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Kerkdiensten
zondag
23 februari
10.00 uur
zondag
1 maart
10.00 uur
zondag
8 maart
10.00 uur
zondag
15 maart
10.00 uur
zondag
22 maart
10.00 uur
zondag
29 maart
10.00 uur
zondag
5 april
10.00 uur

ds. Overeem, Leusden
1e coll.: t.b.v. KIA Nederland
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. 40-dagentijdcollecte
Kerk in Actie
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Plaatselijk Diaconaat
2e coll.: t.b.v. de kerk
Arend Voogt, Zuidland
1e coll.: t.b.v. 40-dagentijdcollecte
Zuid-Soedan
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1ecoll.:t.b.v.Vakanties met aandacht
2e coll.:t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v.40-dagentijdcollecte
Werelddiaconaat
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds.Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Stichting Dushi house
2e coll.: t.b.v. de kerk

Jadus
Jeugddienst

Zomertijd
Palmzondag
Dienst van Schrift en
Tafel

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
Vriendschap
“Jullie zijn mijn vrienden”.
Woorden van Jezus (Johannes 15:14).
God wil vrienden van ons maken!
Wat betekent dat: vriendschap? Is vriendschap bij of tussen
christenen anders?
Vriendschap is een relatie tussen mensen. Vriendschap is geen
vrijblijvende zaak en vraagt veel van je. Als vriendschap alleen
gebaseerd is op nut of plezier, loopt een vriendschapsrelatie al gauw
stuk. Je hebt elkaar niet langer meer nodig.
Kenmerken van een echte vriendschapsrelatie zijn in ieder geval:
liefde voor elkaar en voor elkaars dierbaren, de bereidheid om je te
laten verrassen, gastvrijheid, een grondhouding om elkaar te
vergeven, elkaar vertrouwen, elkaar accepteren en het delen van
elkaars standpunten.
Vriendschap nodigt je uit om je kwetsbaar op te stellen naar de ander.
Om met de ander verbinding aan te gaan. Emoties en ervaringen
delen.
Vriendschap vraagt de bereidheid jezelf weg te cijferen voor de ander.
Vriendschap overschrijdt de grenzen van leeftijd, ras, geloof,
geaardheid, enzovoort.
Vriendschap is een kernwaarde in het leven van een mens. Vrienden
hebben elkaar lief.
Voor christenen is vriendschap geen rekensom in de zin dat we de
plussen en minnen bij elkaar optellen en afwegen en dan tot de
conclusie komen dat we wel of geen vrienden kunnen zijn. Omdat
God ons tot Zijn vrienden heeft gemaakt, ligt er voor ons de opdracht
als christenen vrienden van elkaar te zijn.
Vriendschappen die ruimte en tijd overstijgen door het werk van de
Heilige Geest. In de naam van die Geest zijn we gedoopt. We vormen
als kerk – plaatselijk en wereldwijd – een netwerk van vrienden. Een
vriendschap gebaseerd op geloof, hoop en liefde. Dat maakt
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vriendschap tussen christenen anders. Het is een vriendschap geleid
door de Geest.
Daarom zien we als christenen, als vrienden naar elkaar om en leven
we met elkaar mee.
Daarom delen we als vrienden brood en wijn als we de Maaltijd van
de Heer vieren.
Daarom organiseren we als kerkelijke gemeente, als vrienden in
Christus vriendschapsmaaltijden (zoals op 15 februari j.l.).
Daarom gaan we als vrienden het gesprek met elkaar aan in
bijvoorbeeld groothuisbezoeken en gespreksgroepen.
Vriendschap is een geschenk uit de hemel.
“Een vriend is je altijd toegedaan” (Spreuken 17:17).
“Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn
liefde. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb
liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je
vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Dit
draag ik jullie op: heb elkaar lief” (uit Johannes 15:9-17).
Peter Visser
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Zegenen
We hebben in de afgelopen weken betrekkelijk veel diensten gehad,
waarin een bijzondere zegen centraal stond. Denk maar aan de
doopdienst van 9 februari, aan de bijzondere dank- en zegendienst
bij het 25-jarig huwelijk van Aad en Martha Braber, en de dienst
waarin twee nieuwe kerkenraadsleden werden ingezegend.
Een mooi moment om eens nader in te gaan op het begrip ‘zegenen’.

Ga met God
Een zegen over iemand uitspreken is iemand verder helpen op de
goede weg, en daarbij de nabijheid en kracht van God toewensen.
Door het ontvangen van een zegen kan je blik op de goede dingen
die je overkomen veranderen, en je kunt ze zien als een gehele of
een gedeeltelijke vervulling van die zegen. Een gezegend mens leert
meer en meer naar de wereld kijken door de ogen van God die door
die zegen nadrukkelijk aangeeft op jouw leven betrokken te zijn.
Het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ geeft deze essentie van
zegenen duidelijk aan. Degene die jou zegent, zegt als het ware: ‘Je
staat nu op een belangrijk punt in je leven, en ik wil graag alles wat je
in deze nieuwe fase mee gaat maken verbinden met het goede dat
de Allerhoogste jou kan geven. Ga deze nieuwe weg maar in, en
vertrouw er maar op dat God in alles bij je zal zijn. Je hoeft het niet
alleen te doen, van Hem kun je kracht, energie, troost en
doorzettingsvermogen krijgen als dat nodig is.’
Als de voorganger aan het eind van de dienst zegt, dat wij mogen
heengaan als gezegende mensen, bedoelt hij eigenlijk dit.

Diverse zegeningen
Zegeningen zijn niet voorbehouden aan voorgangers; dat valt
namelijk nergens uit af te leiden. In de Bijbel komt het voor, dat de
mensen elkaar en ook God zegenen; zie bv. Psalm 118: 26. Het is in
joodse kringen vervolgens gebruikelijk om een zegenspreuk over
brood en wijn zeggen:
“Gezegend zijt Gij, eeuwige God, koning van hemel en aarde,
Die het brood uit de aarde doet groeien”.
Gezegend zijt Gij, eeuwige God, koning van hemel en aarde,
Die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen.”
(Gez. 229 uit het Nieuwe Liedboek).
Zo’n zegenspreuk is natuurlijk tegelijk een dankzegging.
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Het maakt niet uit of welke van de bovenstaande manieren je naar
het begrip zegenen kijkt, in alle gevallen richten zowel de mensen die
de zegen uitspreken als degenen die de zegen ontvangen, zich op de
Allerhoogste. En hopelijk is dat niet alleen maar voor dat bepaalde
moment, hopelijk is het voor een lange, lange tijd dat mensen zich
herinneren dat de naam van God verbonden werd met hun leven, hun
werk en hun geloof.
In de kerk mogen we bij de doop–, trouw–, en bevestigingsdiensten
de zegen uitspreken. Aan het eind van de dienst krijgt iedereen de
zegen van God mee voor de nieuwe week. Daarnaast is het mogelijk
om elkaar te zegenen. De vader die zijn kind naar bed brengt, zingt
een liedje, legt zijn hand op het hoofd van zijn zoon of dochter, en
zegt daarbij: “Ik zegen jou in de naam van onze God, voor de nacht
die komen gaat, en voor de dag van morgen als we elkaar weer zien.
Amen. Welterusten.” En zo zijn er talloze momenten te bedenken
waarop we elkaar de zegen van God kunnen toewensen, in welke
bewoordingen dan ook.
Tenslotte dit. We kunnen met woorden de zegen aan onze
medemensen meegeven, maar dat kan ook met daden. We kunnen
elkaar ook tot zegen zijn!
Ga met God, en Hij zal met je zijn!
ds. Jan de Visser

Exodus in de Veertigdagentijd
Op 26 februari begint officieel de Vastentijd of de Veertigdagentijd.
Dan is het Aswoensdag. Op of vlak voor die woensdag worden de
palmtakken van het jaar ervoor verbrand, en de as wordt tijdens de
viering op die Aswoensdag centraal gesteld.
En zoals veel symbolen heeft ook de as twee kanten. Aan de ene kant
bepaalt as ons bij de vergankelijkheid van het leven, en aan de
andere kant kan het tot vernieuwde vruchtbaarheid leiden. Vroeger
brandde men een braakliggend stuk land af, waardoor de grond
(opnieuw) vruchtbaar werd, en waardoor ook ruimte ontstaat voor
nieuwe gewassen.
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In onze gemeente zijn we niet zo vertrouwd met dit ritueel, misschien
is het goed om hier voor de komende jaren eens met elkaar naar te
kijken. Ik ben benieuwd of daar veel belangstelling voor is.
De lijdensweg van Jezus en het joodse volk
Op zondag 1 maart vieren we de eerste zondag in de
Veertigdagentijd. Normaal gesproken lezen we dan gedurende de
zeven weken van deze Veertigdagentijd verschillende verhalen uit de
evangeliën over de weg van Jezus naar Jeruzalem, naar de dag van
zijn veroordeling en dood. In dit jaar leggen we hoofdzakelijk de
aandacht bij de verhalen uit het boek Exodus, en volgen we de
lijdensweg van het volk Israël dat als slavenvolk bijna ten onder ging
in het land van Egypte.
Uiteindelijk komt het allemaal bij elkaar in de viering van de
Paasnacht. Dat is de nacht waarin het volk Israël voor de allereerste
keer de Pesach-maaltijd vierde, vlak voor ze het land Egypte zouden
verlaten. Én het is de nacht van de opstanding van Jezus. Dat wordt
een bijzondere viering in de nacht van 11 op 12 april!
Exodus in de Exodus
Zover is het nog niet; het volk Israël moet eerst samen met Mozes en
Aaron door diepe diepten heen. Maar toch, wij mogen alvast
vooruitkijken naar de nacht die anders is dan alle andere nachten,
naar de nacht van bevrijding en opstanding.
In deze Veertigdagentijd staat het Exodusverhaal centraal in onze
Exodusgemeente.
Het wordt mooi, het wordt indringend, het wordt geweldig! En juist ook
omdat het over Exodus in de Exodus gaat, hoop ik dat de hele Exodus
meegaat in het verhaal van Exodus!
ds. Jan de Visser
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Oecumenische Werkgroep Goeree
Overflakkee
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
KvK 75091593
Bankrekeningnummer NL92 TRIO 0379
6821 84
Email: tonny@ekoshop-sommelsdijk.nl

Sobere maaltijden in de 40 dagentijd
De Oecumenische Werkgroep Goeree Overflakkee organiseert –
zoals elk jaar – 6 sobere maaltijden op de dinsdagavond in de 40
dagentijd.
De maaltijden worden gehouden op dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart
en 7 april van 18.00 u. – 18.45 u. in de hal van de Exoduskerk. De
maaltijd bestaat uit een goed gevulde vegetarische soep en brood.
U wordt verzocht een soepkom en een lepel mee te nemen.
We vragen uw bijzondere aandacht voor 2 activiteiten die na de
maaltijd plaatsvinden.
Op dinsdag 24 maart is er aansluitend aan de sobere maaltijd een
optreden van Kees Posthumus.
Dit stuk wordt in heel Nederland opgevoerd en heet: een goed
gesprek.
Op dinsdag 7 april (in de Stille Week) is er aansluitend aan de sobere
maaltijd een Vesperdienst, georganiseerd door de Oecumenische
Werkgroep.
Voor meer informatie over beide evenementen zie de Nieuwsbrief.
U bent van harte welkom om met ons te eten en in gesprek te gaan
op de dinsdagavond in de 40 dagen tijd.
Met vriendelijke groet,
Tonny den Boer,
secretaris Oecumenische Werkgroep.
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In Memoriam
Johanna Bastiaantje van der Welle – van Dijk
* 29 augustus 1925 †16 januari 2020
Joop van Dijk is in Uithoorn, net iets ten zuiden van Amstelveen,
geboren. In 1925. Ze is dus op een half jaar na 95 jaar oud geworden.
Op 3 juni 1948 is ze getrouwd met Leendert Wijnand van der Welle,
en uit dat huwelijk zijn drie dochters geboren: Ans, Joke en Atie.
Joke de Leeuw, die we vanuit onze Exodusgemeente kennen, is dus
de middelste dochter uit dit huwelijk.
Aanvankelijk ging het gezin Van der Welle voor de wind. De groei en
bloei van het aannemingsbedrijf van de vader had zo z’n voordelen.
Een fors debacle in de jaren 80 zorgde voor een grote verandering in
het leven van alle betrokkenen.
Moeder Van der Welle vond het belangrijk dat zij en haar kinderen er
altijd verzorgd uitzagen. Ze hechtte eraan om met enig gevoel van stijl
naar buiten te treden. En dat gevoel voor stijl heeft zij tot het einde
behouden. Op de allerlaatste familiebijeenkomst begin januari zag zij
er op de foto’s die ik daarvan heb mogen zien, piekfijn uit.
30 jaar geleden overleed haar man, ze was toen 65. Sinds 2011 stond
ze ingeschreven als lid van de Exodusgemeente, maar ze kon haar
geschiedenis met de hervormde gemeente Middelharnis ook niet echt
loslaten. Ze kon moeilijk spreken over haar geloof, haar vragen en
haar twijfels. Maar kort voor haar dood heeft ze een paar dingen heel
duidelijk gezegd. In de eerste plaats wilde ze begraven worden bij
haar man, die al 30 jaar op de begraafplaats in Den Bommel begraven
ligt, en in een tweede plaats wilde ze graag dat hun trouwtekst
centraal zou staan bij haar uitvaartdienst. En die tekst was Psalm 146:
5: “Welgelukzalig is hij, die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens
verwachting op de HEERE, zijn God is” (Statenvertaling).
In de dienst, waarin we afscheid van haar genomen hebben, is haar
gedachteniskruisje op het bord achter in de kerk opgehangen. Zij is
de eerste overledene van dit kerkelijk jaar; haar kruisje kwam op een
leeg bord te hangen.
Moge de nagedachtenis van Joop van der Welle tot zegen zijn.
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Aandacht voor …….
In de afgelopen perioden zijn er diverse diensten geweest, waaruit de
verbondenheid met elkaar duidelijk zichtbaar was. Kinderen zijn
gedoopt, nieuwe mensen zijn toegetreden tot de kerkenraad en een
echtpaar heeft het 25jarig huwelijk gevierd. De gemeente is in
beweging!
Zieken
Een aantal gemeenteleden hebben het ziekenhuis bezocht voor een
onderzoek, een kleine ingreep of voor een operatie. Cor Zuidwijk is
nog met onderzoeken bezig. Marjan Quadt heeft een nieuwe knie en
zij is alweer in de kerk geweest! De heer van Bemden is inmiddels
weer thuis van een nachtje in het ziekenhuis. Hij krijgt nog enkele
onderzoeken voor zijn hart. Er wordt met deze mensen meegeleefd
door bezoek van familie en vrienden uit de directe omgeving, of
doordat een kaartje of bloemengroet gestuurd wordt.
Hopelijk is er voor velen herstel. Maar we weten ook, dat er enkele
gemeenteleden het zeer zwaar hebben, omdat de gezondheid veel
problemen en zorgen geeft. Sterkte gewenst!
We denken ook aan de mensen die in tehuizen verblijven en wiens
geestelijke gezondheid achteruitgaat.
Doopdienst
Op zondag 9 februari zijn in een feestelijke dienst drie kinderen
gedoopt! Juda Bonafacia en Zola en Floortje uit het gezin van Dafna
de Leeuw van Weenen en Pieter Visser.
Huwelijksinzegening
Op Valentijnsdag hadden we een bijzondere huwelijksinzegening van
Aad en Martha Braber- Banis in de kerk. Zij waren 25 jaar geleden
burgerlijk getrouwd en wilden dit vieren met een dank- en zegendienst
in de kerk. De cantorij heeft daarbij hun medewerking verleend.
Overlijden
Op 16 januari 2020 is overleden mevrouw Johanna Bastiaantje van
der Welle - van Dijk.
Zij woonde aan het Binnenpad in Middelharnis. Zij mocht de hoge
leeftijd van 94 jaar bereiken.
Op 21 januari is ze na een afscheidsdienst in de Exoduskerk in
besloten kring begraven.
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Tenslotte
Woensdag 26 februari is het Aswoensdag. De veertigdagentijd begint
en dat is de periode tot Pasen. De liturgische schikkingen zullen
aansluiten bij het leesrooster uit Exodus en de verhalen in de
kindernevendienst.
Ik sluit af met tekst van Willem Barnard uit Gezang 546:
Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden,
Verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
De koning komt de vredesstad bevrijden
En de woestijn zal bloeien als een roos.

Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leef uw verlosser gretig tegemoet,
Want deze tijden zijn U toegemeten,
Maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.

Margot van de Wiel

Agenda
Datum
24 februari
26 februari

3 maart

Activiteit & locatie
Seniorenmiddag
Koffie met noten
Emmaüskerk
Dagtocht naar Museum Krona
Koffiecontact bij Mevr.
Maliepaard Ring 44
Middelharnis tel.486517
Sobere maaltijd 40-dagentijd

3 maart
5 maart

Leeravond Johannes Passion
Breicafé

10 maart

Sobere maaltijd 40-dagentijd

27 februari
3 maart

Aanvang
15.00 uur
10.00 uur

14.30 uur
18.00 18.45 uur
19.30 uur
13.45 –
15.45 uur
18.00 18.45 uur
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17 maart
17 maart
24 maart
24 maart

26 maart
28 maart
30 maart
31 maart
2 april
7 april
7 april

Sobere maaltijd 40-dagentijd

18.00 18.45 uur
Leeravond Johannes Passion
19.30 uur
Sobere maaltijd 40-dagentijd
18.00 18.45 uur
Aansluitend aan de sobere maaltijd: 18.45 uur
Optreden van Kees Posthumus met
als onderwerp “een goed gesprek”
Leeravond Johannes Passion
19.30 uur
Gast: Rinus Verhage
Uitvoering Johannes Passion
19.30 uur
Hervormde Kerk Middelharnis
Seniorenmiddag
15.00 uur
Sobere maaltijd 40-dagentijd
18.00 18.45 uur
Breicafé
13.45 –
15.45 uur
Sobere maaltijd 40-dagentijd
18.00 18.45 uur
Aansluitend aan de sobere maaltijd: 18.45 uur
Vesperdienst

Koffie met noten
Woensdagmorgen 26 februari 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: de veertigdagentijd.
Natuurlijk is er ook volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te
praten.
We hopen u te ontmoeten. Opgave is niet nodig.
Wilt u vervoer? Bel daarvoor Margot 0187-485529.
Emmy Lingen en Margot van de Wiel.
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Uit de kerkenraad
Op maandag 3 februari was de eerste van vier kerkenraadsvergadering in dit jaar.
Omdat de volgende vergadering pas in mei is, waren de nieuwe
ambtsdragers, Ria van Soelen en Marlien Mijnders al uitgenodigd.
Voor Ria van Rossum, Annelies Arendse en Jan van Eijken was het
de laatste keer dat ze de vergadering bijwoonden, omdat zij de
kerkenraad gaan verlaten.
Na het welkomstwoord en gebed van de voorzitter, Jan Terlouw, heeft
Riekje een bezinningsmoment voorbereid, waarbij via YouTube de
tien Woorden werden verteld en met picto’s werden duidelijk
gemaakt. We hebben met elkaar besproken wat deze manier van
presenteren met ons deed.
De vaste vergaderonderdelen zijn aan bod gekomen. De diverse
geledingen in de kerkenraad hebben verslag gedaan van hun
activiteiten.
De Actie Kerk Balans heeft de afgelopen weken plaatsgevonden.
Meegedeeld werd welke toezeggingen al gedaan zijn. De enveloppen
en toezeggingen via de link komen nog binnen, zodat het
eindresultaat later bekend wordt.
Ruim aandacht hebben we besteed aan de commissie Beeld, Geluid
en Verlichting.
Deze commissie heeft de opdracht gekregen om de drie genoemde
onderdelen te optimaliseren. Daartoe wordt een en ander
uitgeprobeerd qua opstelling van het liturgisch centrum, de stoelen en
het geluid. De kerkenraad geeft zijn fiat.
De kerkrentmeesters houden u van de activiteiten via de nieuwsbrief
op de hoogte.
De Donkey Mobile App wordt bij enkele groepen binnen de kerk
geïntroduceerd om er ervaring mee op te doen. Later volgen er meer
groepen.
De groothuisbezoeken in Middelharnis en Sommelsdijk zijn door een
kleine 60 personen bezocht. Die van Oost en West Flakkee worden
later gepland.
Omdat we er nog niet in geslaagd zijn voor Middelharnis een nieuwe
ouderling te vinden, worden de adressen van Ria van Rossum
verdeeld onder Nicoline van Woerden en Arjo Wesdorp.
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De redactie van het mededelingenblad wil het blad een ander aanzien
gaan geven, moderniseren. We praten erover dat we graag willen
weten waar de gemeente behoefte aan heeft. We hebben het
mededelingenblad dat zowel in de papieren versie bestaat als op de
site te lezen is en de wekelijkse nieuwsbrief. Welke mensen blijven
verstoken van informatie.
Dit willen we eerst in beeld hebben, voordat er actie op dit punt
genomen gaat worden.
Voor het nieuwe seizoen 2020/2021 wordt één boekje gemaakt met
activiteiten in de kerk met daarbij die van de commissie Vorming en
Toerusting.
In 2017 is een commissie samengesteld, die de missie en visie heeft
opgesteld en die door de gemeente na een gemeenteavond is
goedgekeurd. Nu wil de commissie graag verder gaan om het beleid
verder vorm en inhoud te geven. Dit wordt beschreven in het
beleidsplan. De kerkenraad geeft toestemming om de draad weer op
te pakken bij waar ze destijds gebleven waren.
Tot slot heeft de voorzitter, Jan Terlouw, de scheidende leden met
een dankwoord en een boeket bloemen toegesproken. Hij heeft ze
bedankt voor hun jarenlange inzet en hun inbreng.
Ter afsluiting hebben we Gezang 423 gezongen.
Margot van de Wiel
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Van de diaconie
De opbrengsten van de collecten in de maand januari waren:
Datum
5 januari
12 januari
19 januari
26 januari

Doel
Wilde Ganzen
Diaconaal Havenproject
Plaatselijk diaconaal werk
JOP Jeugdwerk PKN

Bedrag
€ 212,35
€ 163,02
€ 227,00
€ 221,45

Verder ontvingen wij nog een gift van € 60,-- van fam. N.N. waarvoor
onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groet,
Namens de diaconie,
Hans Meijer

Veertigdagentijd
Op 26 februari, Aswoensdag begint officieel de veertigdagentijd. Nu
hebben wij daar niet zo veel mee, dus voor ons is zondag 1 maart de
start van de veertigdagentijd. In deze tijd staan we stil bij het leven
van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding
uit de dood. Het thema van deze veertigdagentijd is: “Sta op!”
Jezus riep “Sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
Hij riep zelfs doden tot leven en gaf Zijn leven voor ons als ultieme
daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus gaf
ons nieuwe hoop.
Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goed nieuws
van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen we ons
niet neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijkste
weg. Sta op! Daarom komen we samen in actie, bieden we hoop en
doen we recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan
iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Doe
mee, kom in beweging, Sta op!
De veertigdagentijd is bij uitstek een periode om samen stil te staan
bij onrecht en ongelijkheid in de wereld, om op te staan voor mensen
die een steuntje in de rug nodig hebben.
Nu wil de diaconie op zondag 1 maart Vastenkaarten en
Spaardoosjes uitdelen. De vastenkaarten stimuleren ons in deze tijd
wat in te leveren van onze overvloed. Op verschillende manieren. U
kunt dit natuurlijk op uw eigen manier invullen.
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U moet het zien als ideeën! Voor de kinderen zijn er aparte
vastenkaarten. Wat we op deze manier uitsparen, kunnen we in het
spaardoosje stoppen. Voor gezinnen is het mooi om dit bewust met
de kinderen te beleven, maar ook voor volwassenen is het goed in
deze tijd extra stil te staan bij het goede leven dat wij over het
algemeen hebben en wat of wij hiervan ook iets kunnen minderen en
daardoor delen.
De doosjes willen wij graag op Paasmorgen weer in ontvangst
nemen. De opbrengst willen wij graag als extra besteden aan: Nieuwe
kansen voor straatmeisjes in Ghana en Kansarme kinderen in India.
(zie toelichting collecten van 29 maart en 12 april).
We zouden het mooi vinden als we hiermee, door bewustwording en
zonder dat het ons extra geld kost, met elkaar een mooi bedrag voor
deze doelen bij elkaar kunnen krijgen!
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en namens de
diaconie wens ik U een goede Veertigdagentijd toe.

Vakanties met aandacht
De vakantiegids van het Vakantiebureau is weer binnen en deze kunt
U bekijken. In de ontmoetingshal van onze kerk ligt hij op het leesrek.
Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting
Diaconaal Vakantiewerk, werkt nauw samen met de PKN en ontvangt
steun van Kerk in Actie.
Hier even in het kort wat dit inhoudt: Het Vakantiebureau biedt
vakanties met aandacht en zo nodig extra zorg aan. Deze vakanties
zijn bedoeld voor: Senioren zonder of met lichte zorg, ook gemengde
doelgroep senioren met lichte of intensievere zorgbehoefte, mensen
met een meervoudige beperking, Mensen met een visuele beperking,
mensen met een lichte verstandelijke beperking en voor
mantelzorgers en thuiswonende partner met dementie. Voor al deze
doelgroepen zijn speciale weken op de verschillende locaties
gepland. Tijdens deze geheel verzorgde vakantieweken wordt
aandacht, zorg en activiteiten geboden door vrijwilligers en
professionals. Er zijn door het hele land elf locaties voor deze vorm
van vakantie, o.a. in Dordrecht, Doorn, Harderwijk, Ermelo, Wezep,
Lemele, Elslo, De Rijp en Mechelen. Er is een mogelijkheid om korting
te krijgen op de prijs als uw inkomen niet hoger is dan het
minimumloon.
Als U hulp nodig heeft bij het aanmelden of het regelen van vervoer
kunt u een beroep doen op de diaconie.
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Verder stelt RCN Vakantieparken 100 gratis gezinsvakanties
beschikbaar voor gezinnen die leven op bijstandsniveau. Er wordt
alleen een kleine bijdrage van 75 Euro gevraagd voor de bemiddeling.
Voor meer inlichtingen kunt U kijken in de folder in de kerk of op
www.Hetvakantiebureau.nl
Namens de diaconie Coby van den Tol

Cheque Ontmoetingsdagen
Namens de Diaconie hebben Coby van den Tol en Joke van Driel een
cheque overhandigd aan een cliënt van de dagbesteding Sfeer en
Meer van Zuidwester.
Dit bedrag is een deel van de opbrengst van de Ontmoetingsdagen
wat de Diaconie mag besteden aan een goed doel.
De dagbesteding wil dit jaar een belevingstafel aanschaffen voor de
cliënten.
Deze cheque was dan ook meer dan welkom.
Joke van Driel
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Toelichting bij de collecten van 23 febr. t/m 5 april 2020
23 febr. KIA Nederland. Hulp voor mensen zonder papieren.
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder
verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. 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, Hier worden deze
mensen geholpen met informatie, advies en scholing.
1 maart Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie Voorjaarszending. Golfstaten – De kracht van Bijbelverhalen. Hoewel het
aantal christenen in het Midden-Oosten afneemt, is een
tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de
kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als
India, Nepal en de Filippijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd.
Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie
traint voorgangers in de storytelling-methode een succesvolle
interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden
verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor
het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en
eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
8 maart Plaatselijk Diaconaat. Hiervan worden plaatselijke
diaconale taken betaald.
15 maart: Veertigdagentijdcollecte. Zuid-Soedan – Overleven in
een burgeroorlog. De burgeroorlog in Zuid Soedan is nog niet
voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te
pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en
boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Ze
verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen
training in zeep maken waardoor ze een eigen inkomen verdienen en
ze kun kinderen naar school kunnen laten gaan.
22 maart: Vakanties met aandacht. Diaconale vakantieweken zijn
van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die
niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol
warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels
ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens
deze vakanties staan ruim 1500 ervaren vrijwilligers dag en nacht
klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen.
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Zij helpen bij de activiteiten, verzorging en bieden een luisterend oor.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau. Op het leesrek
in de ontmoetingsruimte liggen folders van het Vakantiebureau een
ook op internet kunt U hier alles over lezen.
29 maart: Veertigdagentijdcollecte (Werelddiaconaat) Ghana –
Nieuwe kansen voor straatmeisjes. De bevolking in het noorden
van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel
armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de
hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat,
onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes
op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen
psychologische hulp, medische zorg en een korte vak-training om in
hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook wordt voorlichting gegeven
in het gebied waar de meisjes vandaan komen.
5 april. Stichting Dushi house. Een Dushi huis biedt kinderen van 4
tot 18 jaar een veilige woonplek, volgens de Dushi methode. De
kinderen die hier komen hebben hiervoor vaak al in meerdere
pleeggezinnen gewoond en hebben veelal hechtingsproblemen, een
verstandelijke beperking of andere problemen. Deze kinderen
hebben extra behoefte aan veiligheid en basisvertrouwen. De
kinderen wonen meestal met 6 kinderen in een huis met een kleine
professionele staf, die dagelijkse continuïteit biedt. Die staf wordt
ondersteund door specialisten, zoals pedagoog, psycholoog en
psychiater. Ook na hun 18e worden de kinderen nog begeleid.
Namens de diaconie, Coby van den Tol
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Paasgroetenactie 2020
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook
dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland. De
afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een
justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van
het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie, “Sta
op”, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: “Opstandig
hout”. Pasen, verhaal van de Levende!
Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Op zondag
23 februari en de daaropvolgende zondagen kunt U na de dienst deze
kaarten voor 1,50 kopen en ondertekenen. Voor gedetineerden is het
bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets
persoonlijks op staat. Ook al weet U niet precies wie deze kaart
ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen
gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke
gebeurtenis als de kaarten de kerkdienst in de gevangenis worden
uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder
de riem steken.
Het zijn dubbele kaarten. De ene helft, die U beschrijft is voor de
gedetineerde en de andere helft kan hij of zij aan iemand anders
versturen. Wij voorzien die kaart van een postzegel. U Levert de
kaarten weer bij ons in en wij zorgen voor verzending naar de PKN,
die vervolgens op hun beurt zorgt dat de kaarten op de plaatsen van
bestemming komen.
Wij hopen dat U deze actie wil steunen.
De diakenen.
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Van de kerkrentmeesters
Opbrengst van de collecten:
Datum
05 januari
12 januari
19 januari
26 januari

Bedrag
€ 182,93
€ 153,85
€ 244,97
€ 226,30

Ook ontvingen wij nog een gift van € 100,-- van de familie van H.
Hartelijk dank,
namens de kerkrentmeesters,
Joost de Koeijer
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Actie Kerkbalans 2020

Samen van betekenis voor de kerk
Wanneer dit mededelingenblad ter perse gaat is de AKB nog niet
helemaal binnen.
Graag willen we alle lopers hartelijk bedanken voor hun inzet wat van
onmisbare waarde is.
Het gesprekje aan de deur kan veel betekenen. Of we nu geld vragen
of geld geven, in beide gevallen worden we nader tot elkaar gebracht
door God, die iets nieuws tot stand brengt door onze samenwerking.
Een citaat uit het boekje van Henri Nouwen ‘De spiritualiteit van
fondswerving’; “Als vorm van dienstbaarheid is fondsenwerving even
spiritueel als het houden van een preek, bidden, zieken bezoeken of
hongerigen te eten geven’.
Het AKB-team bedankt u,
Conny, Riekje, Adriaan en Dick

24

Vorming en toerusting
Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen

Dagtocht Museum Krona in Uden
Vanuit de Exoduskerk wordt op
donderdag 27 februari 2020, een
dagtocht georganiseerd naar Museum
Krona. Het museum is gevestigd in
een eeuwenoude abdij en ligt in de
“kloosterbelt” in het noordoosten van
Brabant.
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).
Vorming en Toerusting wil met eigen auto’s het vervoer regelen. Bij
aankomst is er een kopje koffie of thee met iets lekkers, vervolgens
krijgen wij onder begeleiding van een gids een rondleiding langs de
vaste en tijdelijke collectie. Ook zullen wij in de abdij een eenvoudige
lunch gebruiken. In de middag is er een stiltemoment in de kapel. Het
is de bedoeling van wij later in de middag weer terug zijn in
Sommelsdijk.
Aanvankelijk werden de kosten voor dit dagje Krona begroot op
€ 45,00 p.p. Omdat wij er voor kiezen met eigen auto’s te gaan
zal de prijs op € 30,-- komen.
Momenteel hebben zich 14 personen aangemeld. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar.
Bent u geïnteresseerd, meldt u dan aan bij Bert Voorberg:
06-40286215 of bertvoorberg31@gmail.com
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Johannes Passion
Zij zijn ieder jaar in de tijd voor Pasen alom
aanwezig: de Mattheüs en de Johannes Passion
van Joh. Seb. Bach. In het afgelopen seizoen
hebben wij met veel belangstelling de Mattheüs
Passion besproken en beluisterd; dit jaar komt de
Johannes Passion aan de beurt.
Veel deskundigen vinden de Johannes Passion intiemer en van meer
religieuze en muzikale diepgang dan de Mattheüs. Of dat
samenhangt met de populariteit van deze meesterwerken is natuurlijk
niet vast te stellen. Iedereen moet daar zelf maar over oordelen.
De Johannes Passion bestaat, net als de Mattheüs, uit twee ongelijke
delen. De hoofdmoot is uiteraard het lijdensverhaal uit het evangelie
van Johannes. Daar komen 12 koralen bij en acht aria’s.
Alles bij elkaar is het een indrukwekkend muziekstuk dat nadere
toelichting verdient.
Deze toelichting komt van onze eigen predikant, ds. Jan de Visser, en
op de laatste leeravond (26 maart) is ook Rinus Verhage te gast.
Rinus is de dirigent van het oratoriumkoor Laudando uit Middelharnis.
Dat koor voert op zaterdag 28 maart 2020 de Johannes Passion uit
in de grote Kerk van Middelharnis. Het leek ons als commissie
Vorming en Toerusting een mooie gelegenheid om de dirigent van
Laudando te betrekken bij deze leeravonden rond de Johannes
Passion.
Deze avonden worden gehouden (let op de laatste avond) op:
dinsdag 3 maart, dinsdag 17 maart en donderdag 26 maart 2020.
Deze avonden hebben als aanvangstijdstip 19.30 uur.

26

Liturgische schikkingen in de veertigdagentijd
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven
wij toe naar Pasen. Zijn strijd tegen lijden en onrecht kostte Hem zijn
leven.
Hoop en een nieuwe toekomst was Zijn boodschap.
De liturgische schikking verbeeldt het leven van Jezus door een
weefsel van takken en doornen, gevat in een vierkante lijst.
In het midden een open ruimte, een opening naar de toekomst.
Wekelijks wordt deze open ruimte gevuld met een “teken van leven”.
Ook komen in de schikkingen voorwerpen of symbolen voor uit de
verhalen van het boek Exodus.
De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
Jute symboliseert eenvoud en soberheid.
In de nieuwsbrief vindt u wekelijks een afbeelding van de schikking.
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Passie-toneelstuk ‘Pietà‘
We zijn op weg naar het volgende christelijke feest: Pasen.
Woensdag 26 februari 2020 begint de Veertigdagentijd. Vlak voor het
begin van de ‘Stille Week’ wordt dit ‘Passie-toneelstuk’ uitgevoerd.
Het woord ‘Passie’ betekent dat er Bijbelteksten worden gesproken.
En dat solozang en (veel) samenzang (10 liederen) de lezingen en
het toneelspel ondersteunen. Het publiek maakt daarmee onderdeel
uit van het toneelstuk.
Het woord ‘toneelstuk’ betekent dat door drie spelers het verhaal van
de weg van Jezus wordt verteld: Maria Magdalena, de apostel Petrus
en de schoonmoeder van Petrus. Zij zijn de gids tijdens het verhaal,
waarin de weg van Jezus wordt gevolgd. Het gedeelte ná de pauze
betreft de weg van Jezus vanaf Palmpasen (intocht in Jeruzalem) tot
en met Pasen (de opstanding van Jezus).
Het is een avondvullend programma. Van harte aanbevolen!
De uitvoeringen in de Emmaüskerk zijn in 2020 (het weekend,
voorafgaande aan de Stille Week):
- vrijdagavond
3 april 2020 aanvang: 19.30 uur
- zaterdagmiddag 4 april 2020 aanvang: 14.30 uur
- zaterdagavond 4 april 2020 aanvang: 19.30 uur
Prijzen toegangskaarten:

t/m
16 jaar: € 5,vanaf 17 jaar: € 8,-

De kaartverkoop via de website van de
Emmaüskerk is begonnen.
-

-

28

Ga daarvoor naar de website van
de kerk:
www.emmauskerkmiddelharnis.nl
Klik rechtsboven in de groene balk
op ‘Webshop’
Klik nu in de balk (onder de Bijbel)
op ‘toegangskaarten ‘Pietà’
Vervolgens kan de reservering op
de gebruikelijke manier worden
afgerond.

Als er via de webshop is besteld/betaald, wordt een pakbon +
factuur toegestuurd. Dit is tevens het toegangsbewijs.
Vanaf begin maart 2020 zijn er ook toegangskaarten te koop via de
‘Wereldwinkel. Hier moet dan wel cash worden betaald. (pinnen voor
Pietà-kaarten kan niet)
Namens alle betrokkenen bij dit ‘Passie-toneelstuk’:
Johan Keuning

Bericht van de BGV Commissie
In de nieuwsbrief van 7 februari schreven we al het volgende:
Sinds begin dit jaar buigt een commissie zich over beter Beeld, Geluid
en Verlichting in de kerkzaal. De commissie bestaat uit acht
personen, Lotte Taale, Ivan Dogterom, Willie Breeman, Miranda van
Etten, Ellis Peekstok, Wim Arendse, Cor van Reede, Coby van den
Tol.
Al langer bestaat de behoefte om de huidige, beperkte en
gedateerde, geluidsinstallatie te vervangen. Bovendien is het
wenselijk om anno 2020 naast geluid ook beelden via internet bij de
mensen thuis te krijgen. De kerkzaal zou multifunctioneler kunnen.
Met behulp van verlichting zou de sfeer en beleving beïnvloed kunnen
worden. De commissie onderzoekt verschillende opties en kijkt naar
de techniek, de kosten, de bediening van apparatuur en of de
oplossing ook esthetisch passend is. In dat kader zullen de komende
periode ideeën uitgetest worden om te zien hoe e.e.a in de praktijk
uitpakt en wordt ervaren. Niet schrikken dus als er een onbekende
opstelling in de kerk staat. Zo zal zondag a.s. geëxperimenteerd
worden met het liturgisch centrum, het gebruik van de beamer en de
stoelopstelling. Geef het een kans maar laat ook rustig aan de
commissieleden weten wat je ervan vindt en welke ideeën jezelf hebt.
Eind mei wil de commissie een uitgewerkt voorstel voorleggen aan de
kerkenraad.
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Als aanvulling daarop:
We hebben de eerste proefopstelling gemaakt. Zoals met elke
verandering is dat even wennen en zijn de reacties wisselend: “De
opstelling van de stoelen is veel beter zo”, “Ik vind het liturgisch
centrum nog wat kaal”, “Ik kan niet meer op m’n vaste plek zitten”. “De
preekstoel mag niet ontbreken op het Liturgisch centrum”
We proberen als commissie met iedereen rekening te houden en
luisteren serieus naar gemaakte opmerkingen. We staan als
commissie voor een toch wel ingewikkelde puzzel waarbij we keuzes
moeten maken. We proberen dat zonder te veel ingrijpende
aanpassingen. Bedenk dat alle veranderingen die nu bij wijze van
proefopstelling gemaakt worden, nog niet definitief zijn.
Met vriendelijke groeten,
Ellis Peekstok
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Plexat Jongerenpagina
Buiten stormt het en vliegen de takken op de grond. Die takken zijn
oud en bros en niet meer sterk. De natuur doet haar eigen
opruimwerk. Laten wij niet met alle winden mee gaan waaien maar
juist ons eigen koers gaan varen.
Jeugddienst:
Zondag 15 maart is er een jeugddienst: Bidden met dummies
Deze dienst is Arend Voogt onze voorganger. Een aantal kinderen
van onze kerk zal ons begeleiden met zang in deze dienst. Het belooft
een leuke, vrolijke dienst te worden. Zetten jullie deze datum ook
alvast in de agenda!!
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
Soos:
Op vrijdag avond 14 februari zijn we weer gaan schaatsen in Breda.
Net als voorgaande jaren zijn we met alle jeugd van de kerken van
Goeree Overflakkee naar de schaatsbaan van Breda geweest. Vorig
jaar waren we er met 125 kinderen, en deze keer totaal met leiding
180! Het was een zeer gezellige sportieve avond met warme
chocolademelk met natuurlijk wat lekkers erbij.
Ria van Eck – jeugdouderling
Tel. 06-11504461 en mail: krammerzicht@gmail.com

.
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Koffiedienst
23 februari

Mevr.L. Gerlings
Mevr.A. Mijs
1 maart
Mevr.M. Stoel
Mevr.J.de Vries
8 maart
Mevr. R. van Soelen
Mevr. H. de Visser
15 maart
Mevr. E. van der Wel
Mevr. B. Schroevers
22 maart
Mevr. J. van Nimwegen
Mevr. A.van Eijken
29 maart
Mevr. M. Zuidwijk
Mevr. C. van den Tol
5 april
Mevr. W. Geelhoed
Mevr. I. Mackloet
Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821

Bloemendienst
23 februari
1 maart
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart
5 april

Mevr. Buth
Mevr. Groenendijk
Dhr. De Voogd
Mevr. Riedijk
Mevr. van Hassent
Mevr. Groenendijk
Mevr. Peeman

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

Oppasdienst
23-02-2020
01-03-2020
08-03-2020
15-03-2020
Jeugddienst
22-03-2020
29-03-2020
05-04-2020

Annemiek Wesdorp
Maaike den Hartogh
Jantien Nagtegaal
Joëlle van den Doel
Ellen Buth
Maaike den Hartogh
Ria van Rossum (ovb)

06-38499936
06-20549636
06-53520306
06-44728484
06-19018873
06-20549636

Merel van Noord
Lotte Mijs
Annefleur van Es
Geeske Vader
Annemiek Wesdorp
Iris van Noord

06-26045363
06-19063062
06-37407587
06-12047703
06-38499936
06-19588146

Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt?
Graag eerst onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan:
jantienvanderwende@hotmail.com
Vind je het leuk mee te draaien in de oppas? We zijn vooral op zoek
naar aanwas onder de volwassenen. Dus een oppas-oma is ook van
harte welkom!
Meld je aan via Jantien Nagtegaal. Zie bovenstaand mailadres.
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Leesrooster
Februari
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
Maart
zo 1
ma 2
di 3
wo 4
do 5
vr 6
za 7
zo 8
ma 9
di 10
wo 11
do 12
vr 13
za 14
zo 15
ma 16
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Spreuken 5:1-14
Spreuken 5:15-23
Matteüs 6:1-18
Matteüs 6:19-34
Matteüs 7:1-12
Psalm 51
Exodus 2:23-3:10
Exodus 3:11-22
Exodus 4:1-17
Exodus 4:18-31
Exodus 5: 1-18
Exodus 5:19-6:13(-25)
Matteüs 7:13-23
Matteüs 7:24-8:1
Prediker1:1-11
Prediker1:12-2:11
Prediker 2:12-26
Prediker 3:1-15
Prediker 3:16-4:3
Prediker 4:4-16
Prediker 4:17-5:8
Prediker 5:9-19

di 17
wo 18
do 19
vr 20
za 21
zo 22
ma 23
di 24
wo 25
do 26
vr 27
za 28
zo 29
ma 30
di 31
April
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5

Prediker 6:1-12
Prediker 7:1-14
Prediker 7:15-29
Prediker 8:1-9
Prediker 8:10-17
Exodus 6:26-7:13
Exodus 7:14-25
Exodus 7:26-8:11
Exodus 8:12-28
Exodus 9:1-12
Exodus 9:13-35
Exodus 10:1-20
Exodus 10:21-11:10
Psalm 130
Exodus 12:1-13
Exodus 12:14-28
Exodus 12:29-42
Exodus 12:43-51
Exodus 13:1-16
Matteüs 21:1-17

