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Kerkdiensten online te beluisteren of te zien 
 
zondag 
  5 april 
10.00 uur 

ds Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Stichting Dushi house 
2e coll.: t.b.v. de kerk  

Palmzondag 
Dienst van Schrift en 
Tafel 

Woensdag 
  8 april 
……..uur  

Voorganger onbekend 
Geen collecte 

 

donderdag 
   9 april 
……..uur 

Voorganger onbekend 
1e coll.: t.b.v. De Veldwerker 
  

Witte Donderdag 
Dienst van Schrift en 
Tafel 

vrijdag 
10 april 
……. uur 

ds Jan de Visser 
Geen collecte 
 

Goede Vrijdag 

zaterdag 
11 april 
……. uur 

ds Jan de Visser 
Geen collecte 
 

Stille Zaterdag 

zondag 
12 april 
10.00 uur 

ds Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. KIA kinderen in de knel 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

Eerste Paasdag 
Jadus 
 

zondag 
19 april 
10.00 uur 

ds Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v.: OZO 
Onderlinge zorg Oekraïne 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 
 

zondag 
26 april 
10.00 uur 

ds Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Parijs Plus PKN kerk 
in Parijs 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

Begin Mei vakantie 

zondag 
  3 mei 
10.00 uur 

ds Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. KIA Traumahulp 
slachtoffers Boka Haram 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

zondag 
10 mei 
10.00 uur 
 

ds Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Plaatselijk Diaconaal 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

zondag 
17 mei 
10.00 uur  

ds Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum 
2e coll.: t.b.v. de kerk 
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Zoals het er nu uitziet (maar we moeten steeds aanpassen aan de 
nieuwe situaties) zullen er tot juni diensten online worden verzorgd. 
U kunt deze diensten volgen via de website kerkdienst gemist 
(alleen geluid) en / of via een link naar een You Tube film (beeld en 
geluid) 
Hoe het gaat met de diensten in de Stille Week en met Hemelvaart 
is nu nog niet helemaal duidelijk.  
Houdt u de nieuwsbrief in de gaten. 
 
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 
 

Pasen 2020 
 

De belangrijkste kerkelijke feestdagen staan voor de deur. Volgende 
week begint de Stille Week, die uiteindelijk uitloopt op Pasen. Daarna 
leven we zeven weken toe naar het Pinksterfeest. En zoals het er nu 
naar uitziet, zullen we ons in deze periode moeten beperken tot online 
kerkdiensten. Zo enthousiast als we vorig jaar in de kerk het 
Paasfeest hebben gevierd: ‘De HEER is waarlijk opgestaan!’, zo sober 
zullen we dat dit jaar meemaken, in een dienst waaraan maximaal 6 
à 7 mensen zullen meewerken. 
We leven in een nieuwe slavernij. En de regerende machthebber heet 
niet, zoals in het boek Exodus, farao, maar corona. Naarmate de tijd 
vordert nemen de overeenkomsten tussen deze twee alleen maar toe. 
De bevolking moet steeds zwaarder lijden onder het regime van deze 
machthebber; dat was in de verhalen van het volk Israël in het land 
Egypte al zo, en het is nu zo ongeveer hetzelfde. In allebei de gevallen 
is er sprake van een grote en negatieve invloed op zo ongeveer alles: 
het openbare leven, de privésituaties van alleenstaanden en 
gezinnen, het kerkelijk leven, het verenigingsleven en ga zo maar 
door. Alles ligt stil. Velen van ons zuchten onder de terreur van het 
virus. 
 
En in die situatie gaan we dan de Stille Week in, en Pasen vieren! 
Kunnen we dat wel doen? Kunnen we überhaupt nog kerkdiensten 
houden en uitzenden? Kunnen we niet veel beter al die festiviteiten 
opschuiven tot de viruscrisis voorbij is? 
 
Als we dat zouden doen, en de viering van het kernfeest van het 
christendom laten afhangen van de verspreiding van een tamelijk 
onbekend virus, dan hebben we daarmee eigenlijk gezegd dat het 
virus krachtiger is dan het Paasevangelie. Zelfs als het ons 
onmogelijk wordt gemaakt om online diensten te houden op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag,  Stille Zaterdag en Paasochtend, dan 
vieren we deze feesten wel in huiselijke kring! Dan zou mijn oproep 
luiden om allemaal op een bepaald moment een korte huisviering te 
houden, waarover dan de nodige informatie beschikbaar komt. Maar 
zover is het gelukkig niet, nog lang niet. 
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Het Paasfeest heeft een aantal dingen te melden. In de eerste plaats 
is het het feest van de bevrijding uit Egypte. Het is het feest van de 
ontstaansgeschiedenis van het Joodse volk, dat zich veertig jaar later 
zou gaan vestigen in het Beloofde Land. En het is door de 
geschiedenis heen een bijzonder volk gebleven, waarin we heel veel 
van onszelf tegenkomen en herkennen. Alleen daarom al zouden we 
moeten blijven gedenken. Maar Pasen is ook voor het Joodse volk 
niet een rechtstreekse entree naar dat Beloofde Land. Ik zei het al: 
daar zit nog wel veertig jaar tussen! En die veertig jarige woestijnreis 
kende een aantal hoogtepunten, maar ook veel dieptepunten. Als we 
het feest van de bevrijding vieren, zijn we er nog niet, nog lang niet. 
En ook daarom is het goed het feest gewoon op twaalf april te vieren. 
 
Paasfeest is natuurlijk ook het feest van de opstanding van Jezus. We 
vieren dat het leven de dood definitief heeft overwonnen. We vieren 
dat er grenzen van de dood verbroken kunnen worden. Ook in deze 
coronacrisis heeft de dood niet het laatste woord. En de dood mag 
ons de woorden ten leven niet ontnemen, of beter: wij moeten dat niet 
laten gebeuren. 
Eén van de oude Paasliederen kent deze regel: ‘Nu jaagt de dood 
geen angst meer aan’. Als we geen Pasen zouden vieren, zouden de 
angst en het coronavirus definitief over ons leven heersen. 
 
En in naam van het Joodse volk, dat in zijn millennia lange bestaan 
veel geleden heeft, en in naam van Jezus die de dood verslagen 
heeft, laten we dat niet gebeuren. 
 
Of het een ‘Vrolijk Pasen’ wordt, weet ik niet. En misschien dat we 
juist in deze crisistijd zien hoe ontoereikend deze wens eigenlijk is.  
Laten we elkaar ‘Gezegende Paasdagen’ toewensen. 
 
Bij deze. 
 
Ds. Jan de Visser 
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Christus als hovenier op Paasmorgen 
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Het paasevangelie voor dit jaar is uit Johannes 20. Daarin komt het 
verhaal voor van Maria Magdalena die in de graftuin huilt, omdat ‘ze’ 
Jezus hebben weggenomen. Dan komt er iemand naar haar toe, en 
zij dacht dat het de hovenier was. Rembrandt heeft daar een prachtig 
schilderij van gemaakt. Als je het in kleur wilt zien, google dan even 
op ‘Rembrandt hovenier’ en je krijgt het binnen de kortste keren op je 
scherm. Eén ding staat vast: Rembrandt maakt hier een ‘fout’: Jezus 
heeft een spade in zijn hand, een mes tussen zijn riem en een grote 
hoed op tegen het zonlicht (of het licht van de engelen?). Hij is toch 
de hovenier. Of had Rembrandt een diepere gedachte bij dit 
schilderij? Kijk er goed naar, lees het verhaal nog een keer, en wie 
weet, gaan we Rembrandt begrijpen 
Ida Gerhardt maakte bij dit schilderij een gedicht, met hetzelfde 
onderwerp: Hij is de hovenier. 
 
CHRISTUS ALS HOVENIER 
Zij dacht dat het de hovenier was. Joh. 20:15 
 
Eén Rembrandt kende als kind ik goed: 
de Christus met de grote hoed 
wandelend in de ochtendstond. 
En, naar erbij geschreven stond: 
Hij was de hovenier. 
 
En nòg laat ik mijn tranen gaan 
als in de gaarde ik Hem zie staan, 
en - wat terzijde - in stille schrik 
die éne, zij die dacht als ik: 
Het was de hovenier. 
 
O kinderdroom van groen en goud -- 
géén die ontnam wat ik behoud. 
De laatste hoven naderen schier 
en ijler wordt de ochtend hier. 
 
Hij is de hovenier. 
 
Uit: Verzamelde gedichten I, p. 337 
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Brief van de voorzitter  
 

Corona Virus 
 
Zeventien miljoen mensen Op dat hele kleine stukje aarde 
Die schrijf je niet de wetten voor Die laat je in hun waarde 
 
Dit liedje werd afgelopen week opgenomen in een lege Ahoy. 
Met een tekst volledig van toepassing voor de situatie waarin wij zijn 
beland. 
 
Geen mogelijkheid meer voor die arm om je heen, een knuffel, een 
kus of een hand. 
Kinderen mogen niet meer op bezoek komen, boodschappen worden 
aan de deur gehangen, en contacten verlopen via telefoon, mail of 
WhatsApp. 
In twee weken tijd zijn wij afstandelijk geworden, zelfs zo erg dat onze 
comfort zone is verlegd naar 1,5 meter en het binnen die grens ook 
niet meer goed voelt.  
 
“Zijn wij eindelijk in de noodzaak gaan geloven”. 
De impact van dit Corona Virus is geweldig groot en keihard komt de 
wereld sociaal en economisch tot stilstand en worden we dagelijks 
geconfronteerd met de verschrikkelijke gevolgen van dit virus. 
Maar het geeft ook de veerkracht van deze 17 miljoen mensen weer 
in de vorm van saamhorigheid, die de handen uit de mouwen steken 
en alle creativiteit laten zegenvieren. 
 
Wij behouden onze waarde en met aandacht voor elkaar kijken wij uit 
naar het moment elkaar weer te mogen omarmen. 
Ook kerkelijk zitten wij in een spagaat, in tijden van een crisis is ons 
altijd voorgehouden stromen de kerken vol om te midden van 
pastoraat troost te zoeken. 
Maar hoe anders is de situatie nu, onze kerken zijn immers gesloten 
en bijeenkomsten niet toegestaan. 
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Toch is het licht van Christus dagelijks aanwezig en brand in onze 
harten. Mogelijkheden worden gezocht om, weliswaar op afstand, bij 
jullie te zijn. 
 
Enkele voorbeelden zijn:  

• Telefooncirkels 

• Kaartenactie van de jeugd voor de ouderen 

• Schriftelijk contact met alle gemeenteleden door de predikant 

• Kerkdiensten via het internet door onze eigen predikant. 

• Collecteren na de dienst via een Tikkie (of andere 

overschrijving) 

• Vergaderen via gebruik van videoconferentie. 

Niemand van ons weet hoelang deze situatie blijft bestaan. Als kerk 
proberen wij contact te houden met u als gemeente. Mogen wij ook 
de verwachting uitspreken dat u ons benadert wanneer u vragen heeft 
of wanneer wij u, op welke wijze ook, behulpzaam kunnen zijn. 
 
Met elkaar zijn wij Exodusgemeente. 
Jan Terlouw 
Voorzitter Exodusgemeente. 
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Aandacht voor ……. 
 
Wat leven we in een bijzondere tijd! Eigenlijk zouden we ons vooral 
bezig moeten houden met de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen, 
maar het Coronavirus beheerst als eerste ons leven. Hoe richten we 
ons leven op dit moment in en hoe blijven we gevrijwaard van het 
Coronavirus? 
Alle sociale contacten buitenshuis zijn verboden. Men mag niet meer 
bij elkaar komen om te bidden, zingen, luisteren, delen en vieren. 
Gelukkig dat er tegenwoordig zoveel mediamogelijkheden zijn, zodat 
we er hard aan werken om het Woord en Gebed door te laten gaan. 
En de verbondenheid met elkaar en het omzien naar elkaar “voelbaar” 
te houden. 
 
 
Voor alle mensen die met ziekten te maken hebben veel sterkte 
gewenst. Ook voor de mensen om hen heen en de mensen in de zorg! 
Door alle maatregelen die afgekondigd zijn, is het moeilijk of niet 
mogelijk om mensen te bezoeken. Juist in omstandigheden van 
zwakte is persoonlijke steun zo nodig! 
Sterkte gewenst! 
 
 
Op het moment van dit schrijven hebben we nog geen signalen 
gekregen van gemeenteleden die besmet zijn en die daarvoor 
opgenomen zijn in het ziekenhuis. Gelukkig! 
Misschien zijn er wel mensen met lichte verschijnselen ziek thuis. 
Heel veel sterkte gewenst met het feit, dat u de dag in isolatie moet 
doorbrengen! 
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Om een ieder kracht, steun, hoop en geloof te geven de woorden van 
lied 246 uit de Evangelische Liedbundel. 
 
1.Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.  
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.  
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.  
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.  
 
2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom.  
 
3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
 
Margot van de Wiel 
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In memoriam 
 

Willem van Putten (*17 oktober 1944, †10 maart 2020) 
 
Wim van Putten is in het laatste oorlogsjaar in Yerseke geboren. Hij 
verhuisde met zijn ouders, broers en zussen op 10-jarige leeftijd naar 
Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland, vanwege het werk van zijn 
vader. In Nieuwerkerk ontmoette hij zijn grote liefde Truus Folmer. In 
1967 trouwden ze en sindsdien wonen zij aan de Azaleastraat 13 in 
Sommelsdijk. Ze kregen twee kinderen, dochter Corine en zoon 
Peter. Wim genoot enorm van zijn kleinkinderen, Tim, Koen, Lotte, 
Sophie en Thomas. Sinds 2018 kwam daar ook nog de vriendin van 
oudste kleinzoon Tim, Chiara bij.  
Hij was een echte familieman en voetbal was zijn grote passie. Hij 
was medeoprichter van De Jonge Spartaan. Voor het vele 
vrijwilligerswerk dat hij in en rond de voetbalverenigingen  
MSV & AV Flakkee en De Jonge Spartaan gedaan heeft, mocht hij in 
2016 een koninklijke onderscheiding ontvangen. 
In 2007 kreeg hij de diagnose prostaatkanker, vele onderzoeken en 
behandelingen volgden. Helaas werden er in 2015 uitzaaiingen in de 
botten geconstateerd. Opnieuw volgden vele behandelingen en 
ondanks dat bleef Wim altijd optimistisch.  
Wim heeft een mooi leven gehad, zo zei hij zelf, helaas kwam aan dat 
mooie leven op 10 maart 2020 een einde. 
 
In een heel bijzondere dienst hebben we afscheid genomen. De 
maatregelen die de regering had uitgevaardigd, bepaalde dat we met 
niet meer dan 100 man in één gebouw mochten zijn. Omdat er heel 
veel mensen verwacht werden, heeft de Emmaüskerk het gebouw 
opengesteld. Maar vanwege nog strengere maatregelen is op de 
avond voor de begrafenis alsnog tot aanpassing overgegaan: alleen 
de familie mocht aanwezig zijn. Gelukkig was het een grote familie, 
zodat de kerkzaal niet helemaal leeg was. Maar een gedenkwaardige 
begrafenis was het zeker! 
 
Wij wensen Truus, de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte in de 
komende periode, en de ervaring dat de goedheid en de liefde van 
onze God met hen meegaat! 
 
Ds. Jan de Visser 
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Kennis maken met… familie Bonafacia 
 
Hoi! 
 
Wij willen ons graag even voorstellen als nieuwe leden van de 
gemeente. 
 
Wij zijn Quincy en Anne Bonafacia. 36 en 29 jaar oud. Sinds april 
2017 getrouwd en woonachtig in Nieuwe-Tonge. Anne is in 
Middelharnis geboren en werkzaam in het Ikazia ziekenhuis als 
verpleegkundige. Quincy komt uit Rijsoord maar heeft Antiliaanse 
roots (Curaçao). Hij is werkzaam als vrachtwagenchauffeur bij Le Duc 
in Stellendam. Afgelopen november hebben wij een zoontje 
gekregen, Juda. Hij is in februari gedoopt, een hele betekenisvolle 
dag voor ons! We zijn op deze dag ook heel warm ontvangen door u 
als gemeente en daar willen wij u hartelijk voor bedanken! We zijn 
best lang op zoek geweest naar een kerkelijke gemeenschap die 
 'bij ons paste' en we zijn blij dat in de Exoduskerk te hebben 
gevonden. We hopen op een fijne tijd in de gemeente en dat wij ons 
plekje als gezin mogen gaan vinden.  
 
Tot ziens! 
 
Hartelijke groet,  
 
Quincy, Anne en Juda Bonafacia 
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maanden februari en maart 
(gedeeltelijk) waren: 
 

Datum Doel Bedrag 

  2 februari  Individuele noodhulpverlening  € 346,70 

  2 februari  Kerk In Aktie Oeganda   € 233,90 

  9 februari  Diaconaal Quotum  € 305,50 

  9 februari  Voedselbank (middagdienst)  €   62,25 

16 februari                Kerk in Aktie Kameroen  € 184,85 

23 februari  Kerk in Aktie Diaconaat  € 159,87 

  1 maart  Kerk in Aktie Voorjaarszending  
 Golfstaten  

 € 238,45 

  8 maart  Plaatselijk Diaconaat  € 282,61 

 
Verder ontvingen wij nog de volgende giften, waarvoor onze 
hartelijke dank: 
 
€ 10,- van mevrouw T., 
€ 20,- van de heer de R. en 
€ 24,- van N.N. 
 
Met vriendelijke groet namens de diaconie,  
Hans Meijer 
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Spaardoosjes 
 
Het lijkt dat ons leven de laatste tijd helemaal beheerst wordt door het 
coronavirus. De meeste activiteiten gaan niet door, veel mensen 
blijven binnen en het nieuws in de media gaat bijna nergens anders 
over.  Ook onze kerkelijke activiteiten staan grotendeels stil. We 
zouden bijna vergeten dat wij in de Veertigdagentijd leven.  De 
geplande collecten voor doelen van Kerk in Actie komen ook te 
vervallen in de weken dat wij geen diensten hebben. Het is nog steeds 
de bedoeling dat we die doosjes – wij hopen goed gevuld - met Pasen 
weer in kunnen nemen. Mocht dat toch niet lukken, dan in de 
eerstvolgende diensten daarna. Het zou toch fijn zijn, als wij, ondanks 
onze eigen zorgen, nog een bijdrage kunnen leveren aan de doelen 
van KIA van Kinderen in de knel. De diakenen wensen U allen veel 
sterkte in deze bijzondere en moeilijke tijd. 
 
Namens de diaconie, Coby van den Tol 
 
 

Brief voor de senioren 
 
In deze roerige tijden beseffen we als Diaconie heel goed dat het voor 
onze senioren moeilijk en eenzaam kan zijn. Alles is stopgezet en het 
gemis van contacten wordt steeds groter. We proberen als Diaconie 
hierop in te spelen. De kinderen van onze gemeente hebben een 
kaartje gestuurd aan onze senioren. Er is gebeld met de vraag of we 
iets kunnen betekenen als Diaconie voor een boodschapje of iets 
dergelijks. 
Het verblijdt ons dat er op dit eiland nog veel burenhulp is die graag 
bijspringt. Mocht u toch met een probleem zitten, schroom niet om 
ons te bellen. Wij zullen proberen u dan te helpen. 
 
Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst in deze moeilijke tijd. 
 
Coby van den Tol, Bert de Boer ,  
Marlien Mijnders en Joke van Driel. 
 
Te bereiken via: 0187-642003 of mobiel 06 12950863 
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Toelichting bij de komende collecten van 5 april tot en met 
17 mei: 

Creatief collecteren in coronatijd 
 
Omdat inmiddels bekend is dat we in ieder geval tot 1 juni geen 
kerkdiensten kunnen houden, zullen onderstaande collecten dus ook 
niet in de kerk plaatsvinden. Vanuit de generale synode is er een 
oproep gedaan aan ons als gemeenten om creatief te collecteren in 
coronatijd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met 
de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk 
voor ons samen kerk-zijn. Vandaar dat wij als diaconie in beraad zijn 
hoe wij de collecten in de komende periode kunnen vormgeven. 
U hoort daarover van ons. 
 
5 april Stichting Dushi house; Een Dushi huis biedt kinderen van 
vier tot achttien 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 zes 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 achttiende worden de kinderen nog begeleid. 
 

9 april De Veldwerker; Op ons eiland is een jongerenwerker actief 
om jongeren met drugs- en/of alcoholproblemen te helpen hun leven 
weer op orde te brengen. Hij doet dat door ongevraagd contact te 
zoeken met jongeren op hangplekken en zo vertrouwen te wekken. 
Hij biedt hen een luisterend oor en praktische begeleiding. Het werk 
wordt ondersteund door “Stichting Ontmoeting”. Deze stichting werkt 
op Christelijke basis. Gemeente Goeree Overflakkee betaalt twee 
derde van de kosten. Eén derde wordt door de kerken en anderen 
giften betaald. Helaas is deze vorm van hulpverlening nog steeds 
hard nodig. 
 

12 april KIA Kinderen in de knel; India – Onderwijs geeft kansarme 
kinderen toekomst. In India worden duizenden kasteloze Dalit-
kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale 
partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het 
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onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede 
doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit-
kinderen huiswerkbegeleiding en muziek, dans en sportlessen. Zo 
krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. 
Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de 
kinderen. 
 
19 april OZO Onderlinge Zorg Oekraïne; 
Stichting OZO verleent humanitaire hulp in het Karpatengebied in 
West-Oekraïne. Om deze hulp zo goed mogelijk invulling te geven 
heeft Stichting OZO drie zeer betrokken Oekraïense medewerkers in 
haar gelederen. 
Stichting OZO komt in actie voor allerarmste ouderen, alleenstaanden 
en gezinnen die niet of nauwelijks in eigen onderhoud kunnen 
voorzien en geen hulp van anderen krijgen. 
De hulp bestaat uit het verstrekken van verlichting in het dagelijks 
bestaan door het project Algemene Hulp. Daarnaast wordt structurele 
hulp aangeboden door het opzetten van projecten die meteen, maar 
ook toekomstgericht, belangrijk zijn voor de allerarmste medemens. 
Het realiseren van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ en het Boerderijproject 
zijn hiervan een voorbeeld. 
Naast deze activiteiten heeft Stichting OZO oog voor regionale hulp 
in het belang van de gemeenschap. Hiervan getuigen onze projecten 
Polikliniek en Hulp voor Brandweer. Kijk op de site (stichting-ozo.nl) 
voor meer informatie. 
 
26 april Parijs Plus PKN kerk in Parijs; 
Een springlevende kerk in Parijs: De Stichting 'Nederlandse Vrienden 
van de Kerk van Parijs' heeft tot doel het financieel ondersteunen van 
de Eglise Réformée Néerlandaise à Paris (ERN). Deze Nederlandse 
protestantse gemeente in Parijs is een open, gemeenschap, 
gebaseerd op de Nederlandse Protestantse traditie en verbonden met 
de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeenschap verbindt 
permanent in Frankrijk wonende opeenvolgende generaties van 
Nederlandse emigranten, Nederlanders die tijdelijk in Parijs wonen of 
verblijven, en Fransen en anderen die zich door huwelijk of 
anderszins met haar verbonden voelen. 
Omdat de gemeente voor de Franse wet een Association Culturelle 
is, is zij administratief en financieel zelfstandig. Dit betekent dat ze 
geheel van giften afhankelijk is. 
 

https://stichting-ozo.nl/index.php?view=projecten&id=algemene_hulp
https://stichting-ozo.nl/index.php?view=projecten&id=verzorgingshuis
https://stichting-ozo.nl/index.php?view=projecten&id=boerderij
https://stichting-ozo.nl/index.php?view=projecten&id=polikliniek
https://stichting-ozo.nl/index.php?view=projecten&id=brandweer
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3 mei KIA Traumahulp slachtoffers Boka Haram; 
Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Hoewel 
dit een aangepaste viering zal zijn, in verband met de maatregelen 
rondom het corona-virus, is het waardevol om dat te kunnen doen, 
want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-
Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, 
die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk 
in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor 
traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen 
intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en 
krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook 
worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken 
aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze 
vrijheid en tegelijk geven voor onze naasten in Nigeria. 
 
10 mei Plaatselijk Diaconaal; 
Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor onze 
eigen Diaconie. De Diaconie heeft diverse uitgaven, onder andere: de 
bekostiging van het plaatselijk diaconaal werk, zoals ziekenbezoek en 
ouderenwerk (bloemen, seniorenreisje en kerstviering voor senioren), 
jeugdwerk, ondersteuning van de plaatselijke Voedselbank en 
individuele hulpverlening aan mensen die in financiële problemen zijn 
geraakt. Als Diaconie hopen we, dat we weer op uw steun mogen 
rekenen. 
 
17 mei Diaconaal Quotum; 
Elk jaar draagt de diaconie het diaconaal quotum af aan de PKN. Het 
diaconaal quotum is enerzijds gebaseerd op aantallen belijdende 
leden, anderzijds op inkomsten uit levend geld, uit onroerend goed en 
uit overig bezit van diaconieën, met enkele uitzonderingen. 
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal 
kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de 
samenleving en oecumene (het diaconale deel) en voor 
ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, 
zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische 
zaken. 
 
Namens de diaconie, 
Marlien Mijnders 
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 Van de kerkrentmeesters 
 
Giften ten aanzien van de duizend euro actie 2019: 
 
Mevr. S. heeft 2019, 2020 en 2021 geschonken aan de Kerk als gift. 
Familie A. heeft 2019, 2020 en 2021 geschonken aan de Kerk als gift. 
Familie B. heeft 2019, 2020 en 2021 geschonken aan de Kerk als gift. 
 
Gift ten behoeve van beeld en geluid van familie K.  €   50,00. 
 
Met dank aan de gevers, namens de Kerkrentmeesters, 
Fred van Leersum.                                            
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“Virtueel”  collecteren 
 
 
In deze bizarre tijden kunnen we elkaar gelukkig nog wel makkelijk 
online vinden. We hebben zondag 22 maart j.l. de eerste internet 
dienst via YouTube uitgezonden. Dat is, met wat kleine strubbelingen, 
prima verlopen. 
 
Alleen de collecte is er voor velen bij ingeschoten.  
 
Omdat zowel de diaconie (en de achterliggende goede doelen) maar 
ook de Kerkrentmeesters uw gave niet kunnen missen laten we 
hieronder zien hoe u eenvoudig uw gave kunt overmaken: 
 

- Via de Tikkie-link die elke week in de nieuwsbrief staat 
vermeld. De link staat ook op de website en onder de video 
die op YouTube is te vinden. Uw zelfgekozen bedrag wordt 
dan overgemaakt naar College van Kerkrentmeesters en op 
fifty-fifty basis verdeeld tussen KRM en Diaconie 

- Wanneer u geen internet heeft kunt u uw gaven uiteraard ook 
overmaken via de bekende rekeningnummers onder 
vermelding Collecte: 

 
Kerkrentmeesters: 
Vrijwillige bijdragen en/of giften kunnen worden gestort op het 
rekeningnummer van de Hervormde Gemeente Exodus: 
NL 92 RABO 03 73 72 51 40 
 
Diaconie: 
Giften zijn heel welkom op de diaconierekening van Exodus 
Gemeente PKN: 
NL 89 RABO 03 73 71 00 62 
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“Virtuele” Bloemengroet 
 
De bloemengroet willen we zolang het kan, blijven bezorgen bij de 
mensen die een hart onder de riem goed kunnen gebruiken. In de 
kerk konden zij die dat wilden, na de dienst een kaart ondertekenen 
en/of een kort berichtje schrijven.  
 
Omdat dat nu niet meer kan, hebben we op de website exoduskerk.nl 
een aparte pagina aangemaakt: Bloemengroet.  
 
Wekelijks zal vermeld worden naar wie de bloemengroet gaat. 
Daaronder kunt u een berichtje of alleen uw naam achterlaten ter 
bemoediging. 
 
De berichtjes worden gebundeld uitgeprint en meegestuurd met de 
bloemengroet. We weten allemaal hoe fijn het is om een berichtje, 
hoe klein ook, te ontvangen. Dus we bevelen de ‘virtuele’ 
bloemengroet van harte bij u aan. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Ellis Peekstok 
 
 

Gratis af te halen 
 

Enkele jaren geleden hebben wij besloten 
om de stoelen van de jeugdruimte te 
vervangen. Deze stoelen zouden verkocht 
worden. Dit is enkele malen geprobeerd via 
marktplaats maar heeft geen resultaten 
opgeleverd. Nu moet de opslagruimte leeg 
gemaakt worden en daarom bieden wij de 
stoelen aan om gratis af te halen. 

 
Bij interesse kunt u contact opnemen met Cor van Reede; 
Tel.: 0630543381 of vanreede@tele2.nl  
  

mailto:vanreede@tele2.nl
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Vrouwengespreksgroep 
 
Jullie zullen wel begrepen hebben dat de gespreksgroep 8 april niet 
doorgaat. Na overleg met Margreet en Mariska hebben we besloten 
om pas 2 september weer bij elkaar te komen. We willen dan 
beginnen met een gezellige lunch elders. 
 
Hoe laat en waar horen jullie te zijner tijd. 
 
Ook nieuwe dames zijn van harte welkom. Een gezellige lunch is dan 
een leuke start. Meld je van tevoren wel aan bij Mariska Kamp, je 
wordt dan gelijk in de mail meegenomen ( pietmariskakamp@live.nl)  
We betalen wel ieder voor zich. 
 
We sluiten altijd de gespreksgroep af met een gedicht. Ondanks dat 
we niet bij elkaar zijn, wil ik jullie dit toch meegeven en ik hoop jullie 
allen spoedig te zien.. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Namens de vrouwengespreksgroep, 
Elly Terlouw 
  

mailto:pietmariskakamp@live.nl
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Vorming en toerusting 
 
Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen 
 
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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Activiteiten Vorming en Toerusting 
 
Door de maatregelen van de overheid rond de verspreiding van het 
corona-virus zullen de activiteiten van Vorming en Toerusting die op 
de agenda staan voor de komende periode niet door kunnen gaan. 
 
U was op de hoogte van het afgelasten van de drie leeravonden over 
de Johannes Passion. Ook de filmavond op dinsdag 21 april zal 
vervallen. Deze film willen wij graag in het nieuwe seizoen vertonen. 
 
De wandeling op zaterdag 16 mei zal ook niet door kunnen gaan. 
In het najaar zal de natuur- en inspiratiewandeling op  
Goeree Overflakkee zeker op het programma staan. 
 
Namens Vorming en Toerusting, 
Bert Voorberg 
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Maar de lente wist het niet… 
 
 
Het was begin 2020...  
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, Februari 
was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel 
regen. De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde 
vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En 
toen werd het Maart...  
 
Het was Maart 2020...  
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste 
auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna 
niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, 
de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo 
surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was. 
 
Maar de lente wist het niet 
En de bloemen bleven bloeien. 
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak 
aan. En de zwaluwen kwamen terug. En de lucht werd roze en blauw. 
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de 
ramen.  
 
Het was Maart 2020...  
De jongeren studeerden online, vanuit huis. Kinderen speelden 
onvermijdelijk vooral in huis. Pubers verveelden zich, ouders wisten 
niet wat te doen. Mensen kwamen alleen even buiten om 
boodschappen te doen of om de hond uit te laten. Bijna alles was 
gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars. Het leger 
begon uitgangen en grenzen te bewaken. Mensen moesten vanuit 
huis gaan werken. Ondernemers kwamen in de problemen. De 
meeste kinderen konden niet meer naar school. Er was ineens niet 
genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen. Operaties en 
onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen wist het. 
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Maar de lente wist het niet en het ontsproot. Ze draaide 
onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af. Ze schonk ons haar 
mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren. Het was Maart 2020.   
 
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of 
preventief. Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, 
anderen móesten. Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was 
ineens een bedreiging. Iedereen moest flinke afstand tot elkaar 
bewaren, dat was afschuwelijk. In de supermarkt waren allerlei 
schappen leeg. Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd 
een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon. 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was. Over de 
hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...  
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!  
 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...  
En de weken duurden ineens veel langer...  
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden 
volgen... 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...  
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had 
dit verwacht...Iedereen wist wat er gebeurde  
 
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien. De Magnolia 
stond in de knop. De vogeltjes begonnen aan hun nestjes. 
 
En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. Iedereen gaf 
elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen. Er was 
weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de 
vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit. Sommigen leerden een 
nieuwe taal. Sommigen ontdekten kunst. Sommigen ontdekten dat ze 
niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug. Anderen 
stopten met onwetend onderhandelen. Iedereen had van de één op 
de andere dag veel meer tijd voor het gezin. Eentje sloot het kantoor 
en opende een herberg met slechts vier mensen. Anderen verlieten 
hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden.  
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Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te 
doen of te koken. Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, 
deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit. 
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om 
op deze manier samen te zijn. Mensen kregen oog voor eenzaamheid 
en verzonnen dingen om er iets aan te doen. Mensen herstelden van 
hun stressvolle leven. Mensen die elkaar niet kenden begonnen 
spontaan een praatje met elkaar. Sommigen maakten vliegers van 
papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze 
konden bellen. De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen 
zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan. 
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de 
Zorg. Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen. 
Om acht uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor 
alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het 
werk waren om in de zorg alles draaiende te houden. 
 
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en 
verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien 
ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit 
deed iets met alle mensen… En de economie ging bijna kopje onder, 
maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit. Het was het jaar 
waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de 
geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal. 
 
En de lente wist het niet. 
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit. En het werd 
steeds warmer. En er waren veel meer vogels. 
 
En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de 
noodsituatie voorbij was. En dat het virus had verloren!  
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 
En toen ging iedereen de straat op...  
Met tranen in de ogen...  
Zonder maskers en zonder handschoenen… 
 
 
 
 



                                          31 

De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was. En de wereld 
was mooier en liefdevoller geworden. En de mensen waren humaner 
geworden. En ze hadden weer waarden en normen. De harten van 
mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen. Doordat 
alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was 
genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.  
 
En toen kwam de zomer....  
Omdat de lente het niet wist. 
En hij was er nog steeds. 
Ondanks alles. 
Ondanks het virus. 
Ondanks de angst. 
Ondanks de dood.  
 
Omdat de lente het niet wist, 
leerde iedereen 
de kracht van het leven… 
 
Susan Blanco (De Taalrecycler)  
 
"Geïnspireerd door mensen" 
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Ontmoetingsdagen 
 

Inleveren spullen voor de ontmoetingsdagen van de 
Exoduskerk op zaterdag 4 april aanstaande is afgelast. 
 
Ook dit jaar organiseert de Exoduskerk weer de jaarlijkse 
ontmoetingsdagen in het eerste weekend van november. Een 
gezellig evenement met veel activiteiten. De uitgebreide snuffel-
koopjes- en curiosamarkt is een begrip op ons eiland.  
De organisatie is al volop bezig met de voorbereidingen en 
vraagt ook uw hulp. Heeft u mooie, goede en bruikbare 
spulletjes die u niet meer gebruikt, dan ontvangen wij die graag 
voor onze verkoopkramen. Geen grote voorwerpen (meubilair, 
elektronica, witgoed) en graag aanleveren in stapelbare dozen. 
Door de maatregelen van de overheid i.v.m. het coronavirus 
zullen wij pas na 1 juni 2020 een eerste inzameling kunnen 
houden. Misschien maakt u deze weken van de nood een 
deugd en bent u in huis aan het opruimen en schoonmaken 
geslagen. Bewaar alstublieft de goede en bruikbare spullen 
voor de ontmoetingsdagen tot aan de eerste inzamel dag 
(hopelijk in juni). 
 
Namens de commissie, 
Bert Voorberg 
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Abonnement mededelingenblad 
 
Heeft u een abonnement op het mededelingenblad, dan ontvangt u 
maart/ april een brief met het verzoek om € 17,50 over te maken voor 
het vervolg van het abonnement.  
 
Het rekeningnummer van de kerk is: 
NL92RABO0373725140 t.n.v. CvK. HG Exodus Gemeente PKN 
onder vermelding van abonnement 2020. 
 
Heeft u nog geen abonnement, maar wilt u het mededelingenblad 
ontvangen op papier, maak dan € 17,50 over op bankrekening-
nummer NL92RABO0373725140 t.n.v. CvK HG Exodus Gemeente 
PKN onder vermelding “Nieuw abonnement”.  
 
Geef via info@exoduskerk.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 heeft, dan 
ontvangt u geen brief.  
 
Namens de Kerkrentmeesters 
Fred van Leersum 
 

Dankbetuiging 
 
Wij willen iedereen bedanken voor ons 25-jarig Huwelijk j.l.  
14 februari 2020. d.m.v. de mooie Dank- en Zegendienst, de Cantorij 
voor hun medewerking, de vele felicitatie kaarten, telefoontjes en 
mondelinge felicitaties, het was voor ons onvergetelijk, het is zo’n fijne 
dag geweest. Dank u allen. 

 
Verder wensen wij u allen, heel veel sterkte in deze moeilijke tijd, denk 
dan, we zijn niet alleen, de Heer sta u nabij!  
 
Hartelijke groeten van, 
 
Aad en Martha Braber 
Berkenlaan 7 
3257 XA Ooltgensplaat 

mailto:info@exoduskerk.nl
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Bloemendienst 
  5 april Mevr. Peeman Sommelsdijk 
12 april Mevr. den Engelsman Sommelsdijk 
19 april Mevr. v.d.Velde Middelharnis 
26 april Mevr. Peeman Nieuwe-Tonge 
  3 mei Mevr. v.d.Laan Middelharnis 
10 mei Mevr. Terlouw Middelharnis 
17 mei Mevr. Bree Dirksland 

 
Riet Riedijk, tel.: 487050 
    
    
 
 
 
 
 

Koffiedienst (je weet maar nooit) 

  5 april Mevr. W. Geelhoed, Mevr. I. Mackloet 

12 april Mevr. J. Le Comte, Dhr. R. Le Comte 

19 april Mevr. T. Hendriks, Dhr. J. Hendriks 

26 april Mevr. A. van der Veken, Mevr. N. Ista 

  3 mei Mevr. C. de Bree, Mevr. J. de Leeuw 

10 mei Mevr. T. de Roos, Mevr. N. Ista 

17 mei Dhr. L. en mevr. M. van Sliedregt 
 
Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

mailto:nel@ista.nu
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 Leesrooster 

April     

zo 05 Matteüs 21:1-17                                            

ma 06 Exodus 13:17-14:14 

di 07 Exodus 14:15-31 

wo 08 Matteüs 26:1-16 

do 09 Witte donderdag 

  Matteüs 26:17-75 

vr 10 Goede vrijdag 

  Matteüs 27:1-56 

za 11 Stille zaterdag 

  Matteüs 27:57-66 

zo 12 Pasen 

  Matteüs 28:1-7 

ma 13 Tweede Paasdag 

  Matteüs 28:8-15 

di 14 Exodus 15:1-21 

wo 15 Exodus 15:22-27 

do 16 Exodus 16:1-20 

vr 17 Exodus 16:21-36 

za 18 Psalm 111 

zo 19 Prediker 9:1-10 

ma 20 Prediker 9:11-18 

di 21 Prediker 10:1-11 

wo 22 Prediker 10:12-20 

do 23 Prediker 11:1-10 

vr 24 Prediker 12:1-14 

za 25 Psalm 95 

zo 26 Handelingen 15:1-5 

ma 27 Handelingen 15:6-21 

di 28 Handelingen 15.22-35 

wo 29 Handelingen 15:36-16:5 

do 30 Handelingen 16:6-15 
  
Mei 

vr 01 Handelingen 16:16-24 

za 02 Handelingen 16:25-40 

zo 03 Exodus 17:1-7 

ma 04 Exodus 17:8-16 

di 05 Psalm 23 

wo 06 Exodus 18:1-12  

do 07 Exodus 18:13-27 

vr 08 Exodus 19:1-15 

za 09 Exodus 19:16-25 

zo 10 Psalm 68:1-19 

ma 11 Psalm 68:20-36 

di 12 Handelingen 17:1-9 

wo 13 Handelingen 17:10-15 

do 14 Handelingen 17:16-21 

vr 15 Handelingen 17:22-34 

za 16 Psalm 34 

zo 17 Exodus 20:1-17 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
Jabbertje van Rene Speelman 


