28:58-69
di 11 Psalm 31:1-14
wo 12 Psalm 31:15-25
do 13 Deut 29:1-14
vr 14 Deut 29:15-28
za 15 Deut 30:1-10
zo 16 Deut30:11-20
ma 17 Psalm 18:1-16
di 18 Psalm 18:17-35
wo 19 Psalm 18:36-51
do 20 Exodus 1:1-14
vr 21 Exodus 1:15-22
za 22 Exodus 2:1-10
zo 23 Exodus 2:11-22

