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Kerkdiensten
zondag
12 juli
10.00 uur
zondag
19 juli
10.00 uur
zondag
26 juli
10.00 uur
zondag
2 augustus
10.00 uur
zondag
9 augustus
10.00 uur
zondag
16 augustus
10.00 uur
zondag
23 augustus
10.00 uur
zondag
30 augustus
10.00 uur

ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v.Plaatselijk diaconaal
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Myrthe Leijdens
1e coll.: t.b.v.Stichting De Hoop
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v.Light for the World
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds.Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. De Herberg
Oosterbeek
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds.Dick ter Horst, Hellevoetsluis
1e coll.: t.b.v. Edukans
2e coll.: t.b.v. de kerk
dhr.Harm Kramer
1e coll.: t.b.v.KIA Rwanda Kerk
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds.Overeem, Leusden
1e coll.: t.b.v. Youth for Christ
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds.Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. de veldwerker
2e coll.: t.b.v. de kerk

Overstapdienst

Dienst van Schrift
en Tafel

zondag
ds.Jan de Visser
6 september 1e coll.: t.b.v. Diaconaal quotum
10.00 uur
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.
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Meditatie
De afgelopen maanden waren zo anders dan anders. Het waren
tijden waarin het niet mogelijk was om elkaar te ontmoeten om samen
Gods liefde en trouw te vieren of om samen te bidden om Gods hulp
en steun. Ondanks dat er hele mooie onlinediensten tot stand zijn
gekomen, was het toch anders dan anders. En ik weet zeker dat ik
niet de enige ben als ik zeg dat ik het fijn vind dat het normale leven,
en daarmee ook de normale zondagsvieringen beetje bij beetje
terugkomen, al is het natuurlijk op afstand. Want dat is zeker nog
nodig! Hoewel we onszelf wellicht gezond voelen, is het volgen van
de regels van de overheid zeker van groot belang. Misschien niet
persé voor onszelf, maar zeker voor de zwakkere onder ons.
Ik zocht naar een passend Bijbelgedeelte voor in deze vreemde
tijden. Ik vond hierbij een gedeelte uit 2 Kronieken. Koning Salomo
heeft een prachtige tempel gebouwd op de berg Moria. Een tempel
vol pracht en praal en met een prachtig altaar. In deze tempel werd
ook de Ark van het Verbond geplaatst en de tempel werd ingewijd met
trompetters, cimbalen, zang; heel veel muziek. Maar ook met een
gebed van Salomo, daarin bad hij het volgende:
“Wanneer er in het land hongersnood of pest uitbreekt, wanneer het
gewas wordt getroffen door korenbrand, meeldauw of vraatzuchtige
sprinkhanen, wanneer het volk in eigen land door vijanden bedreigd
wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of ziekte ook maar iemand
van uw volk Israël een smeekgebed tot u richt en zijn handen heft in
de richting van deze tempel – ieder gebukt onder zijn eigen leed en
verdriet – aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en
vergeef hem. Geef hem wat hem toekomt, want u weet wat er in hem
omgaat. Alleen u kunt immers de mens doorgronden. Dan zullen ze
in het land dat u aan onze voorouders hebt gegeven hun leven lang
ontzag voor u tonen en gehoorzamen.” (2 Kronieken 6:28-31)
Toen de bouw van de tempel beëindigd was verscheen de Heer
Salomo in een nacht zei de Heere tegen hem:
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“Wanneer ik de hemel gesloten houd zodat er geen regen valt, of de
sprinkhanen beveel het land kaal te vreten, of pest onder mijn volk
laat uitbreken en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort,
het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van
zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn
zonden vergeven en het land genezen. “(2 Kronieken 7:13-14)”
Ik vind dat deze passages goed aansluiten bij de tijd van nu. De
wereld wordt hard geraakt door het Corona-virus. En dit brengt bij veel
mensen en gezinnen een hoop ellende met zich mee, niet alleen op
het gebied van gezondheid, maar ook financieel worden sommigen
flink getroffen. Maar door te lezen in 2 Kronieken mogen we leren dat
we mogen bidden tot God onze Vader en dat we mogen weten dat hij
ons gebed hoort en de wereld weer zal helen. We mogen erop
vertrouwen dat God het in de hand heeft en het leed en verdriet kan
verzachten. Want hij heeft beloofd om te luisteren naar ons bidden en
het land te genezen. Dus nu we in deze tijden elkaar slechts op
afstand kunnen zien en we niet een arm heen kunnen slaan om hen
die het zo nodig hebben, laat ons dan smekend bidden en God zal
ons gebed verhoren.
Laten we met elkaar hopen en erop vertrouwen dat de tweede helft
van 2020 beter wordt. Dat de wereld en haar bevolking deze epidemie
te boven komt. Maar laat ons ook zeker niet vergeten dat we moeten
blijven bidden tot God onze Vader, want alleen hij kan ons hieruit
leiden.
Chris Vader
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Aandacht voor …….
We staan aan het begin van de zomer en we weten nog niet wat die
periode ons zal brengen. Na de verdere versoepeling van de
maatregelen, kan vakantie gehouden worden in het buitenland.
Sommige gezinnen zullen dat doen, anderen zijn voorzichtig en
trekken er wel op uit, maar dan in eigen land. Weer anderen blijven
rustig thuis en genieten van eigen huis en haard of gaan daagjes uit.
Het bezoekwerk is weer langzaamaan opgepakt en zijn er momenten
van contact en gezellig samenzijn, waarbij er veel gedeeld wordt.
Als dit blad uitkomt, is de eerste livestream dienst geweest. Hopelijk
zijn er nu steeds meer mensen in de dienst aanwezig. U bent van
harte welkom, maar meldt u zich wel eerst aan!
Zieken
In de achterliggende weken was te merken dat de “gewone zorg” (na
de coronapiek, waarbij de IC’s beschikbaar moesten blijven) weer op
gang is gekomen.
Diverse gemeenteleden werden opgeroepen voor een soms
ingrijpende operatie.
Daarnaast hebben er veel onderzoeken plaatsgevonden en zijn er
lichte verrichtingen gedaan. Ook onverwachte “storingen” in het
lichaam konden direct bekeken en soms direct behandeld worden.
Aangezien het om een indrukwekkend aantal gemeenteleden gaat,
beperk ik me tot het noemen van de namen. In de wekelijkse
nieuwsbrief is er over hun wel en wee verteld.
Het betreft: Leny Verhage, Elco van der Waal, Piet Dees, Lenie van
Lenten, Riet van den Ouden, Martha Braber, Peter Visser, Pau
Dubbeld, Jan Westhoeve, Mar de Vos en Willemien Geelhoed.
Arie Nelemans uit Nieuwe-Tonge is tijdelijk opgenomen in een
Parkinson kliniek ter observatie om te kijken of zijn levenssituatie
geoptimaliseerd kan worden. Hij vindt het leuk om kaartjes uit de
gemeente te ontvangen.
Zijn adres: Parkinsonhuys Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, 4702
ZB Roosendaal.
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Heel bijzonder bij de vermeldingen is, dat we een 100-jarige in onze
gemeente hebben!
Mevrouw van der Valk is het oudste gemeentelid van de Exoduskerk.
In bovenstaande rubrieken vermelden we de namen van mensen, die
iets te vieren hebben. Dit zijn feestelijke gebeurtenissen. Dit gebeurt
om het meeleven met elkaar en de aandacht voor elkaar te
bevorderen. Ontvangen kaarten worden enorm op prijs gesteld!
Als u geen vermelding wenst, verzoeken wij u dit voor het uitkomen
van het volgende mededelingenblad (27 augustus) kenbaar te maken
bij de scriba: info@exoduskerk.nl.
Tenslotte
Voor de komende zomerperiode de tekst van psalm 121: 5 t/m 8.

“De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.
De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de
HEER houdt de wacht over je gaan en komen van nu tot in
eeuwigheid.”
Margot van de Wiel
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Niet schrijven over corona
Op deze plaats had ik graag iets willen schrijven over de situatie
rondom het coronavirus, maar ik doe het toch maar niet. Voor je het
weet, heb je iets verkeerds gezegd, en dan wordt dat je nog jarenlang
nagedragen.
Als ik bijvoorbeeld zou schrijven, dat het virus z’n langste tijd wel
gehad heeft, zullen er mensen zijn die uit angst voor een nieuwe
uitbraak mij onverschilligheid verwijten, en dat ik geen aandacht heb
voor het lijden van degenen die aan dit virus gestorven zijn, of daar
lange tijd voor in het ziekenhuis gelegen hebben. Dat is natuurlijk niet
zo: ik heb dat leed ook van dichtbij meegemaakt, en ik heb de
begrafenissen vanuit onze gemeente zelf geleid, en daarbij gezien
hoe zwaar dit virus huisgehouden heeft, ik heb het in eigen
familiekring meegemaakt.
Maar als ik daarentegen zou stellen, dat de maatregelen nog lang niet
afgeschaft kunnen worden, omdat er nog geen vaccin of serum tegen
bestaat, krijg ik het verwijt, dat ik bang ben voor een crisis, waarvan
de piek allang voorbij is, en dat ik me door angst en onzekerheid laat
regeren.
Dus misschien is het wel het beste om er maar niet over te schrijven,
en de pen neer te leggen. Bij deze.
Nou ja, één ding dan. Iemand vroeg mij: ‘WWJD, What would Jesus
do, wat zou Jezus doen?’ Dat weet je natuurlijk nooit precies, maar
het zou heel goed kunnen, dat Hij ons voor de zoveelste keer zou
voorhouden: ‘Vrees niet, want Ik ben bij je’. Woorden van gelijke
strekking komen bijna 400 keer voor in de Bijbel: Vrees niet, wees niet
bevreesd enz. Simpel gezegd: leg je angst en vrees in de handen van
de Heer, en ontvang vandaaruit rust en vrede. Wat je ook meemaakt,
doet of beslist, Hij is erbij, en Hij is en blijft jouw God.
Een paar weken geleden hebben we gelezen over de uitzending van
twaalf discipelen (Mattheüs 9: 35 tot 10: 15). Ze kregen een
viervoudige opdracht: zieken genezen, doden opwekken, zij die aan
huidvraat lijden, genezen en demonen uitdrijven (Mattheüs 10: 8).
Huidvraat is een nieuw Nederlands woord voor melaatsheid of lepra.
Lepra is een besmettelijke ziekte, die uitsluitend wordt overgedragen
door hoesten of niezen (hé, waar kennen we dat van?)
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En toch moesten de discipelen naar deze mensen toe om ze te
genezen. Van Jezus wordt in drie evangeliën verteld, dat Hij
melaatsen heeft genezen. Natuurlijk had Jezus tegen zijn leerlingen
kunnen zeggen, dat ze alleen maar (!) zieken moesten genezen,
doden opwekken en demonen uitdrijven. Als ze dat gedaan zouden
hebben, zou het al heel erg bovenmenselijk zijn! Maar Jezus voegt
de aller besmettelijkste groep er apart aan toe: melaatsen,
leprapatiënten, zij die aan huidvraat lijven. En ze gingen in het spoor
van hun Meester gewoon om met die melaatsen!
Toch een goeie vraag: Wat zou Jezus gedaan hebben?
Tja, zou je kunnen zeggen: maar toen was Rutte er nog niet met zijn
maatregelen. Dat is natuurlijk zo, maar er waren zeer zeker wel
voorschriften: “Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren
scheuren, zijn haar los laten hangen en zijn snor bedekken en
“Onrein, onrein” roepen. Zo iemand blijft onrein zolang de aandoening
duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp
verblijven.” (Leviticus 13: 45, 46). En ondanks deze voorschriften van
quarantaine en contactverbod draagt Jezus zijn leerlingen op om naar
de leprapatiënten toe te gaan om hen te genezen.
Het is en blijft een lastige: what would Jesus do? Maar wel een
interessante. Het zet ons aan het denken, want tja, we zingen het lied
zo af en toe best graag: ‘En net als Jezus worden, die ’t ons heeft
voorgedaan.’ (Gez. 538: 1) Aan iedereen de uitnodiging om hierover
na te denken.
Maar weet je wat misschien nog beter is? Ik schrijf er gewoon niks
over. Pen neerleggen, klaar!
Ds. Jan de Visser

10

Twee jaar alweer?
De premier van Australië is een bijzonder fenomeen. Zij is de derde
vrouwelijke premier van dat land, en is dat sinds oktober 2017. Eind
oktober 2019 heeft ze de uitdaging aangenomen om in een videoclip
van twee minuten alle veranderingen op te noemen die zij met haar
regering in die eerste twee jaar heeft bereikt. (tik in: Jacinda Arden
two years in two minutes). Er komt een stortvloed van woorden over
je heen, gelukkig ondertiteld, maar dan nog bijna niet bij te houden.
Het gaat over werkloosheid, gezondheidszorg, meer hulpverleners
tegen hogere salarissen, daling van de schoolbijdrage voor ouders
enz. Nu is het afgelopen zondag, 5 juli, de zondag waarop ik twee jaar
geleden bevestigd ben als predikant van de Exodusgemeente. Ik heb
er, anders dan de Nieuw-Zeelandse premier, geen behoefte aan om
een videoclip te maken van alles wat er in de voorbije twee jaar
gebeurd is. Maar opmerkelijke jaren waren het sowieso. In het eerste
jaar barstte de agenda van ideeën en initiatieven. Er gebeurde van
alles in onze gemeente, en het was heerlijk om dat allemaal mee te
maken, en om daar leiding aan te geven.
Toen kwam de vraag: hoe gaan we dit voortzetten? Met
enthousiasme zijn we met z’n allen aan een nieuw seizoen begonnen.
En zeker, we hebben mooie dingen meegemaakt, maar als er één
woord is waarmee dit tweede jaar gekenmerkt wordt, is dat natuurlijk
de ongeëvenaarde coronacrisis. We hebben dat allemaal samen
ervaren en samen beleefd, dus ik hoef aan niemand meer te vertellen
hoe bijzonder dit jaar is geweest. Ondanks alle ellende die het virus
met zich meegebracht heeft, kijk ik met groot genoegen terug op de
bijzondere periode van creativiteit, inventiviteit, enthousiasme,
gemeenschapsgevoel en optimisme. Binnen de grenzen was zo
ongeveer alles mogelijk wat er mogelijk en nodig was om ons als
gemeente, gemeente te laten zijn.
We hebben op diverse plekken de plannen voor het komende seizoen
al klaarliggen. Maar niemand kan met zekerheid zeggen, waardoor
het nieuwe seizoen gekenmerkt gaat worden. Wat mij betreft nemen
we alle verworvenheden uit de afgelopen tijd mee, en maken we er
weer een mooi jaar van!
En ja, dat betekent dat het derde jaar al feitelijk is aangebroken! Ik
ben benieuwd, en ik heb er zin in!
Ds. Jan de Visser
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Kennis maken met …..familie Wu
Beste mensen,
Net voor de Coronatijd zijn wij lid van de Exoduskerk geworden.
Wij zijn Ka Wai, Judith, Emmalie (13 jaar), Liselotte (10 jaar),
Rozemarijn (8 jaar), Frederique (bijna 2 jaar) Wu.
We wonen sinds 2014 met veel plezier in Dirksland. Qua kerkelijk
leven zijn we in Wijchen gebleven en ondertussen zijn we rustig gaan
zoeken naar een gemeenschap die bij ons past en waar we ons thuis
voelen.
We willen na de coronatijd rustig opstarten en zullen we ieder op onze
eigen wijze een plek zoeken binnen de Exoduskerk.
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Uit de kerkenraad
In juni is de kerkenraad voor het eerst weer in de kerk bij elkaar
gekomen voor een vergadering met gepaste afstand tussen de
verschillende leden. In de afgelopen weken is er wel veelvuldig
contact geweest over heel veel verschillende zaken, omdat wij ook
als kerkenraad te maken kregen met de rare tijden en aanpassingen
rond corona.
In het begin van de vergadering wordt kort stil gestaan bij alle
verschillende activiteiten binnen onze kerk. Er is door heel veel
mensen heel veel werk verricht en er is gewerkt aan veel creatieve
oplossingen. Allen die dit aangaat worden bedankt.
Daarna staan er toch vooral een flink aantal praktische zaken op de
agenda.
De verschillende colleges geven kort verslag van hun
werkzaamheden.
De jaarrekening van de diaconie wordt besproken door Hans Meijer,
hij verzorgt voor de diaconie de financiën. Dit verslag wordt
goedgekeurd.
Het gebruiksplan/protocol voor de komende weken wordt besproken.
Komende zondag mogen weer een aantal gemeenteleden bij de
dienst aanwezig zijn en vanaf 1 juli nog veel meer. We moeten
hiervoor een protocol gebruiken, dit is opgesteld door een aantal
mensen naar aanleiding van de aanbevelingen van het RIVM en de
PKN. Als we alles heel strikt willen volgen dan zit je aan heel veel
regelzaken vast. Mensen moeten zich ook van tevoren aanmelden
voor diensten, hiervoor is een speciaal mailadres gemaakt en vanaf
volgende week komt er een link op de website en in het
mededelingenblad voor dit aanmelden. Aanmeldingen kunnen dan
snel verwerkt worden.
Vervolgens komt er een uitgebreide presentatie van de BGV (Beeld,
Geluid en Verlichting) commissie. Al voor de corona crisis was
gevraagd om wat sneller met een voorstel te komen, omdat vooral de
geluidsinstallatie de laatste tijd wat problemen leek te gaan krijgen,
maar door de corona crisis is alles in een super versnelling gegaan,
omdat we nu versneld met beeld en geluid zijn gaan uitzenden. Dit
was pas voorzien voor 2021.
Men is het er wel over eens dat we moeten proberen om de
uitzendingen voort te zetten, maar dan zal er toch apparatuur moeten
komen, want nu wordt nog voor een deel met geleend materiaal
13

gewerkt. We kunnen nog even gebruik maken van deze apparatuur,
maar we moeten toch uiteindelijk naar een vaste opstelling, want we
kunnen onze kerkzaal niet steeds als een soort studio inrichten
De verlichting in de kerk zal ook aangepast moeten worden, want
zeker bij het filmen is bijvoorbeeld het liturgisch centrum te donker.
We krijgen ook een voorstel te zien van een nieuw kleurenpallet voor
het verven van muren en het behangen van enkele ruimtes.
De commissie heeft al veel werk verricht, maar er is ook nog veel te
doen. Als kerkenraad hebben we nu wel een idee gekregen waar men
mee bezig is en wat de plannen zijn.
Aan het eind van de vergadering zijn we gewend om met elkaar een
lied te zingen, maar ook dat doen we deze keer niet. Er wordt een
mooi gedicht voorgedragen.
Een eerste vergadering “op afstand” met veel onderwerpen, maar wel
goed om elkaar weer te zien na zo’n lange en verwarrende periode.
We hopen elkaar snel weer te zien in de kerk.
Annet
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Welkom

Inderdaad, de kerk is open en iedereen is weer welkom.
De laatste maanden zijn wij geplaagd door protocollen en hebben wij
met elkaar allerlei wegen gezocht om met elkaar in contact te komen
en in gesprek te blijven. Nu mogen we de rollen omdraaien en bent u
weer welkom om naar de kerk te komen.
Willen we dit, durven we dit, vragen die wij voor jullie niet kunnen
invullen. Als kerk hebben wij er alles aangedaan om jullie te
ontvangen. En ondanks dat wij niet van betutteling en regels houden,
ontkomen we er niet aan om richtlijnen op te stellen. Dit alles voor
jullie en onze veiligheid en de beperkte plaats in de kerk.
Algemeen Als kerk houden wij ons aan de richtlijnen van het
RIVM en PKN
 Onderling wordt 1,5 meter afstand
gehouden en onze kerkzaal en ruimten zijn
hierop ingericht.
 Mensen
met
gezondheidsklachten
verzoeken wij om thuis te blijven.
 Extra aandacht is er voor hygiëne en
schoonmaak.
Reservering

*

Voorafgaand aan het bijwonen van een
dienst heeft iedereen zich via de nieuwsbrief aangemeld en een zitplaats gereserveerd.
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Coördinatoren

*





Bij de hoofdingang word je begroet door
een ouderling.
Verder zijn er 2 kosters voor vragen en
begeleiding naar de zitplaats.
Jassen worden meegenomen naar de
zitplaats.
Vriendelijk verzoek om de adviezen van de
kosters op te volgen.
In principe wordt gebruik gemaakt van de
zijpaden in de kerk.

Aantal kerkgangers

*

Het aantal kerkgangers gebaseerd op de
1,5 meter afstand. Voor onze kerkzaal
houdt dit ongeveer 75 zitplaatsen in.

Zitplaatsen

*

Huisgenoten mogen bij elkaar zitten, alleen
gaanden hebben een onderlinge afstand
van 1,5 meter.

Zingen

*

Tot op heden is er geen gemeentezang, de
liederen worden door een 4-tal personen
gezongen.

Kinderen in de dienst * Het moment voor de kinderen is weer
mogelijk. Voor hen is het ook niet
noodzakelijk de 1,5 meter te hanteren. Per
dienst wordt bekeken of zij direct op de
bankjes plaatsnemen of bij de ouders.
Verlaten kerkzaal

* Kerkgangers verlaten vanaf de achterste rij
de kerkzaal, dit op aanwijzen van de kosters.

Collecteren

* Het collecteren gebeurd d.m.v. schalen bij de
beide uitgangen, vooralsnog is het een
gezamenlijke diaconale en kerkrentmeesters
collecte.
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Koffiedrinken

* Ook dit willen we weer gaan opstarten, op de
parkeerplaats kunnen we 1,5 meter afstand
houden.

Hygiëne

* De kerkzaal, stoelen en gebruikte materialen
worden vooraf gereinigd.

* Ruimten worden vooraf en tijdens de dienst
goed geventileerd.
* Bij de toiletten zijn reinigingsmiddelen
aanwezig.
* Verzoek is om toiletten minimaal te gebruiken.

Verantwoordelijkheid * Naast de vele regels rekenen wij ook op
de verantwoordelijkheid van jullie als
kerkgangers. Probeer altijd rekening te
houden met de 1,5 meter afstand. Dit is
niet alleen voor jezelf, maar ook voor je
medemens.
Namens de kerkenraad,
Jan Terlouw
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Van de diaconie
De opbrengsten van de collecten in de maand april en mei
waren:
Datum
5 apr.

Doel
Jeugdwerk Protestantse Kerk
Palmpasen Dushi House

Bedrag
€ 602,37

De Veldwerker

€ 157,50

12 apr.

KIA Paascollecte

€ 212,00

19 apr.

OZO Oekraíne

€ 265,75

26 apr.

Artsen Zonder Grenzen

€ 321,50

3 mei

Kerk In Actie Traumahulp slachtoffers
Boka Haram

€ 414,50

10 mei

Plaatselijk diaconaat

€ 236,50

17 mei

Diaconaal Quotum

€ 158,25

21 mei

Stichting De Boei

€ 163,25

24 mei

Kerkdiensten Zuidwester

€ 450,50

31 mei

KIA spaardoosjes en Paasproject
kinderen

€ 240,00

9 apr.

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van
50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door
de diaconie ontvangen overschrijvingen.
Tevens zijn er in april en mei diverse giften ontvangen voor een
totaalbedrag van € 195,00 .
Voor zowel uw giften als collectebijdragen danken wij u weer hartelijk.
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Verkort verslag jaarrekening diaconie 2019
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Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Hans Meijer
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Toelichting bij de komende collecten:
19 juli: Stichting De Hoop
Stichting De Hoop is een evangelische GGZ-instelling voor jongeren
en volwassenen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen.
Naast poli- en klinische behandelingen zijn er ook woonvormen voor
beschermd wonen.

26 juli: Light for the World
Deze stichting werkt aan een wereld waarin mensen met een
handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en daardoor ook op
betaald werk. Hun motto is ‘samen gelijke kansen’.

2 augustus: De Herberg Oosterbeek
De Herberg is een pastoraal en diaconaal centrum voor iedereen die
beschutting zoekt in de storm van de het leven, bijvoorbeeld:
eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies,
dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. Zij
bieden een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende
bijbel, professionele begeleiding, liefdevolle aandacht.

9 augustus: Edukans
Edukans is een christelijke organisatie, die zich inzet voor de
ontwikkeling van alle mensen, door onderwijs in ontwikkelingslanden
te verbeteren.

16 augustus: KIA Rwanda Kerk als plek van hoop, hulp en
verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor
jongeren, armen en slachtoffers van genocide. De kerk betrekt
jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in
de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun
dagelijkse leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld en krijgen
ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen
aan veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden
aan om hun levensomstandigheden te verbeteren. Voor daders en
slachtoffers van genocide organiseert de kerk zogenaamde
‘Lichtgroepen’, waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.
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23 augustus: Youth for Christ
Al bijna 75 jaar weet Youth for Christ het Evangelie te vertalen naar
de leefwereld van jongeren. Van rally’s, koffiebars en jeugdkampen,
tot het Flevo Festival, The Mall jongerencentra en LifeSpots. Lees
meer over deze mooie organisatie op https://yfc.nl/verhalen/.

30 augustus: De veldwerker
Op ons eiland is een jongerenwerker actief om jongeren met drugsen/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.

6 september: 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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Inleveren spullen Ontmoetingsdagen
Op 6 en 7 november 2020 zullen de Ontmoetingsdagen gehouden
worden. Het jaarlijks terugkerend evenement van onze kerk met
allerlei activiteiten. De organisatie heeft moeten besluiten om dit
evenement door de coronacisis een andere vorm en inhoud te geven.
De bekende snuffel- koopjes -snuisterijen-antiek, kleding en
boekenmarkt kan dit jaar niet doorgaan door alle beperkingen die
gesteld worden i.v.m. gezondheid en veiligheid.
Over de nieuwe invulling van de ontmoetingsdagen wordt u later
geïnformeerd. Wij kunnen u wel verklappen dat er leuke en
verrassende elementen bij zullen zijn.
In 2021 hopen wij wel zo’n grote markt te kunnen organiseren.
Daarvoor willen wij op zaterdag 5 september a.s. een ochtend
organiseren om mooie en goede spullen te kunnen inzamelen.
Locatie: Exoduskerk - tijd van 9.00 tot 11.00 uur.
Om te voorkomen dat wij overladen worden met allerlei
“goedbedoelde rommel” (velen zijn bezig de woning te “ontspullen”,
zijn wij genoodzaakt heel selectief te zijn bij de inname van artikelen.
De goederen moeten immers een jaar opgeslagen worden. Om
teleurstelling van het weigeren van spullen te voorkomen, geven wij
aan wat wij niet kunnen innemen.
Geen grote goederen (kasten, stoelen/tafels, witgoed, tv’s,
computers), geen (Action-Xenos-Blokker) prullaria, tuinspullen,
fietsen, (groot-speelgoed). Geen oude boeken (voor 1990),
encyclopedieën en tijdschriften, geen kleding of textiel.
Wat willen wij wel graag zien! Goed verkoopbare, in heel goede
staat verkerende producten, mooi speelgoed (Lego-duplo,
Playmobil), gezelschapsspellen en puzzels, goedwerkende
elektronica en kleine huishoudelijke apparaten. Recente
(kinder)boeken. Curiosa en waardevol antiek.
Heeft u vragen of twijfel over spullen die u aan wilt bieden, neem dan
contact op met Bert Voorberg (06-40286215) of Leen van Sliedregt
(06-20591395).
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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 tentoonstelling is: Souvenirs uit het Heilige Land.
De souvenirs zijn beschikbaar gesteld voor de expositie.
Er kan nog veel meer bij……

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.
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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.
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
Nieuw programmaboekje Vorming en Toerusting 2020-2021
De commissie Vorming en Toerusting is volop bezig met het nieuwe
programma voor het winterseizoen 2020-2021.Door de coronapandemie moest het lopende programma abrupt beëindigd worden
en konden een aantal activiteiten niet doorgaan. Wij kunnen u melden
dat o.a. de avonden rond de Johannes Passion opgenomen worden
in het nieuwe jaarprogramma.
Ook de filmavonden en een reeks gespreksavonden rond een
Bijbelboek zullen zeker terugkeren. Daarnaast ook enkele heel
nieuwe en verrassende activiteiten.
Het nieuwe programmaboekje zal (samen met het jaarboekje)
verschijnen rond de start van het nieuwe winterseizoen in september
aanstaande.
Commissie Vorming en Toerusting
Voor informatie: Bert Voorberg – bertvoorberg31@gmail.com –
06-40286215
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Bedankt
Beste mensen van de Exoduskerk,
We willen jullie heel erg hartelijk bedanken voor de vele blijken van
medeleven na het overlijden van onze geliefde man, vader en opa
Aren Louis Groenendijk
Dit alles is ons zeer tot steun.
Ria Groenendijk – Peeman, kinderen en kleinkinderen.
******************************************************************************
Lieve mensen,
Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en berichtjes
die we gehad hebben na de ingreep/ablatie bij Piet.
We waren blij verrast dat zoveel mensen met ons meeleefden.
Piet en Francien Dees
******************************************************************************
Bedankje
Wij willen iedereen hartelijk dankzeggen voor het medeleven in deze
vervelende Coronaperiode.
De kaarten van de kinderen van de kindernevendienst, kaarten,
bloemen en de briefjes van de Diaconie, het was echt geweldig.
Nogmaals hartelijk dank hiervoor.
Trix Noordermeer
******************************************************************************
Dinsdag 2 juni 2020 waren wij 60 jaar getrouwd.
We hebben veel telefoontjes en kaarten mogen ontvangen van
mensen uit de Exoduskerk.
Voor deze attenties en dit meeleven, willen wij iedereen heel hartelijk
bedanken.
Met vriendelijke groet Wil en Nico Blok
******************************************************************************
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Bloemendienst
12 juli
19 juli
26 juli
2 augustus
9 augustus
16 augustus
23 augustus
30 augustus
6 september

Mevr. v. Sliedregt
Mevr. Visser
Mevr. Zuidwijk
Mevr. v. Hulzen
Mevr. Gebraad
Mevr. Schoenmaker
Mevr. Wesdorp
Mevr. de Vos
nog niet bekend

Middelharnis
Middelharnis
Sommelsdijk
Sommelsdijk
Melissant
Sommelsdijk
Sommelsdijk
Sommelsdijk

Riet Riedijk, tel.: 487050
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Leesrooster
Juli
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Augustus
za
1
zo
2
ma
3
di
4
wo
5
do
6
vr
7
za
8
zo
9
28

Romeinen 11:13-24
Romeinen 11:25-36
Matteüs 12: 1 -21
Matteüs 12:22-37
Matteüs 12:38-50
Matteüs 13: 1-23
Matteüs 13:24-35
Matteüs 13:36-46
Matteüs 13:47-58
Zacharia 12: 1- 8
Zacharia 12: 9-13:1
Zacharia 13: 2-6
Zacharia 13: 7-9
Zacharia 14: 1-11
Zacharia 14:12-21
Exodus
25: 1-9
Exodus
25:10-22
Exodus
25:23-30
Exodus
25:31-40

Matteüs
Matteüs
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Matteüs
Matteüs
Psalm

14: 1 - 12
14: 13-21
78: 1 - 16
78: 17-31
78: 32-51
78: 52-72
14: 22-36
15: 1 - 20
29

ma
10 Exodus 26: 1 - 14
vr
di
1411Psalm
Exodus 45:26:
1 -15-37
8
za
wo 1512Psalm
Exodus 45:27:
9 -118- 8
zo
do 1613Exodus
Exodus 28:27:
19
-14-21
ma
vr
1714Exodus
Psalm 28:
45:15-30
1-8
di
za 1815Exodus
Psalm 28:
45:31-43
9 - 18
wo
zo 1916Psalm
Exodus 1728: 1 -14
do
ma 2017Exodus
Exodus 29:
28:1 15-30
-14
vr
di
2118Exodus
Exodus 29:
28:15-30
31-43
za
wo 2219Exodus
Psalm 29:
1731-37
zo
do 2320Exodus
Exodus 29:
29:38-46
1 -14
ma
vr
2421Psalm
Exodus138
29: 15-30
di
za 2522Matteüs
Exodus 15:29:21-39
31-37
wo
zo 2623Matteüs
Exodus 16:29: 1-12
38-46
do
ma 2724Matteüs
Psalm 16:
13813-28
vr
di
2825Matteüs
Matteüs17:
15: 1-8
21-39
za
wo 2926Matteüs
Matteüs17:
16: 9-13
1-12
zo
do 3027Matteüs
Matteüs17:
16:14-23
13-28
ma
vr
3128Exodus
Matteüs30:17:1-10
1-8
za
29 Matteüs 17: 9-13
zo
30 Matteüs 17: 14-23
September
ma
31 Exodus 30: 1-10
di
1 Exodus 30: 11-16
wo
2 Exodus 30: 17-21
September
do
3 Exodus 30: 22-38
vr
di
4 1Matteüs
Exodus17:30:24-27
11-16
za
wo
5 2Matteüs
Exodus18:30: 1-9
17-21
zo
do
6 3Matteüs
Exodus18:30:10-20
22-38
vr
4 Matteüs 17: 24-27
za
5 Matteüs 18: 1-9
zo
6 Matteüs 18: 10-20

Jabbertje van René Speelman

