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Kerkdiensten nu ook online te beluisteren of te zien
zondag

ds. Jan de Visser
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6 sept.
10.00 uur
zondag
13 sept.
10.00 uur
zondag
20 sept.
10.00 uur
donderdag
24 sept
19.30 uur
zondag
27 sept.
10.00 uur
zondag
4 okt.
10.00 uur
zondag
11 okt.
10.00 uur
Zondag
18 okt.
10.00 uur

1e coll.: t.b.v. Diaconaal quotum
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Leger des Heils
2e coll.: t.b.v. de kerk
Alain Verheij
1e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaal
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. L.J. Lingen
coll.: t.b.v. PAX
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Vredesweek
2e coll.: t.b.v. de kerk
Carmen Melissant
1e coll.: t.b.v. Israëlzondag
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Artsen zonder grenzen
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Kerk in actie - Landbouw Rwanda
2e coll.: t.b.v. de kerk

Doopdienst

Vredesdienst

Startzondag
Jeugddienst
Dienst van Schrift en
Tafel

Elke week is het koffiedrinken na de dienst.
Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet:
www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande diensten
nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact
opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397.
Aanmelden kerkdienst.
U kunt via de website een plaatsje reserveren voor het bijwonen van
de kerkdienst. Graag reserveren voor vrijdag 20.00 uur. U krijgt
uiterlijk zaterdag bericht of er een plaatsje is tijdens de dienst. De
diensten kunnen live bijgewoond worden door 65 mensen, dit
vanwege de oppervlakte van onze kerk.
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Een vol jaar
Binnen enkele weken nadat dit Mededelingenblad bij iedereen op de
mat is gevallen, begint het nieuwe seizoen van het kerkenwerk. In de
vakantie lag alles zo goed als stil, en in de periode daarvoor gebeurde
er ook niet zo veel vanwege de crisis. Maar daar komt een eind aan.
We hebben binnen de kerkenraad besloten dat alle activiteiten die we
gewend waren en die gepland stonden, opgepakt gaan worden. De
regels die in de hele samenleving gelden, nemen we daarbij in acht,
en zoals het er nu naar uitziet zal dat geen grote problemen
opleveren. Onze ruimtes in de kerk zijn groot genoeg om alle
belangstellenden te ontvangen, en dat doen we dan ook graag.
Zoals je al gemerkt hebt, ben ik opnieuw begonnen met
rondzendbrieven en videoboodschappen. Dat zal, net als voor de
vakantie, op onregelmatige basis zijn, maar dat geeft niet. Ik heb daar
wel weer zin in. Mochten er mensen zijn die tips of aanwijzingen
hebben, dan hoor ik dat graag.
Ook als er onderwerpen of vragen zijn, waarvan je graag ziet dat ik
daar iets over zeg of schrijf: ook dat hoor ik graag.
Voor dit moment wil ik heel graag wijzen op de Startzondag. Elders in
dit Mededelingenblad kun je daar veel meer over lezen. We gaan het
hebben over Het Goede Leven, ondanks de corona-ellende. Je krijgt
op de Startzondag een inkijkje in het totale programma van het
komende seizoen. Je krijgt een indruk van het volle jaar dat ons te
wachten staat. Een jaar, dat ook wel weer vol zal staan van de
veranderingen die het coronavirus, de bestrijding en de voorkoming
daarvan met zich meebrengen. Het valt niet te voorspellen, hoe we
dit seizoen gaan afronden. Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt
het een vol jaar.
Vol, niet alleen qua vormings- en toerustingsavonden, of vol met
reacties op nieuwe corona-maatregelen, maar ook vol van zegen,
geluk, hoop, geloof en liefde. Misschien moeten we het andersom
zeggen: we hopen op een jaar vol van zegen, geluk, hoop, geloof en
liefde, en daarbinnen gaan we allerlei dingen doen die ons als
gemeente verder vormen in gemeenschap en spiritualiteit.
Ds. Jan de Visser
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Meditatie
“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven.
Want mijn juk is zacht en mijn last licht.” ( Matteüs 11: 28 en 30)
Jezus, zegt eigenlijk reizen zonder veel bagage.
Het maakt je lichter en wendbaarder. Je hoeft niet zo te zeulen met
van alles en nog wat.
Traveling light: licht reizen- Jezus beveelt het aan voor onze reis door
het leven.
Hij leert je “licht reizen”.
En wie wil dat nu niet? Maar is het wel zo gemakkelijk?
De mens zit van nature al tobberig in elkaar.
De beroemde psychiater Sigmund Freud bedacht voor de menselijke
geest eens het volgende beeld.
Denk aan iemand die op een paard zit dat telkens op hol wil slaan.
Zo moet elk mens zijn driftleven, dat huist in het onbewuste,
beteugelen.
Maar om het nog eens ingewikkelder te maken: de berijder van dat
dolle paard wordt ook nog eens belaagd door een zwerm bijen om
zijn hoofd. Zie die bijen als de eisen die de maatschappij of je
omgeving aan je stelt.
Een dol paard onder je en een zwerm bijen om je hoofd – zie dan
maar eens in het zadel te blijven.
Velen mensen kukelen er dan ook weleens vanaf.
De eisen die het moderne leven stelt, werd een te grote zwerm.
Je wilde misschien nog wel bijsturen, je richten naar de eisen of regels
die aan je gesteld worden, maar het paard protesteerde.
Jongeren hebben een tomeloze energie, maar er worden aan hen
hoge eisen gesteld.
Licht reizen, het klinkt mooi, maar kan het eigenlijk wel?
Het leven lijkt soms een strijd, sombere toekomstbeelden, verlies van
baan, een studie die niet loopt, geldzorgen, onenigheid in familie.
Geen wonder dat we soms zwaar aan het leven tillen.
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Zou het ook kunnen, dat je er te zwaar aan tilt?
Jezus gebruikt het beeld van een juk. Je kent het wel een houten
draagbalk over je beide schouders waaraan aan elk eind een emmer
hangt. Wat zit er bij jou in die emmers dat het zo zwaar maakt?
Is het wel allemaal nodig?
In deze coronatijden, ruimen mensen massaal hun huis op.
Veel kon er gewoon weg, het was overbodig.
Velen van ons werden stilgezet, en wie wordt stilgezet, krijgt ruimte
om de zaken in je leven te overzien.
Wat doet er werkelijk toe, wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken?
Deze tijd heeft ook een andere kant. De economie staat gedeeltelijk
stil, dat geeft veel onzekerheid. Toch is deze tijd voor velen een tijd
van bezinning.
Ook in de kerken werden we stilgezet.
Door de inzet van velen, kwamen er online diensten. Geweldig!
Er werd door enthousiaste klussers onderhoud gedaan.
Pastoraat en contacten met gemeenteleden gingen in afgeslankte
vorm, maar met veel creativiteit door. We vergaderden minder, het
maakte plaats voor snelle beslissingen over korte lijnen.
Ook voor de kerk een bezinnende tijd.
En nu.
We kunnen als gemeenschap weer bij elkaar komen in afgeslankte
vorm. Laten we dat dan ook doen.
Of reizen we verder als gemeenschap die het allemaal wel
gemakkelijk vindt om thuis de kerkdiensten te volgen achter de laptop.
Daar waren die woorden van Jezus niet voor bedoeld.
Natuurlijk hoeven we niet zwaar te tillen aan het juk, maar Jezus
leerde ons wel om samen te tillen aan dat juk .
En die emmers van dat juk, hoeven niet altijd vol te zijn, maar laten
we wel samen het winterseizoen ingaan.
Misschien met beperkingen, maar wel met de wetenschap,
“mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Cora Franzen
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Aandacht voor…
De zomerperiode ligt achter ons. We hebben kunnen genieten van
het prachtige, soms erg warme zomerweer. We hebben afstand
kunnen nemen van de afgelopen tijd, die zo anders was dan
anders…en nieuwe energie en inspiratie kunnen opdoen. De periode
van nieuwe uitdagingen ligt voor ons. Hoe zal het gaan met de Covid19? Wat betekent dit voor de kerkgang, voor de ontmoetingen en het
opstarten van het winterwerk. Kunnen we weer gaan zingen en komt
de ziel, de spirit weer terug in de kerk? Allemaal vragen waarop we
hopelijk in de komende tijd antwoord zullen krijgen.

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 (8 oktober 2020) kenbaar te
maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl.
Tenslotte
We leven nog steeds in de coronatijd en we zouden dat graag achter
ons laten. Reinhold Niebuhr schreef een kort gebed. Misschien kan
dit ons helpen.
God,
geef me de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kan
en de wijsheid om het verschil te zien.
Margot van de Wiel

In memoriam
Marinus Hollebek
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Rinus
* 5-10-1947 † 5-8-2020
Rinus Hollebek is op 5 oktober
1947 geboren in Axel. Hij had
een zus die 10 jaar ouder was
dan hij. Hij is opgegroeid in
Zeeuws-Vlaanderen waar zijn
vader loonwerker was bij een
boer. Hij was dan ook
regelmatig op het land te vinden,
samen met zijn vader.
Hij heeft in Zeeuws-Vlaanderen
gewoond tot hij ging studeren
aan de HTS in Vlissingen. Hij is
toen bij zijn zus en haar gezin in
de kost gegaan.
Nadat hij de opleiding weg- en
waterbouwkunde aan de HTS
had afgerond heeft hij zijn
militaire dienstplicht vervuld als
hospik in Amersfoort en Bergen op Zoom. Daarna, in 1971, is hij bij
de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland in Sommelsdijk gaan werken.
Zijn bedoeling was om hier twee jaar te werken en dan verder te
kijken. Gedurende deze tijd zat hij in de kost bij “Tante Leentje” in
Middelharnis. Begin 1973 ontmoete hij Betsy Dieleman uit Terneuzen.
Op 25 oktober 1974 is hij met haar getrouwd en is hij samen met zijn
vrouw gaan wonen in Stellendam, waar hij tot aan zijn overlijden met
veel plezier heeft gewoond. Omstreeks deze tijd zijn ze samen voor
het eerst naar de Exoduskerk gegaan, toen nog in het “houten kerkje”.
In december 1978 is hun dochter Marieke geboren. Omdat de familie
ver weg woonde in Zeeuws-Vlaanderen werd er in het weekend vaak
gelogeerd bij de familie om ook daar de tijd samen door te brengen.
De jaren gingen rustig door. Rinus was een vriendelijke man, hij
maakte graag een praatje en een grapje.
Hij fotografeerde graag, wilde zijn tuin op orde hebben en heeft ook
graag geknutseld met hout. Rinus heeft als adviseur op het gebied
van pijpleidingen onder wegen en waterkeringen, gewerkt bij de
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provincie Zuid-Holland. Na zijn vervroegde pensioen, in 2004, heeft
hij nog een paar jaar zijn eigen bedrijfje M. Hollebek Advies gehad.
In 2012 kreeg hij problemen met zijn nek en moest hij geopereerd
worden, om een dwarslaesie te voorkomen. Daarna is hij eigenlijk
blijven tobben, totdat in november 2014 uitkwam dat hij uitgezaaide
darmkanker had. Zijn wereld stortte in en hij dacht dat het snel
gebeurd zou zijn. Uiteindelijk heeft hij nog het huwelijk van zijn
dochter in 2016 mee mogen maken en werd hij in januari 2018 opa
van Andries. Wat was hij een trotse opa, die ondanks zijn beperkingen
met volle teugen genoot van zijn kleinzoon.
Hij heeft zijn ziekte vol optimisme zo lang mogelijk gedragen en tot
het laatst toe bleef hij strijden en hoop houden dat het toch weer iets
beter zou gaan. Maar uiteindelijk bleek dat een ongelijke strijd, die
niet meer te winnen was. Zijn lichaam was op. Woensdag vijf
augustus is hij in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis overleden.
De uitvaart heeft op dinsdag 11 augustus plaatsgehad na een
afscheidsdienst in de Exoduskerk.

10

Agenda
Datum
2 september
3 september
5 september
28 september

1 oktober

Activiteit &
locatie
Vrouwen
gespreksgroep
Breicafé
Inleveren spullen
Ontmoetingsdagen
Senioren kring

Breicafé

Aanvang
Jeugdruimte
Jeugdruimte
Exoduskerk
Ontmoetingsruimte
Jeugdruimte

11.0015.00 uur
13.45 uur
9.0011.00 uur
14.45 uur
tot 16.30
uur
13.45 uur
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Bloemengroet vanuit de kerk
Een kleine moeite, maar bijzonder gewaardeerd.
Als Exoduskerk zijn wij een gemeenschap waar de
onderlinge saamhorigheid en de bijbehorende
contacten voor een kerkgemeenschap van groot
belang zijn. Ook de afgelopen 5 maanden was dit
heel duidelijk merkbaar en hopelijk kunnen we op
jullie blijven rekenen. Zoals het er nu uitziet kan de huidige situatie
nog enige tijd duren, maar laten we vertrouwend uitzien naar de
toekomst. In de oude situatie nu 5 maanden geleden werd na afloop
van de dienst aandacht gevraagd voor de kaart waarop een ieder een
bemoediging kon achterlaten. Met regelmaat een te kleine kaart of
(te) veel belangstelling. In ieder geval een goed gevulde kaart met
een wens of groet.
Toch vraag ik nu jullie aandacht voor de digitale bloemengroet vanuit
onze kerk. Zeker in deze tijd van weinig contact vinden
gemeenteleden het prettig als er een bemoediging of groet komt ter
ondersteuning van de ontstane situatie. Aangezien er momenteel
weinig bezoekers in de kerk zijn, is de digitale bloemengroet een
goede oplossing om te laten weten dat je aan die ander denkt.
Hieronder de werkwijze:
Ga naar www.exoduskerk.nl , daarna Exodus Gemeente PKN, dan
zie je onderstaande koppen.
Welkom, Kerkdiensten, Agenda, Wie wat waar, In en om de dienst,
Van binnen naar buiten, contact, Ds. Jan de Visser, Bloemengroet,
Giften en Collectes

Wanneer je “Bloemengroet” aanklikt kun je bij ”schrijf een nieuw
bericht” een bemoediging, wens of groet achterlaten.
Vaak een kleine moeite, maar voor de ontvanger een warm gevoel
van medeleven.
Jan Terlouw
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Kennis maken met… Heleen en Wim
Vanaf de overkant kwamen wij eind april naar het Anna Bijnspad in
Middelharnis. Drie jaar hadden wij in Yorkshire, Noord-Engeland
gewoond vanwege het werk van Wim. Daar gingen we naar de
Anglicaanse kerk en we genoten van de prachtige diensten, de liturgie
en de koorzang, maar we misten daar de geloofsgemeenschap.
Voordat we in Engeland woonden waren we lid van het Laurenspastoraat in Rotterdam en werkten we beiden met veel plezier in die
levendige stad, Wim in het Havenziekenhuis en Heleen voor de
Gemeente Rotterdam. Het leek ons nu fijn om na terugkomst deel uit
te gaan maken van een Gemeente in de buurt.
We kunnen nu al zeggen dat we ons thuis voelen hier op dit prachtige
eiland en in de Exodusgemeente voelden we ons vanaf het begin
welkom. We hopen er nog lang van te genieten!
Met vriendelijke groet,
Heleen Sikkema, ook namens mijn man, Wim van der Meijden
Anna Bijnspad 20.
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Vrouwengespreksgroep
Als het mededelingenblad uitkomt heeft de vrouwengespreksgroep
haar eerste ontmoeting op woensdag 2 september reeds gehad.
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden. De keuze van het
te bespreken onderwerp de nieuwe datum van samenkomst.
Om erachter te komen of het ook iets voor jou is loop dan bij ons
binnen. Vanaf 13.45 uur ben je welkom, de koffie/thee staat klaar.
Wil je liever eerst iemand spreken bel me dan met 06-50654947
Mariska Kamp is mijn naam

Seniorenkring
Maandag 31 augustus komen we voor het eerst weer bij elkaar.
Deze keer hebben we geen spreker uitgenodigd en dat is
uitzonderlijk. Graag willen we even bijpraten en met een gedicht of
een lied uiting geven waar we steun en houvast vonden.
Ieder kan zoiets moois delen en ook weer een steun zijn.
28 september is dan de volgende samenkomst als vanouds?
Ontvangst vanaf 14.45 uur en afronding rond 16.30 uur
Bent u 70 jaar of meer loop gewoon binnen. Mocht u niet op eigen
gelegenheid kunnen komen neemt u dan contact op met
Leo de Voogd telefoonnummer 0187-484342
Mariska Kamp
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Van de diaconie
De opbrengsten van de collecten in de maand mei en juni waren:
Datum
Doel
Bedrag
31 mei Pinksterzending
€ 198,25
7 juni Vluchtelingen werk Goeree- Overflakkee € 207,75
14 juni Studentenpastoraat Rotterdam

€ 190,75

21 juni Wereld vluchtelingen dag Colombia

€ 169,25

28 juni Kinderen van de Glind

€ 256,50

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 juni diverse giften ontvangen voor een
totaalbedrag van € 120,00.
Voor zowel uw giften als collectebijdragen danken wij u weer
hartelijk.
Met vriendelijke groet, namens de diaconie, Hans Meijer

Rustig aan
We hebben als Diaconie een rustige periode gehad. De laatste
tijd zijn we langzamerhand weer begonnen met bezoekjes van
verjaardagen en huwelijksjubilea. Omdat de coronaperiode
voorlopig nog niet afgelopen is, hebben we geen idee hoe dit
allemaal in de komende periode zal gaan.
De collecte voor noodhulp in Beiroet heeft een mooi bedrag
opgebracht. Het totale bedrag wordt de volgende keer vermeld.
Allen heel hartelijk dank hiervoor.
Heeft u vragen aan de Diaconie, belt u gerust één van de
diaconieleden.
Hartelijke groet, Bert, Coby, Marlien en Joke
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Mevrouw van der Valk 100 jaar!
Op 25 augustus is ons oudste
gemeentelid, Mevrouw A. van der Valk –
Schol, 100 jaar geworden. Deze leeftijd
bereiken nog niet zo veel mensen,
vandaar dat we hier even meer aandacht
aan besteden.
Namens de diaconie zijn we bij haar op
bezoek geweest om haar te feliciteren en
een bloemetje te brengen.
Mevrouw v.d. Valk is nog goed gezond, ze
heeft alleen wat beperkingen met haar
gehoor en ze kan niet zo goed meer lopen.
Zij heeft heel haar leven in Middelharnis gewoond. In haar lange leven
heeft zij veel meegemaakt, waarvan de Tweede Wereldoorlog en ook
de Watersnood van 1953, waarbij zij ternauwernood konden
ontkomen aan het water, wel de zwaarste periodes waren.
In 1944 zijn mevrouw van der Valk en haar man getrouwd en drie jaar
later kregen zij, na een zware ziekteperiode, een dochter, Annie. Dit
beschouwden zij als een wonder! Annie was ook tijdens ons bezoek
aanwezig. Negenentwintig jaar geleden is haar man overleden.
De heer en mevrouw van der Valk waren vanaf het begin lid van onze
gemeente. De heer van der Valk heeft in het verleden veel voor de
kerk gedaan in de vorm van assisteren bij allerlei klussen. Het
echtpaar heeft eerst aan de Waterweg gewoond, waar de heer van
der Valk een loonbedrijf had samen met zijn broers. Vervolgens
woonden zij jaren in de Marijkestraat en sinds mevrouw van der Valk
weduwe is, woont zij aan het Binnenpad in Middelharnis. Zij komt niet
veel meer de deur uit, maar ze vermaakt zich met het lezen van (grote
letter) boeken en puzzelen.
Mevrouw van der Valk bedankte hartelijk voor de bloemen, maar
ook voor de vele kaarten, die zij o.a. van gemeenteleden
gekregen heeft. Bij het afscheid zei zij nog: Doe iedereen de
hartelijke groeten!
Joke de Ridder en Coby van den Tol
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Toelichting bij de komende collecten van 13 september 2020
tot en met 18 oktober 2020
13-09-2020: Leger des Heils
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de
universele christelijke kerk. Het Leger des Heils helpt mensen zonder
helper. Omdat ze geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke
kans en een menswaardig bestaan. Het zal je maar gebeuren. Door
iets wat je overkomt, (psychische) problemen, armoede, verslaving of
botte pech ben je opeens alles kwijt en sta je er alleen voor. Zij bieden
de allerzwaksten in onze samenleving hoop en helpen hen weer op
eigen benen staan, zodat ze weer uitzicht hebben op een betere
toekomst. Daar hebben ze uw hulp bij nodig. Met uw gift kunnen ze
mensen helpen die anders buiten de boot vallen. Samenleven doe je
niet alleen. Helpt u mee?
20-09-2020: 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.
27-09-2020: Vredeswerk. Vrede verbindt verschil
De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAXvredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar
Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om
slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma’s te verwerken.
Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn
bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland
is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale
kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren.
PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en
gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen. Helpt u mee om deze
collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank.
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04-10-2020: Israëlzondag
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een
essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op
de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen
uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op- en bestrijden van
antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en
ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het
gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met
inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift
Kerk & Israël onderweg en het internetproject De uitdaging met
stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk
investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in
Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project
met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al
deze activiteiten mogelijk.
11-10-2020: Artsen zonder grenzen
Dit jaar hebben we op 26 april al een keer gecollecteerd voor Artsen
zonder grenzen om hun projecten in de strijd tegen het coronavirus te
ondersteunen. Helaas is deze strijd nog steeds actueel. Op de site
van de organisatie kunt u bekijken waar zij wereldwijd in actie komen
tegen het coronavirus.
18-10-2020: Kerk in Actie- Landbouw Rwanda (Werelddiaconaat)
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer
veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving
zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster
in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een
landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om
de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te
verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun
economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen
voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.
www.kerkinactie.nl/zustersrwanda.
Namens de diaconie,
Marlien Mijnders
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Vorming en toerusting
Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen
PROGRAMMABOEKJE 2020-2021 - Vorming en Toerusting
Met gepaste trots presenteren wij het programma van de Commissie
Vorming & Toerusting van de Exoduskerk van Middelharnis –
Sommelsdijk. Deze keer is de brochure opgenomen in het
jaarboekje van de Exoduskerk.
Alle gemeenteleden ontvangen het jaarboekje met de brochure voor
de startzondag op 27 september en ligt daarna in het leesrek in de
ontmoetingsruimte.
Blader er maar rustig doorheen, en bepaal je keuze. Of kies gewoon
niet, en bezoek al onze avonden. De meeste activiteiten zijn gratis
toegankelijk, met het verzoek tot een bijdrage van deze avonden. En
ja, als je meegaat met de dagtocht naar “het Slotje” in Oosterhout,
kost dat geld, maar dat is wel duidelijk. Voor elk wat wils, zou je
kunnen zeggen. Het varieert van een serie avonden met klassieke
Bijbelstudie over de profeet Micha tot een paar ‘bioscoopavonden’
met een speciaal karakter. Franck Ploum zal een avondvullend
programma presenteren rond de persoon Nelson Madela. Rinus
Verhage, dirigent van Laudando, is van de partij op de laatste avond
van de korte serie over de Johannes Passion, en we hebben natuurlijk
onze eigen predikant, ds. Jan de Visser, die een groot aantal avonden
voor zijn rekening zal nemen.
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(Aangepaste) ontmoetingsdagen
De komende Ontmoetingsdagen op vrijdag 6 en zaterdag 7
november zullen er anders uit gaan zien.
Door het coronavirus heeft de overheid strenge regels opgesteld om
een evenement als de Ontmoetingsdagen te organiseren.
De commissie-ontmoetingsdagen is genoodzaakt een andere
invulling te geven aan dit jaarlijks terugkerend feest van ontmoeting
en samenzijn. De bekende snuisterijen-koopjes en curiosamarkt, de
kledingverkoop, de antiek- en curiosakamer, ze kunnen dit najaar niet
doorgaan. In de kerkzaal zullen dus geen kramen staan en ook in de
kleine zalen zullen geen extra activiteiten plaatsvinden.
De Ontmoetingsdagen worden dus anders. We vertrouwen erop dat
enkele bekende activiteiten als verkoop van oliebollen en
streekproducten door kunnen gaan. Op zaterdag wordt er buiten vis
verkocht en de bekende loterij met fraaie prijzen zal ook dit jaar weer
gehouden worden. In de loop van het najaar zal meer informatie
verstrekt worden. De boekenmarkt zal gehouden worden op een
aantal achtereenvolgende zaterdagen in oktober en november.
Overal wordt rekening gehouden met de (anderhalve meter) regel en
verordeningen rond hygiëne en veiligheid. Beperkte beweging en
handelingen in de gemeenschappelijke ruimten zullen voorschrift zijn.
Kortom anders, maar hopelijk toch gezellig en sfeervol.
Alle activiteiten rond de ontmoetingsdagen draaien op vrijwilligers.
Die zijn er ook altijd nodig. Graag doen wij een oproep om als
vrijwilliger te helpen bij de verkoop van oliebollen, streekproducten,
de boekenmarkt en allerlei hand- en spandiensten. Misschien heeft u
een dagdeel beschikbaar of kunt u een aantal uren assisteren. Er zal
dit jaar geen vrijwilligersbijeenkomst zijn. Dit jaar zijn de
Ontmoetingsdagen op vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2020. Like
ook onze facebooksite "Ontmoetingsdagen Exoduskerk" en volg de
informatie via de kerkelijke nieuwsbrief, de website en de lokale
kranten. Heeft u vragen? Spreek ons dan aan, kom met suggesties
en help ons mee deze bijzondere ontmoetingsdagen tot een succes
te maken.
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Alle bovengenoemde activiteiten zijn onder voorbehoud. Wij
moeten rekening houden met veranderende regels of afgelasting
wanneer het virus een nieuwe besmettingsgolf zal veroorzaken.

Fantastisch initiatief en goede suggesties voor de
ontmoetingsdagen.
Twee gemeenteleden kochten een nieuwe e-bike fiets. Hun oude
fietsen plaatsen zij op Marktplaats en het geld dat de fietsen
opbrachten, boekten ze op de rekening van de Ontmoetingsdagen,
Er worden in diverse dorpen op ons eiland tuintjes/snuffel- en
plantjesmarkten gehouden.
Leuk idee om zelf daaraan deel te nemen. De oude spullen van zolder
en uit de schuur kunt u mooi verpatsen en de (deel)opbrengst stort u
op de rekening van de Ontmoetingsdagen.
(NL92RABO0373725140 t.n.v. SKG HG Exodus o.v.v. bijdrage
ontmoetingsdagen 2020)
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Vredesdienst 24 september

De vredesdienst wordt ook dit jaar gehouden in de Hervormde Kerk
van Middelharnis aan de Ring. Het is fijn, dat dat kan dit jaar in
verband met de corona-maatregelen. De kerk is een groot gebouw
waar tijdens de corona-tijd maximaal 100 mensen in kunnen en er is
voldoende ventilatie.
Pax heeft in overleg met Ambassades van Vrede gekozen voor het
thema: “Vrede verbindt verschil”. Het is alweer het derde jaar op rij
dat Pax gekozen heeft voor een thema waarin verbinding centraal
staat. Dit jaar echter met speciale aandacht voor de verschillen in
cultuur en religie die er tussen mensen bestaan.
“Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn
wegen”, zo zegt de profeet Jesaja in hoofdstuk 55. Het wordt ons
maar weer even aangezegd: ieder mens is verschillend en hoewel
geschapen naar Gods beeld, moeten we vooral niet denken aan God
gelijk te zijn.
In een samenleving waar in we te maken hebben met een grote
diversiteit aan culturen en religies, is vreedzaam samenleven niet
altijd gemakkelijk. Toch lijken nu, in deze coronatijd, veel onderlinge
verschillen naar de achtergrond verdreven. We voelen
verbondenheid en er is veel solidariteit: samen komen we er
doorheen.
De Vredesdienst begint op 24 september om 19.30 uur. Voorganger
is ds. L.J. Lingen. Dirigent Henk Oosthoek heeft een zanggroep
samengesteld, die tijdens deze dienst zal zingen. De collecte zal zijn
voor PAX. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL92 TRIO 0379 6821 84 ten name van OWGO te Middelharnis ovv
gift PAX. Daarnaast zal er tijdens de dienst een schaalcollecte zijn
aan de uitgang waarin u uw gift kunt doneren.
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Zoals gezegd kunt u de dienst in de kerk bijwonen. Wilt u zich vooraf
dan even aanmelden op de site hervormdmiddelharnis.nl. Onder
het kopje “alle erediensten” en “aanmelden” kunt uw zich aanmelden.
Daarnaast is het mogelijk om de dienst via internet mee te maken.
Dat kan ook via dezelfde site. Op de eerste pagina van de site vindt
u de buttons “Live Kerk-tv uitzending” en “Live audio uitzending”.
De Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee hoopt u te
ontmoeten op deze donderdagavond in de Vredesweek.
Met groet,
OWGO
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Startzondag 2020: Jaarthema “Het goede leven”

Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? De kerk kan
woorden aanreiken voor die zoektocht, zegt scriba ds. René de
Reuver van de PKN.
Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Het is een vraag
die volop speelt in de samenleving. “Nederland is een van de meest
welvarende landen ter wereld, maar welvaart garandeert geen goed
leven. Dat zien we in deze crisis: welvaart kan verdampen, werk kan
wegvallen, gezondheid kan afbrokkelen. Het coronavirus bedreigt ons
allemaal.
Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin.
Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van
elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar
dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in
die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander
die je graag mag of die dezelfde hobby’s heeft, maar ook in de ander
die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort.”
De startzondagcommissie is met dit thema aan de slag gegaan. Dit
keer geen gemakkelijke opgave, daar het nu door de coronaperikelen
zo anders is dan andere jaren. We hadden heel leuke plannen, echter
nu niet uitvoerbaar vanwege alle maatregelen van het RIVM.
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Toch gaan we onze startzondag weer vieren met als eigen thema:
HET GOEDE LEVEN IN ONZE EXODUSGEMEENTE
En wel op zondag 27 september aanstaande om 10.30 uur in de
Exoduskerk.
Ook voor deze bijzondere zondag wordt u weer gevraagd zich op te
geven via de volgende link: opgave startzondag. Echter, ook als u niet
echt zelf aanwezig kunt zijn, maar wel live thuis de viering wil volgen,
dan ook graag opgeven. Waarom? Dat zult u nog wel zien, dat blijft
een verrassing!
Net als de inhoud van deze startzondag viering. Laat u verrassen met
verschillende bijdragen van gemeenteleden: vóór, dóór en met
gemeenteleden het goede leven vieren!
We hopen velen in de kerk of live via de uitzending te ontmoeten,
zodat het ook dit jaar weer een fijne viering mag worden.
De startzondagcommissie,
Jan de Visser, Jeannette Kastelein, Jeannette Mastenbroek,
Jacqueline Gebraad, Arna Taale en Renée Schoenmaker
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Dankjewel
Wij willen iedereen bedanken voor alle kaarten en telefoontjes tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en revalidatiecentrum. Ook dank voor
de bezoekjes aan huis.
Het heeft ons heel erg goed gedaan.
Bert en Jannie Vroege
*****************************************************************************
Lieve mensen van de Exodus Gemeente,
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de vele mooie kaarten met
hartelijke, bemoedigende woorden, die Arie op zijn verblijf in
Roosendaal mocht ontvangen, waar hij bijna zeven weken was. Ook
dank voor de telefoontjes en berichten via WhatsApp en voor de
bloemen en bloemengroet. Het was hartverwarmend allemaal!!!
Tevens waren wij 21 augustus 2020 vijftig jaar getrouwd.
Wij hebben veel kaarten en bloemen ontvangen van mensen uit de
Exoduskerk. Het heeft ons goed gedaan, dat zoveel mensen om ons
denken. Heel veel dank hiervoor.
Hartelijke groeten,
Arie en Nel Nelemans
*****************************************************************************
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Koffiedienst
6 september
13 september
20 september
27 september
4 oktober
11 oktober
18 oktober

Mevr. A. van der Veken en mevr. H. de Visser
Mevr. R. van Soelen en mevr. C. van den Tol
Mevr. M. Zuidwijk en mevr. J. van Nimwegen
Mevr. T. Hendriks en dhr. J. Hendriks
Mevr. L. Gerlings en mevr. M. Quadt
Dhr. L. van Sliedregt en mevr. M. van Sliedregt
Mevr. E. van der Wel en mevr. B. Schroevers

Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821

Bloemendienst
6 september
13 september
20 september
27 september
4 oktober
11 oktober
18 oktober

Mevrouw van Reede
Mevrouw Quadt
Mevrouw van den Tol
Mevrouw Mijs
Mevrouw van den Ouden
Mevrouw Groenewoud
Mevrouw Mackloet

Middelharnis
Dirksland
Dirksland
Nieuwe-Tonge
Sommelsdijk
Sommelsdijk
Oude-Tonge

Riet Riedijk, tel.: 487050
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Oppasdienst
06-09-2020
13-09-2020
20-09-2020
27-09-2020
04-10-2020
11-10-2020
18-10-2020

Annemiek Wesdorp
Maaike den Hartogh
Jantien Nagtegaal
Jadus
Merel van Noord
Lotte Mijs
Anne Akershoek
Joëlle van den Doel
Ria van Rossum
Jeugddienst
Jantien Nagtegaal
Jadus
Annefleur van Es
Iris van Noord

06-38499936
06 20549636
06-53520306
06-26045363
06-19063062
06-44765774
06-44728484

06-53520306
06-37407587
06-19588146

Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt? Graag eerst
onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan:
jantienvanderwende@hotmail.com.
Vind je het leuk mee te draaien in de oppas? We zijn vooral op zoek
naar aanwas onder de volwassenen. Dus een oppas oma is ook van
harte welkom.
Meld je aan via Jantien Nagtegaal. Zie bovenstaand mailadres.
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Leesrooster
September
zo 6 sep
ma 7 sep
di 8 sep
wo 9 sep
do 10 sep
vr 11 sep
za 12 sep
zo 13 sep
ma 14 sep
di 15 sep
wo 16 sep
do 17 sep
vr 18 sep
za 19 sep
zo 20 sep
ma 21 sep
di 22 sep
wo 23 sep
do 24 sep
vr 25 sep
za 26 sep
zo 27 sep
ma 28 sep
di 29 sep
wo 30 sep

Matteüs 18:10-20
Matteüs 18:21-35
Matteüs 19:1-9
Matteüs 19:10-15
Matteüs 19:16-22
Matteüs 19:23-30
Exodus 31:1-18
Exodus 32:1-14
Exodus 32:15-35
Exodus 33:1-11
Exodus 33:12-23
Exodus 34:1-18
Exodus 34:19-35
Psalm 145
Daniël 1:1-21
Daniël 2:1-12
Daniël 2:13-23
Daniël 2:24-35
Daniël 2:36-49
Daniël 3:1-12
Daniël 3:13-23
Daniël 3:24-30
Daniël 3:31-4:14
Daniël 4:15-24
Daniël 4:25-34

Oktober
do 1 okt
vr 2 okt
za 3 okt
zo 4 okt
ma 5 okt
di 6 okt
wo 7 okt
do 8 okt
vr 9 okt
za 10 okt
zo 11 okt
ma 12 okt
di 13 okt
wo 14 okt
do 15 okt
vr 16 okt
za 17 okt
zo 18 okt

Daniël 5:1-12
Daniël 5:13-6:1
Daniël 6:2-10
Daniël 6:11-18
Daniël 6:19-29
Psalm 115
Matteüs 20:1-16
Matteüs 20:17-34
Psalm 122
Ezra 1:1-11(-2:70)
Ezra 3:1-13
Ezra 4:1-16
Ezra 4:17-5:5
Ezra 5:6-17
Ezra 6:1-5
Ezra 6:6-12
Ezra 6:13-22
Matteüs 21:18-22
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