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Kerkdiensten online te beluisteren of te zien  
 
zondag 
17 mei  
10.00 uur 

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

 

donderdag 
21mei 
10.00 uur  

ds. Jan de Visser 
 

Hemelvaartsdag  

zondag 
24 mei 
10.00 uur  

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. kerkdiensten Zuidwester  
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

zondag 
 31 mei 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. KIA Pinksterzendings-
collecte Marokko    
2e coll.: t.b.v. de kerk 

1e Pinksterdag  

zondag 
  7 juni 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Vluchtelingenwerk GO   
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

zondag 
14 juni  
10.00 uur 

ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. Studentenpastoraat 
Rotterdam  
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

zondag 
21 juni  
10.00 uur 

dhr. Peter Visser  
1e coll.: t.b.v. Wereldvluchtelingendag      
Colombia  
2e coll.: t.b.v. de kerk 

      
 

zondag 
 28 juni  
10.00 uur 

ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. Kinderen van de Glind   
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 
 

zondag 
  5 juli  
10.00 uur 

ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. KIA Vakantiepret 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

zondag  
12 juli  
10.00 uur  

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

 

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

http://www.exoduskerk.nl/
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Afscheid van corona 
 
Ik wou, dat dit de titel was van een artikel dat echt het einde van het 
corona-tijdperk in zou luiden. Maar zo’n artikel wordt dit niet, dus moet 
er eigenlijk een andere titel boven: 
 

Afscheid met corona 
En dat is zo ongeveer het ergste wat ik de afgelopen weken heb 
meegemaakt. In onze gemeente zijn in de afgelopen maand drie 
mensen overleden. Hun ‘In Memoriam’ staat elders in dit blad. De 
ziekte waaraan zij leden, is rechtstreeks aan het coronavirus 
gerelateerd of ervan afgeleid. Ik zal niet op de détails ingaan. 
Wat ik nu zo erg vond (en nog steeds vind), dat is dat deze mensen 
de laatste weken in volkomen eenzaamheid hebben doorgebracht. 
Iemand die in coma gehouden wordt op de IC merkt daar zelf niets 
van, maar de mensen om die patiënt heen merken het wel degelijk. 
In sommige ziekenhuizen mochten de naaste verwanten wel op 
bezoek komen, ook op de IC’s. De menselijkheid was in die gevallen 
sterker dan de voorschriften. 
Maar in de verzorgingstehuizen waren de regels strenger. Je mocht 
voor het raam een laatste groet naar je lieve vader of moeder, opa of 
oma brengen. Geen aai over de wang, geen hand vasthouden, 
allemaal niet. 
 
In de afscheidsdiensten is het zo mogelijk nog erger. De kerkzaal 
bevat alleen het aantal stoelen dat nodig is, en die staan dan 
anderhalve meter uit elkaar. Zelfs dan is het eigenlijk niet mogelijk om 
een arm op de hand van je moeder of zus te leggen, als de emoties 
even de overhand krijgen. 
Natuurlijk proberen we met elkaar het afscheid zo waardig mogelijk te 
maken, met toespraken, muziek, bloemen, noem maar op. En 
gedenkwaardig zullen deze afscheidsdiensten blijven; iedereen 
herinnert zich dit nog vele, vele jaren. 
 
Maar dat neemt niet weg, dat het allemaal vreselijk is. De meest 
basale menselijke kenmerken zijn buiten werking gesteld: aanhalen, 
kusje van oma, even op bezoek. En er vindt een leeftijdsdiscriminatie 
plaats op ongekende schaal, waarbij de eerste artikelen van de 
Grondwet zonder enige wettelijke basis geschonden worden. 
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Gelukkig zijn we op 11 mei een nieuwe weg ingeslagen. Voor 
begrafenissen en verzorgingstehuizen verandert er voorlopig niet 
zoveel. Verzorgings- en verpleeghuizen mogen spaarzaam weer 
bezoek ontvangen, maar het zal nog maanden duren voordat het 
weer normaal is. Voor scholen, sportverenigingen en campings 
veranderen er wel veel dingen, maar ook daar is het allemaal nog 
lang niet normaal. 
Voor kerkdiensten zit er wel een verandering aan te komen. Met 
ingang van 1 juli mogen we met maximaal 100 mensen een dienst 
houden. Natuurlijk denken we in deze weken ernstig na over de 
manier waarop we dat gaan invullen. 
Maar jullie mogen van mij weten, dat ik wel naar snak om weer in een 
zaal met kerkgangers voor te gaan. Want voor lege stoelen of een 
lege zaal preken is toch ook niet alles. 
 
Voor iedereen die in de eigen kring met corona-patiënten te maken 
heeft, of er wellicht zelf één is, hoop ik dat de bezoekregelingen snel 
weer genormaliseerd worden, zeker in de laatste levensfase. Want 
het afscheid nemen in deze coronatijd blijft vreselijk. 
 
Ik hoop binnenkort een artikel te mogen schrijven met deze titel: 
Afscheid van corona 
 
Ds. Jan de Visser 
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Aandacht voor ……. 
 
We zitten in de periode tussen Pasen en Pinksteren, het feest van de 
Opgestane Heer en de uitstoring van de Heilige Geest. 
Jezus verscheen aan tal van zijn geliefden en aan zijn vrienden. Wat 
een blijdschap gaf dat. Hoe anders is het in onze tijd nu geliefden, 
kinderen en kleinkinderen hun ouders, opa’s en oma’s niet mogen 
bezoeken. Met ingang van volgende week worden de teugels wat 
losser en dat geeft een bevrijdend gevoel. Het devies blijft echter: 
Houd afstand en vermijd drukke plaatsen.  
 
Tenslotte 
Er is een lichtpuntje aan de horizon! Kunnen we vanaf 1 juli met 100 
mensen weer naar de kerk? Als kerkenraad gaan we ons daarover 
buigen. De afgelopen weken is er door veel mensen heel veel werk 
verzet! 
 
Woorden uit Lied 982 
 
Elke stilte kent zijn zingen, zoekt een woord en melodie,  
ieder duister wacht een morgen in dat licht is alles nieuw.  
Het verleden bergt de toekomst, wat die brengt, je weet het niet,  
nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herschept en ziet. 
 
Margot van de Wiel 
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand maart waren: 
 

 Datum  Doel  Bedrag  

    1 maart  Kerken in Aktie     
 Voorjaarszending Golfstaten  

 € 238,45 

    8 maart  Plaatselijk Diaconaat   € 282,61 

  15 maart  KIA 40-dagentijd  € 149,75 

  22 maart   KIA diaconaat  € 149,75 

  29 maart                KIA 40-dagentijd  € 149,75 

 

De collectes van 15, 22 en 29 maart zijn verdeeld aan de hand van  
de ontvangsten van 50% via de kerkrentmeesters en van 100% van 
de door de diaconie ontvangen overschrijvingen. 
 
De verdeling van de ontvangsten in april staan in het volgende 
mededelingenblad. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie,  
Hans Meijer 
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Toelichting bij de komende collecten: 
 
24 mei: Kerkdiensten Zuidwester 
De kerkdiensten op Hernesseroord worden door kerken op Goeree 
Overflakkee financieel en door middel van vrijwilligers ondersteund. 
Onze kerk werkt hier al jaren aan mee en wij collecteren hier één keer 
per jaar voor. 
 
31 mei: KIA Pinksterzendingscollecte - Marokko - Steun in de rug 
voor jonge open kerk 
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor 
niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en 
Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse 
land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit 
andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de 
kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert 
de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan 
gestrande migranten, die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn. 
Kerk in Actie steunt dit werk. 
 
7 juni: Vluchtelingenwerk GO 
Op Goeree - Overflakkee zijn in 2019, in samenwerking met de 
gemeente, 45 statushouders gehuisvest. Lees hier wat 
Vluchtelingenwerk GO, met al hun geweldige vrijwilligers en de 
samenwerkingspartners, in onze gemeente deden: 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/goeree-
overflakkee-jaarverslag-2019 
 
14 juni: Studentenpastoraat Rotterdam 
Met deze collecte ondersteunen we het christelijke studentenwerk, 
wat geheel betaald wordt uit giften en donaties. 
 
21 juni: Wereldvluchtelingendag - Colombia - Opvang en hulp 
voor ontheemden 
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend 
tussen de regering en haar grootste tegenstander de FARC. Toch is 
er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine 
rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het 
(gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog 
steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij 
trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden.  
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Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de 
organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. 
Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun 
trauma's. Door uw gave maakt u dit mede mogelijk. 
 
28 juni: Kinderen van de Glind 
In het dorpje De Glind wonen ongeveer 120 uit-huis-geplaatste 
kinderen; 28 van de 140 huizen zijn professionele ‘gezinshuizen’. De 
Rudolphstichting helpt daar jongeren, soms met een complex trauma, 
om zich te ontwikkelen tot een evenwichtige volwassene. De 
Rudolphstichting is een vereniging van de diaconieën van de PKN. In 
1911 legde ds. Rudolph de basis voor het werk van deze stichting. 
Zijn motto was: ‘Als kinderen buiten de samenleving vallen, moeten 
wij een samenleving creëren waarin zij wel welkom zijn.’ 
 
5 juli: KIA Vakantiepret kinderen in armoede 
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet 
op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen 
naar zonnige oorden, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van 
Kerk in Actie kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol 
verrassingen voor de zomervakantie. 
 
12 juli: 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. 
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 Van de kerkrentmeesters 
 
De opbrengsten van de collecte in de maand februari en maart 2020 
waren: 
 

Datum Bedrag 

  02-02-2020 € 181,05 

  09-02-2020 € 316,45 

  16-02-2020 € 168,75 

  23-02-2020 € 151,28 

  01-03-2020 € 209,00 

  08-03-2020 € 298,47 

  29-03-2020 € 282,25 

 
De opbrengsten van de collecte in de maand april 2020 waren: 

Datum Bedrag 

t/m 04-04-2020 €   57,75 

05-04-2020 t/m 11-04-2020 € 582,37 

12-04-2020 t/m 18-04-2020 € 174,50 

19-04-2020 t/m 25-04-2020 € 218,75 

26-04-2020 t/m 02-05-2020 € 286,50 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kerkrentmeesters, 
Joost de Koeijer 
 
 
 

  



                                          12 

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag  
 

Dodenherdenking 4 mei 
Een dag waar wij als kerk altijd bij 
aanwezig zijn en waar wij als 
gezamenlijke kerken een aandeel in 
hebben door om toerbeurt een 
boeket bij het monument in 
Middelharnis neer te leggen. Dit jaar 
geen stille tocht maar wel een 
beklemmende stilte. Als 
Exodusgemeente hebben wij 
gemeend toch een boeket bij het 
monument neer te leggen. 

Bevrijdingsdag 5 mei 
Bij bevrijding wordt al snel gedacht aan 
oorlogen of gewapende conflicten, 
recentelijk of 75 jaar geleden. 
Bij bevrijding staan wij stil bij allen die zich 
hebben in gezet voor onze vrede en ons 
ruimte biedt te leven en bevoorrecht te zijn. 
Maar onze vrijheid is kwetsbaar en dagelijks 
zullen wij allen hieraan moeten blijven 
werken. Zullen wij open moeten staan voor 
elkaars mening, leven in saamhorigheid, 

respect hebben voor elkaars geloof. Ruimte bieden voor elkaars 
liefde, ongeacht de geaardheid.  
Omzien naar hen die minder bedeeld zijn in deze huidige 
maatschappij. 
De laatste maanden heeft vrijheid een nog diepere betekenis 
gekregen nu velen, zeker de ouderen, beperkt zijn in hun vrijheid door 
het Coronavirus en contacten niet of nauwelijks tot het normale leven 
behoren. Ook hier moeten wij met vertrouwen uitzien naar de 
toekomst en zoals onze koning in zijn toespraak zei “niet normaal 
maken wat niet normaal is”. 
Uitgaande van deze uitspraak kijken wij met vertrouwen uit naar het 
moment dat wij weer onze, mogelijk aangepaste, kerkdiensten 
kunnen gaan houden. 
 
Jan Terlouw, voorzitter Exodusgemeente. 
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Achter de schermen 
 
Met recht is de vraag gesteld, hoe komt de uitzending voor de 
kerkdienst op de zondagmorgen tot stand. 
 
De opnamen in de kerk vinden meestal op de zaterdagmiddag plaats. 
Voorafgaand aan de opname de controle van alle microfoons en een 
kleine zang- en muziekoefening. Het opname gedeelte op het 
liturgisch centrum en de zangers wordt geregeld via de hoofdcamera 
die vast staat opgesteld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een 
losse camera. Deze laatste is mobiel en kan overal in kerk of 
daarbuiten, bv. aan het Haringvliet worden gebruikt. 

 
Zoals u kunt zien is momenteel de kerkzaal tot opname studio 
omgebouwd. 
 
Na afloop van de opname wordt deze geknipt en geplakt tot de 
kerkdienst die u op zondagmorgen kunt zien. 
Hoe verder, op dit moment is alles nog onduidelijk, hoe gaat kerkzijn 
er in de toekomst uitzien. Vermoedelijk zal de nu ingeslagen weg, het 
uitzenden van de dienst in beeld en geluid blijvend zijn en na verloop 
van tijd een rechtstreekse verbinding vanuit de kerk zijn.  
 
Dit vraagt kennis en inzet van gemeenteleden.  
Heb je belangstelling hieraan mee te werken, doen, schroom niet en 
neem contact op. Onvoldoende kennis is geen excuus, evenals tijd. 
Met elkaar zijn wij in staat, ondanks de nieuwe situatie, een kerkdienst 
bij de gemeenteleden thuis te brengen.  
  
Jan Terlouw, voorzitter Exodusgemeente 
Tel. 0651297851, email: jterlouw@exoduskerk.nl 
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Bedankt  
 
Langs deze weg willen wij onze dank overbrengen aan de Predikant, 
Kerkenraad en alle Vrijwilligers, die in deze moeilijke tijd van het 
Coronavirus toch proberen via internet of andere media, elke week 
een kerkdienst te laten doorgaan om de Exodus Gemeente het woord 
van God te verkondigen. 
Ook onze dank aan de kinders van de nevendienst, die ons, een 
mooie kaart ter bemoediging stuurden in deze roerige tijd, wij zijn daar 
erg blij mee. 
Tevens willen wij de dames van de Kerkenraad bedanken voor hun 
telefoontjes, om te vragen, hoe het er mee was. 
En tot onze verbazing werden wij op een avond bezocht, al was het 
op afstand, door onze Predikant en zijn vrouw, die kwamen 
informeren hoe het met de gezondheid was, dat voelde heel goed en 
tevens, hoe de verbondenheid met elkaar is. 
Ook de familie Nelemans bedankt voor het uitprinten van wat er via 
internet van de kerkdiensten en andere mededelingen die 
binnenkomen. 
Wij zijn er heel blij mee, om ons zo op de hoogte te houden, nogmaals 
onze dank. 
Mogen wij hopen dat het Coronavirus snel voorbij zal zijn en dat wij 
elkander weer in goede gezondheid in de kerk mogen begroeten. 
 
J. van Dam, 
Nieuwe-Tonge 
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Vorming en toerusting 
 

Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen 
 

Nieuwe expositie ontmoetingsruimte Exoduskerk 

Er zijn gelukkig ook activiteiten waar het coronavirus geen grip op 
heeft. 

Voor het komende najaar staat weer een nieuwe expositie gepland. 
In onze ontmoetingsruimte willen wij na het succes van “ieder huis 
heeft zijn kruis- een verzameling huiskruisen” en de tentoonstelling 
over “Engelen“, opnieuw een thema presenteren dat raakvlakken 
heeft met religieus erfgoed (in de meest ruime zin). Uw medewerking 
als gemeentelid is daarbij weer heel belangrijk. U/ jij kunt immers 
zorgen voor de meest kleurrijke en verrassende objecten. 

Vorming en toerusting wil in 
de week na de startzondag 
een tentoonstelling openen 
met souvenirs, postkaarten, 
relieken en memoralia uit 
het Israël. 

De titel van de tentoon-
stelling is: Souvenirs uit het 
Heilige Land. 

Sinds de 4e eeuw reizen christelijke pelgrims naar het Heilige Land. 
Ze bezochten “bedeplaatsen” en heiligdommen en kochten daar een 
zgn. pelgrimsteken. Deze “signa’s“ werden thuis bewaard en vereerd. 
Ook werden ze op de kleding gedragen als een tastbaar bewijs van 
de volbrachte pelgrimage. In de 18e eeuw ontstaat een nieuw soort 
pelgrim, de toerist. Er kwamen georganiseerde reizen naar het Heilig 
Land. Trein, boot en vliegtuig brachten grote groepen mensen in 
contact met het Land van de Bijbel. De “signa” werd een souvenir en 
vele ansichtkaarten verblijdden de thuisblijvers. 

Van al die memoralia, van “gewijde’ vloeistoffen als Jordaanwater en 
olie uit lampen van het heilig graf, kruisen, sieraden en ringen met 
symbolen, zand uit de woestijn en de roos uit Jericho willen wij graag 
een selectie presenteren in de vitrines in onze kerk. 
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Heeft u een mooi voorwerp uit het Heilige Land of een emotioneel of 
waardevol aandenken uit Israël dan willen wij het graag voor een half 
jaar van u lenen voor onze nieuwe expositie. 

Neem contact op met; Bert Voorberg 

Mail: bertvoorberg31@ gmail.com – tel 0640286215 

Oproep aan alle mensen van de Exoduskerk 

Commissie Vorming en Toerusting 
vraagt u/jullie om alle indrukken en 
ervaringen van deze coronacrisis vast 
te leggen, te bewaren en beschikbaar te 
stellen voor een speciale herinnerings-
avond of gedachtenisdienst in het 
volgende seizoen. 
Schrijf over uw gedachten en 
gevoelens, maak bijvoorbeeld een 

dagboek of een weekkroniek. Maak foto’s over deze periode en stel 
dit alles beschikbaar. 
Misschien kan Vorming en Toerusting er ook een kleine 
tentoonstelling aan wijden. 
 
Hoe leg je deze bizarre, maar ook unieke periode vast voor later. 
Iedere dag word je overladen met nieuws over het coronavirus. 
Kranten, tv-journaal, radio en streekbladen. Van alle kanten word je 
geïnformeerd over wat u moet doen, waar je op moet letten of wat 
juist niet meer mag. 
Veel mensen zitten noodgedwongen thuis en maken zich zorgen over 
de gezondheid van familieleden; kunnen niet naar het werk of geven 
thuisonderwijs aan hun kinderen. 
Volstrekt nieuw. Alles lamgelegd, teruggeworpen op jezelf en je 
directe omgeving. 
Wat gaat er in je om? Heb je vertrouwen in de informatie die de 
overheid en het RIVM verstrekken?   
Heb je in eigen omgeving te maken met slachtoffers van het virus?  
Heb je angst je baan te verliezen? 
Komt deze pandemie als een waarschuwing? Van God misschien? 
Zijn hulpverleners helden geworden? Allemaal gedachten en 
gevoelens die over enige tijd herinneringen zullen worden. 
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Verzamel uw aantekeningen, de toegestuurde tekeningen, het 
dagboek, de krantenknipsels wellicht. Wij ontvangen ze graag en 
zullen na de zomer hierop terugkomen en meer informatie 
verstrekken over de verdere opzet van deze activiteit. 
 
Namens Commissie Vorming en Toerusting 
 
Janneke van Rossum  tel 06-46666342  
mail; janneke.van.rossum@gmail.com                 
 
Bert Voorberg; tel 06-40286215 
mail; bertvoorberg31@gmail.com 
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Dankbetuigingen 
 
Graag wil ik iedereen bedanken die ons in de afgelopen tijd tijdens 
zijn ziekte en na zijn overlijden gesteund heeft door middel van 
kaartjes of telefoontjes. 
 
In het bijzonder iedereen die via de kerk heeft bijgedragen tot een 
zeer waardevolle dankdienst. Hartelijk dank daarvoor. 
 
Truus van Putten en kinderen 

 
 

 
Lieve mensen, 
  
Wij willen jullie, die hartverwarmend hebben gereageerd op onze 
tegenslagen, hartelijk bedanken voor de meelevende en hartelijke 
woorden op kaarten en kaartjes bij bloemen.  
Ik kan het niet goed verwoorden, maar we voelden ons gedragen in 
deze moeilijke tijd. Voor zover wij weten en na te gaan is, zijn we weer 
gezond, maar waar het woord kanker gevallen is blijft de onzekerheid. 
We lijden daar niet onder, maar genieten volop van iedere dag.  
Het contact met de Exodusgemeente was bijzonder en onvergetelijk.  
Onze dank is groot. 
  

Marja en Henk Leijdens 
 

 
 

 
Piet en Ria van Rossum willen iedereen heel hartelijk bedanken voor 
alle lieve berichtjes, in welke vorm dan ook, die we ontvingen voor en 
na de hartoperatie van Piet. Het heeft ons goed gedaan en we waren 
erdoor verrast.  We zijn blij en dankbaar dat zoveel mensen vanuit de 
Exodusgemeente met ons meeleven. 
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Plexat Jongerenpagina  
 

Oproep! Oproep! Oproep!  
 
Wie is er geslaagd voor de middelbare 
school?  
 

Dit jaar geen spannend eindexamen op 
school. Sommigen zullen deze 
bijzondere spanning best missen, 
anderen zullen er weer heel blij mee zijn. 
Maar wie is er nu geslaagd?  
Is uw dochter/zoon/kleinzoon/kleindochter geslaagd?  
Geef het door aan de jeugdouderling.  
Wie geslaagd is krijgt namens de Exoduskerk een leuk cadeautje.  
 
Laat het me weten. 
 

Jeugdouderling  
Ria van Eck 
Krammerzicht@gmail.com 
 
 
 
  

mailto:Krammerzicht@gmail.com
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Bloemendienst 
17 mei Mevr. Bree Dirksland  
24 mei Mevr. Ista  Sommelsdijk 
31 mei Mevr. v. Reede Nieuwe Tonge 
  7 juni  Mevr. Verhage Sommelsdijk 
14 juni Mevr. Redert Sommelsdijk 
21 juni Mevr. Braber Ooltgensplaat 
28 juni Mevr. v. Driel Sommelsdijk  
  5 juli Mevr. v. Rossum Sommelsdijk 
12 juli  Mevr. v. Sliedregt Middelharnis  

 
Riet Riedijk, tel.: 487050 
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 Leesrooster 

Mei    
zo 17 Exodus 20:1-17 
ma 18 Exodus 20:18-26 
di 19 Exodus 21:1-11 
wo 20 Exodus 21:12-27 
do 21 Matteüs 28:16-20 

Hemelvaartsdag  
vr 22 Psalm 47 
za 23 Exodus 21:28-22:3 
zo 24 Exodus 22:4-16 
ma 25 Exodus 22:17-30 
di 26 Exodus 23:1-17 
wo 27 Exodus 23:18-33 
do 28 Exodus 24:1-18 
vr 29 Ruth 1:1-22 
za 30 Ruth 2:1-23 
zo 31 Ruth 3:1-18 

Pinksteren  
Juni   
ma 01  Ruth 4:1-22 

Tweede Pinksterdag  
di 02 Psalm 104:1-18 
wo 03 Psalm 104:19-35 
do 04 Matteüs 8:2-13 
vr 05 Matteüs 8:14-22 
za 06 Matteüs 8:23-34 
zo 07  Psalm 150 
ma 08 Romeinen 5:1-11 
di 09 Romeinen 5:12-21 
wo 10 Matteüs 9:1-8 
do 11 Matteüs 9:9-17 
vr 12 Matteüs 9:18-26 
za 13 Matteüs 9:27-34 
zo 14 Matteüs 9:35-10:4 
ma 15 Matteüs 10:5-15 
di 16 Matteüs 10:16-23 
wo 17 Matteüs 10:24-33 
do 18 Matteüs 10:34-11:1 

vr 19 Psalm 69:1-13 
za 20 Psalm 69:14-30 
zo 21 Psalm 69:31-37 
ma 22 Romeinen 6:1-14 
di 23 Romeinen 6:15-23 
wo 24 Romeinen 7:1-12 
do 25 Romeinen 7:13-25 
vr 26 Romeinen 8:1-11 
za 27 Romeinen 8:12-25 
zo 28 Romeinen 8:26-39 
ma 29 Romeinen 9:1-18 
di 30 Romeinen 9:19-33 
 
Juli  

  

wo 01 Matteüs 11:2-15 
do 02 Matteüs 11:16-30 
vr 03 Psalm 27 
za 04 Zacharia 9:1-8 
zo 05 Zacharia 9:9-17 
ma 06 Zacharia 10:1-5 
di 07 Zacharia 10:6-12 
wo 08 Zacharia 11:1-14 
do 09 Zacharia 11:15-17 
vr 10 Romeinen 10:1-13 
za 11 Romeinen 10:14-21 
zo 12 Romeinen 11:1-12 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


