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Kerkdiensten - ook online te beluisteren en te zien - 
 
zondag 
18 oktober  
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Kerk in Actie – 
landbouw Rwanda  
2e coll.: t.b.v. de kerk  

 

zondag 
25 oktober 
10.00 uur  

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

wintertijd 

zondag 
  1 november 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. Kerk in Actie – 
Najaarszending Indonesië  
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

zondag 
  8 november 
10.00 uur 

Mw. Ank Verhoeven, Pijnacker 
1e coll.: t.b.v. Jeugdwerk JOP 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

zondag 
15 november 
10.00 uur 

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

 

zondag 
22 november 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Nederland – 
Omzien naar mensen binnen en 
buiten de kerk   
2e coll.: t.b.v. de kerk 

Voleindingszondag 
 

zondag 
29 november   
10.00 uur 

ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. Wilde ganzen  
2e coll.: t.b.v. de kerk 

Eerste Advent  
 

 
Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren/zien via 
internet: www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande 
diensten nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u 
contact opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397. 
 
 
  

http://www.exoduskerk.nl/
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Meditatie 
 

Ploegen in de herfst 
 
De herfst is aangebroken. Welke gevoelens roept dat op? Denken we 
met heimwee aan de mooie zomer of verheugen we ons op het 
typisch Hollandse herfstweer? Of voelen we ons somber in het 
vooruitzicht van een misschien wel weer natte winter zonder 
vrieskou? 
Het is opvallend dat in de Nieuwe Bijbelvertaling de herfst maar één 
keer wordt genoemd.  
In Spreuken 20:4 lezen we: “Een luiaard ploegt niet in de herfst, en 
vraagt zich in de zomer af waarom hij niet kan oogsten”.  
 
Voor het goed begrijpen van deze tekst moeten we ons realiseren dat 
in het klimaat in Israël de regen een allesbeheersende plaats in de 
jaargetijden inneemt. Men kende in die tijd slechts twee jaargetijden: 
de regenrijke winter en de regenloze zomer (lees Genesis 8:22). Voor 
de overgangsperioden die wij lente en herfst noemen, werden geen 
namen gebruikt. Pas onder invloed van de Griekse cultuur is de 
indeling in vier jaargetijden algemeen goed geworden.  
 
In de zomer weinig regen en dat is gunstig voor de oogst (graan en 
vruchten). Na de zomer volgt een regenrijke winter en daarom is het 
van essentieel belang tussen deze twee jaargetijden (zomer en 
winter) de grond te bewerken (te ploegen) en klaar te maken voor de 
oogst in de daaropvolgende zomer.  
 
Dus als iemand (‘een luiaard’) in de herfst niet ploegt, moet hij zich 
niet afvragen, waarom hij in de zomer niet kan oogsten. In de Bijbel 
in Gewone Taal is Spreuken 20:4 als volgt vertaald: “Als je te lui bent 
om op het land te werken, moet je niet verwachten dat je kunt 
oogsten”.  
 
Een boer – maar dat geldt voor ons allemaal – moet zijn tijd dus goed 
benutten. Niet op je lauweren rusten als de oogst is binnengehaald, 
maar onmiddellijk aan de slag om de grond te bewerken en voor te 
bereiden voor een nieuwe oogst. Je moet steeds vooruitdenken en 
de goede tijd benutten. Alles onder de hemel heeft zijn geschikte tijd 
(Prediker 3:1). 
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Als je je nooit bekommert om een ander, bouw je geen 
vriendschappen op en dat kan later leiden tot eenzaamheid. Als je 
niet op tijd je huiswerk maakt, kan het zijn dat je niet slaagt voor een 
examen. Als je al je geld op een onzorgvuldige manier uitgeeft, bouw 
je wellicht geen of onvoldoende ruimte op voor onvoorziene uitgaven. 
 
Zo is het eigenlijk ook als het gaat om ons geestelijk leven. Als we 
daarin niet investeren door na te denken over en bezig te zijn met de 
belangrijke vragen van het leven dan kan het zijn dat je spiritueel met 
lege handen komt te staan.  
Daarom is de wekelijkse eredienst zo belangrijk. Dat geldt ook voor 
de activiteiten in het kader van Vorming en Toerusting. Het zijn de 
voedingsbodems voor onze spiritualiteit, voor de ontmoeting met God 
en met elkaar. 
 
Ondanks de vele beperkingen die deze coronatijd met zich 
meebrengt, worden we uitgedaagd en gemotiveerd actief te (blijven) 
zoeken naar mogelijkheden voor geestelijke groei en onderling 
contact. Onze gemeente biedt daartoe volop mogelijkheden waar we 
met hart en ziel gebruik kunnen maken “zonder op te geven, want als 
we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor 
gekomen is” (Galaten 6:9). 
 
Laten we dus ook in deze herfsttijd - op een ‘corona’ verantwoorde 
wijze – ploegen! 
 
Peter Visser  
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Aandacht voor ……. 
 
Na een goed georganiseerde en flitsende Startzondag, waarin de 
verbinding van binnen naar buiten gezocht werd door mensen in de 
gemeente te bellen en hen te bevragen over wat voor hen Het Goede 
Leven inhoudt, werden we maandagavond weer met onze neus op 
de feiten gedrukt vanwege het oprukkende Covid-19 virus. 
De gemeenteleden willen graag meedoen met tal van activiteiten. Per 
keer moet bekeken worden of iets door kan gaan of niet. Voor de 
contacten binnen de gemeente zal de telefoon weer vaker rinkelen. 
Blijf ook op deze manier omzien naar elkaar! 

 
Geboorte 
Op 15 september is geboren Loïs Yara Maan Luijendijk, roepnaam 
Loïs. Zij is de dochter van Christiaan en Marloes Luijendijk-van Es en 
het zusje van Veerle. Op het geboortekaartje staat Lach Feest 
Koester Wens Heb lief Verwonder. Mag zij in gezondheid opgroeien! 
Van harte gefeliciteerd!  

 
Doop 
Op 13 september was er een doopdienst, waarin Charlie Wilstra is 
gedoopt. Zij is de dochter van Esther Wilstra en Michel Verolme. Zij 
is in februari geboren, maar nu pas kon zij in een feestelijke dienst 
gedoopt worden.  

 
Zieken 
Mevrouw Zoon is twee weken in Geldershof geweest om meer rust 
en verzorging te krijgen. Nu ze weer thuis is, is extra zorg geregeld 
en krijgt ze een speciale therapie om de pijn in haar rug te doen 
verminderen. 
Pau Dubbeld heeft een operatie ondergaan die nodig is in zijn 
behandeltraject. Het is een zware weg die hij moet gaan en tevens 
spannend. 
Henk en Ina Mackloet hebben beide afwisselend even in het 
ziekenhuis gelegen. Zij werken nu aan hun herstel. 
Door de corona zijn twee gezinnen in onze gemeente in quarantaine 
geweest, omdat er gezinsleden positief getest waren. Het gaat om de 
familie Quist uit Oude Tonge en familie Admiraal in Sommelsdijk. 
Hopelijk kunnen de kinderen weer snel naar school en knappen de 
ouders goed op. 



                                          8 

Er zijn diverse gemeenteleden die thuis een moeilijke tijd hebben, 
vooral omdat de periode rond corona zo lang duurt. Zij voelen zich 
weer beperkt in hun vrijheid. 
Sterkte voor allen die thuis herstellende zijn of wachten op een 
operatie, die misschien nu uitgesteld wordt. 

 
Overlijdens 
Twee dagen na elkaar zijn twee gemeenteleden ons ontvallen. 
Mevrouw Hansje Knöps overleed op 6 september. Na de dienst in de 
Exoduskerk is zij in besloten kring gecremeerd. 
Op 7 september is Aad Braber in het ziekenhuis overleden. Hij 
wachtte op een operatie, maar deze is niet meer uitgevoerd. Na een 
dienst in de Exoduskerk is hij in Ooltgensplaat begraven. 
We hebben afscheid moeten nemen van twee markante personen die 
de kerk een warm hart toe hebben gedragen. 
Elders leest u van beide een in memoriam. 

 
 
Huwelijksjubilea       
 

Naam Datum en aantal 
jaren 

Jan en Ans van 
Eijken-Leune 

17 oktober 
45 jaar 

Dhr. en mevr. 
Looren de Jong- 
Heindijk 

20 oktober  
60 jaar 

Dhr. en mevr. 
Albrechts- 
Nibbelink 

31 oktober 
45 jaar 

Dhr. en mevr. 
Verduijn- 
Liebeek 

20 november 
40 jaar 
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Kroonjaren                      
 
Naam Datum en hoeveel 

jaar 

Mevr. T. S. Tijl-Karels 11 oktober 
85 jaar 

 

Komende verjaardagen 85+  
 
Naam Datum en hoeveel 

jaar 

Mevr. L. Maliepaard- 
Peeman 

12 oktober 
87 jaar 

 
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 (19 november 2020) kenbaar te 
maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl. 

 
Tenslotte 
Nu het aantal bezoekers in de kerk verder gelimiteerd is en het leven 
voor veel gemeenteleden weer moeilijker wordt, de volgende bede: 
 
Als het leven soms pijn doet 
En de storm gaat te keer 
In een tijd van moeite en verdriet 
Alsof de zon niet meer opkomt 
En het altijd donker blijft 
En de ochtend het daglicht meer ziet 
Dat Uw armen om mij heen zijn 
En Uw liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terugkijk 
Dat U mij gedragen heeft.     

 
Margot van de Wiel 

mailto:info@exoduskerk.nl
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Geloven in een crisis 
 
In de afgelopen maanden heb ik maar weinig mensen in onze kerk de 
vraag horen stellen wat God met de huidige pandemie te maken 
heeft. Misschien leeft die vraag niet zo erg onder ons. En dat is op 
zich prima, want als je gaat proberen om deze crisis theologisch te 
benaderen, kom je voor lastige vragen te staan, zeg maar gerust 
onbeantwoordbare vragen. 
Kijk maar eens naar het boek Job. Deze man wordt op alle gebieden 
van het leven gepakt: zijn bezittingen, zijn vee, zijn kinderen, noem 
maar op. Alleen zijn vrouw bleef gespaard, en die ried hem aan 
zelfmoord te plegen.  
Er komen drie vrienden bij hem zitten. Eerst rouwen ze met z’n vieren 
zeven dagen aan een stuk, en dan ontspint zich een theologisch 
debat van hoog niveau. De vrienden verwijten Job dat hij hoogmoedig 
is, en dat hij niet moet denken het beter te weten dan God die hem 
deze straffen stuurt, en dat hij niet van zichzelf mag zeggen, dat hij 
rechtvaardig en zonder zonde is.  
Job veegt de vloer aan met hun argumenten, en neemt steeds de 
hemel tot getuige van zijn leven, zijn rechtvaardigheid en zijn 
vroomheid. 
Aan het eind van het boek verschijnt God sprekende ten tonele. En 
Hij leest Job op indrukwekkende wijze de les: “Waar was jij toen Ik 
hemel en aarde schiep? Wat stel jij als mens nu helemaal voor in het 
totaal van de schepping?” 
En Job kruipt in het stof, en zegt: “Ik ben te gering, te onaanzienlijk, 
ik doe er het zwijgen toe”.  
En daar stopt de discussie. Job krijgt alles wat hij kwijtgeraakt is 
dubbel terug. Of dat het verlies, met name van zijn kinderen, echt 
goedgemaakt heeft, valt te betwijfelen, maar de meeste vertellers 
maken er een verhaal met een happy end van. 
Wat leert ons dit over de herkomst van ziektes, rampen, tegenslagen 
enz.? Het ontnuchterende antwoord is: niets. 
Job kwam er niet uit, zijn vrienden al helemaal niet, en God zelf zegt 
nergens waarom Job dit lot is overkomen. We komen er niet achter 
wat er nu allemaal achter deze rampen zit. 
 
Daarom heeft het volgens mij niet zoveel zin om er een theologisch 
verhaal van te maken. Natuurlijk kunnen we alle Bijbelverhalen die 
met rampen en tegenslagen te maken, erbij halen, maar de echte 
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bron van het kwaad krijg je toch niet te pakken. Dat wil zeggen: er is 
geen algemeen overkoepelend antwoord op de vraag waar al het 
kwaad van de wereld vandaan komt, en waarom het jou kan treffen. 
 
Het is volgens mij veel beter om een paar andere dingen te doen. 
Allereerst moeten we misschien (toch maar even naar het boek Job 
kijken) bij elkaar uithuilen, en rouwen over de schade die aan 
mensen, verenigingen en kerken is toegebracht. Iedere dag leven we 
met de vraag wat we wel en niet mogen; wat we wel en niet kunnen; 
wat we wel en niet moeten. De ene loopt de kans voor halve 
moordenaar uitgemaakt te worden als de regels niet strikt worden 
toegepast, de ander wordt voor angsthaas uitgemaakt als zij of hij de 
regels wel toepast. En daar is de sfeer in de samenleving deze dagen 
vol van.  
Verdriet om alle emotionele, psychische, sociale en economische 
schade – dat mogen en moeten we misschien wel met elkaar delen. 
Verdriet om de mensen die ons in de afgelopen maanden ontvallen 
zijn, verdriet om de soms ernstig zieken onder ons, verdriet om 
mensen die in een isolement zitten, en het uitzicht op normalisatie zijn 
verloren. Verdriet om en met mensen die vanwege deze ellendige 
situatie onder heel veel stress gebukt gaan. 
 
Daarnaast gelden ook andere zaken. In de afgelopen tijd hebben we 
ook heel veel kansen gezien om te overleven. ‘Never waste a good 
crisis’, zo hield Churchill ons al voor. Kijk of je de bekende dingen 
anders en beter kunt doen. Ik denk dat we daar als Exodusgemeente 
behoorlijk goed in geslaagd zijn. En we houden dat vol zo lang het 
nodig is. 
 
En dan dit. Als God niet op de een of andere manier aan het ontstaan 
van deze crisis te koppelen is, hoe kunnen we zijn aanwezigheid in 
de crisis dan merken? Is Hij er wel, en waar kan ik Hem dan vinden? 
Eerder heb ik al geschreven: God is overal, maar nergens zichtbaar. 
Hij laat zijn geest en invloed werken in alles wat het goede bevordert, 
en in alles wat meewerkt aan een wereld die op zijn rijk gaat lijken. 
God is in onze positieve energie, in onze creativiteit; Hij laat zich 
kennen in de stilte die er valt als we de situatie van een afstand 
bekijken; Hij is er als we met het kleine groepje dat er in de zondagse 
diensten bij elkaar komt, samen zingen, bidden, lezen en luisteren. 
Hij is er, als we dreigen te vallen, maar door anderen overeind 
gehouden worden; Hij is er, als we gebukt gaan onder stress en 
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andere ziektes, in de mensen en middelen die ons gelukkig toch nog 
op de been houden. 
 
In de bewoordingen van Psalm 27 : 7 (ber.) belijden we zingend met 
elkaar: Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
 
We knappen er volgens mij behoorlijk van op, als we afleren om God 
te zien in al het kwaad dat deze wereld treft, en aanleren om God te 
zien in al het goede dat we meemaken, en dat ons soms volstrekt 
onverwacht overkomt. 
In die zin kan deze crisis ons nog heel wat diepere inzichten opleveren 
over onszelf, onze gemeente, en de God uit Wiens handen we al het 
goede ontvangen. 
 
En we blijven natuurlijk hopen op een zo spoedig mogelijk einde aan 
deze crisis! 
 
Ds. Jan de Visser 
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Kennis maken met….. familie Markwat  
 
Wij zijn Liesbeth, Leo, Lieke en Lucas Markwat. We wonen in de 
Diepenbrockstraat in Dirksland en zijn in augustus dit jaar lid 
geworden van de Exodus gemeente. Hiervoor waren we lid van de 
Hervormde gemeente in Dirksland. Liesbeth werkt als 
verpleegkundige bij de Buurtzorg in Middelharnis / Sommelsdijk en 
Leo heeft een eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in automatisering 
en telecommunicatie. Lieke zit in groep vier van de Prins 
Mauritsschool in Dirksland en Lucas in groep drie van het Kompas in 
Middelharnis. We zijn na onze overstap naar de Exodus gemeente 
heel vriendelijk ontvangen en voelen ons welkom. Het is in deze tijd 
wel wat lastiger om elkaar te leren kennen, omdat er maar een 
beperkt aantal mensen in de diensten aanwezig mag zijn. Toch hopen 
we de komende tijd u en jullie te ontmoeten rondom diensten of 
activiteiten en op die manier echt kennis te kunnen maken.  
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Uit de kerkenraad 
 
We vergaderen weer in de kerk met vrijwel de hele groep.  
Corona en alle maatregelen drukken ook op deze vergadering een 
stempel, we gedragen ons volgens de regels, waardoor de tafel nog 
groter is en we zelfs hard moeten praten om verstaanbaar te zijn voor 
iedereen. 
Verder komt corona in verschillende onderdelen van de agenda terug, 
zoals ook bij de opening waarbij we eerst kijken naar een nieuwsitem 
over kerken in coronatijd. Veel kerken hebben te maken met een 
beperkt aantal kerkgangers. Ook wij denken na over waarom we naar 
de kerk gaan en waarom dat voor ons belangrijk is. Veel mensen 
missen de contacten met andere mensen en met de kerk, we denken 
na over mogelijkheden om toch samen kerk te zijn. 
Een van de dingen die we erg missen is het samen zingen in de kerk. 
De kerkrentmeesters hebben contact gezocht met een aantal 
bedrijven die eventueel een ventilatiesysteem in onze kerk zouden 
kunnen installeren. Zij lopen daarbij tegen twee grote problemen aan, 
alle systemen maken geluid en zorgen mogelijk voor luchtstroming 
die gevoeld wordt, verder gaat het vaak om vrij grote bedragen. De 
aanschaf van alle spullen voor de live uitzendingen heeft ook al een 
flinke deuk in de financiële positie van de kerk gezorgd, dus we 
kunnen niet alles tegelijk. 
Wel komt er een opmerking dat de uitzendingen vergeleken met het 
begin heel veel verbetering te zien geven. Het beeld en geluid en de 
opnametechniek zijn sterk verbeterd, complimenten. Zo 
langzamerhand komen ook alle spullen die men nieuw heeft 
aangeschaft binnen, zodat de uitzendingen ook goed verzorgd 
kunnen blijven worden.  
De jaarrekening voor 2019 wordt besproken, kerkenraadsleden 
kunnen hier ook vragen over stellen. 
De diaconie denkt na over het kerstfeest voor de senioren, kan dit wel 
door gaan en zo ja, hoe dan. 
Voor de diensten van schrift en tafel worden kleine bekertjes 
aangeschaft, het drinken uit een grote beker zien we niet meer 
terugkeren op korte termijn. De laatste keer hadden we bekertjes 
geleend, nu schaffen we ze zelf aan. 
Verder bespreken we een aantal van de komende diensten, zoals de 
doopdienst en de startzondag.  
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Het aantal mensen dat deze diensten wil bijwonen is waarschijnlijk te 
groot, hoe gaan we daar mee om? Voor de startzondag heeft men 
een apart plan gemaakt. 
Het herdenkingsbord met de kruisjes hangt nu wat verstopt achter de 
mensen die beeld en geluid regelen. De vraag is of we het moeten 
verplaatsen, we krijgen te horen dat mogelijk de “uitzendpost” 
verplaatst wordt, we wachten dus even af. 
We willen de jeugd meer betrekken bij onze kerk, sinds kort is er een 
jeugdlector, dit is een van de initiatieven. Ook zijn er initiatieven om 
bijeenkomsten te organiseren voor mensen jonger dan 40 jr. 
Dan een punt dat elk jaar weer voor hoofdbrekers zorg. Begin volgend 
jaar zijn 9 kerkenraadsleden aftredend, wie kan/ wil nog verder en wie 
gaat stoppen? We zoeken in ieder geval versterking voor de 
jeugdouderling en voor de diaconie dat is nu al duidelijk. 
Na het voorlezen van een gedicht (samen zingen, wat we normaal 
zouden doen, mogen ook wij niet) sluiten we de vergadering. 
 
Annet van Leersum 
(2e scriba) 
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Relativeren 
 
Om over na te denken het volgende plaatje met een leuke 
woordspeling: 
 

De pessimist zegt: de beker is 
half leeg 
De optimist zegt: de beker is 
half vol 
De psalmist zegt: Mijn beker 
vloeit over (Ps. 23: 5) 
 
Het zal niet altijd helpen om zo 
naar de wereld te kijken. Maar 
het kan wel helpen om het 
denken in tegenstellingen en 
tegenslagen te relativeren. 
 
Relativeren betekent overigens, 
dat je iets in relatie tot iets 
anders zet. Je baalt er 
ontzettend van dat je net een 

bekeuring hebt gekregen, en vijf minuten later vertelt de buurman dat 
zijn vrouw ernstig ziek is.  
 
Wij mogen alles relativeren in de richting van de Bijbel, of andersom: 
de Bijbel relateren aan ons leven. 
 
Dit plaatje is er een prachtig voorbeeld van. 
We hoeven ons niet in het keurslijf van pessimist of optimist te laten 
drukken: je kunt ook ‘psalmist’ zijn! 
Ds. Jan de Visser 
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Protocol  
 
Afgelopen week werden we verrast met de maatregel dat het aantal 
kerkgangers teruggebracht werd tot 30 excl. de medewerkers. 
Hopelijk wordt dit aantal toch snel weer bijgesteld. Verder blijven 
registratie, gezondheid, handen wassen en de 1,5 meter nog steeds 
de gangbare regels. 

 
Gewijzigd stoelenplan 
 

 
 
Sinds afgelopen week is het stoelenplan gewijzigd. De stoelen staan 
als vanouds op een aaneengesloten rij, met tussen de rijen onderling 
de 1,5 meter. Daarnaast wordt d.m.v. een 3-tal lege stoelen de 1,5 
meter aangehouden. Met elkaar geeft dit een beter (warmer) gevoel. 
De kosters blijven de verantwoording houden om ieder naar de plaats 
te brengen. Ook bij het verlaten van de kerkzaal geven zij 
aanwijzingen over het verloop hiervan. 

 
Ventilatie 
Met regelmaat is in de media-aandacht besteed aan de ventilatie van 
de ruimten m.b.t. het Coronavirus.  Voor ieders gezondheid is dit ook 
van toepassing in de kerkzaal, zeker nu de besmettingen toenemen. 
Nu de buitentemperatuur gaat dalen, zal dit zeker voelbaar worden in 
de kerkzaal en gaat dit ten koste van het comfort. Onze kosters 
kennen het belang en de noodzaak van de open ramen, verzoeken 
om de ramen te sluiten mogen zij niet honoreren. Graag jullie 
aandacht voor gepaste kleding m.b.t. temperatuur of tocht.  
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Koffiedrinken na de dienst  
Nadat begin juli meer personen de dienst mochten bijwonen, is 
besloten om het koffiedrinken na de dienst in ere te herstellen. 
De onderlinge contacten zijn van groot belang voor iedereen, zeker 
binnen een kerkgenootschap.  
Aangezien de daaropvolgende diensten nog gematigd bezocht 
werden en de onderlinge afstand nog redelijk gehandhaafd werd, 
verliep het koffie drinken, met de gepaste afstand, over het algemeen 
goed. 
Na afloop van de schoolvakantie werden de kerkdiensten meer 
bezocht en kwam de 1,5 meter na afloop steeds vaker in het gedrang. 
Ondanks het verzoek van de predikant rekening te houden met elkaar 
gaf dit niet het gewenste effect. 
Hierop werd op 2 plaatsen in de ontmoetingsruimte de koffie 
aangeboden, ook nu bleek de onderlinge afstand te gering. 
  
Uiteindelijk heeft het moderamen moeten besluiten om de komende 
tijd het koffiedrinken na de dienst te stoppen. 
Wij realiseren en betreuren dit, maar gezondheid gaat boven alles. 
 
Jan Terlouw, voorzitter kerkenraad. 
 
  



                                          19 

Ik zing, dus ik geloof 
 
Zingen is twee keer bidden, zo zei Luther ooit. Daarom staan er in 
een liturgie zoveel momenten voor samenzang. Hoe meer je zingt, 
hoe dieper de beleving van hetgeen er op papier staat: je leest en 
maakt muziek tegelijk! En dat slaat heel vaak gewoon naar binnen. 
“‘k Heb geloofd en daarom zing ik”, zo luidt een over- en overbekend 
lied, en hoe waar is dat! Wat zou geloven of kerkgang voorstellen 
zonder dat je mag zingen? 
Inmiddels weten we dat. Het is vreselijk, het is horror. Maar 
tegelijkertijd weten we, dat we het ermee te doen hebben, we kunnen 
en mogen niet zingen. 
“Wanneer zal ik Hem verhogen 
Juichend staan in zijn voorhoven?” 
Dat zijn de vragen: wanneer gaan we weer samen zingen? 
Ik zie uit naar de eerste dienst waarin weer alles mag. Met de 
Startzondagcommissie en de kerkenraad hebben we afgesproken dat 
dat een dienst wordt waarin het dak ervan afgaat (bij wijze van 
spreken). Misschien wordt die eerste dienst wel een zangdienst. 
En, daar is mijn punt: willen jullie ervoor zorgen, dat we dan ook echt 
een fantastische zangdienst kunnen maken? Oftewel: blijf zingen, 
thuis, in de tuin of de badkamer, in de auto of op de fiets. Train je stem 
in je eentje, of samen met je lief. Zet ‘Nederland zingt’ op en doe mee. 
Trek je een paar keer in de week niks aan van je buren, maar zing! 
Zing! ZING! 
Tot de eerste maatregelenvrije, onbekommerde en overvolle 
zangdienst! 
En tot het zover is: Heb lief en houd vol! 
Ds. Jan de Visser 
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Agenda – Alle activiteiten zijn onder voorbehoud  
 
Datum Activiteit & locatie Aanvang 

13-10 Bijbelstudie profeet Micha  19.30 uur 

27-10/ 17-11 Bijbelstudie profeet Micha  19.30 uur  

24-10 Boekenmarkt in jeugdruimte  10.00 – 15.00 u.  

31-10 / 7-11  Boekenmarkt          “      “       “         “  

14-11 / 21-11 Boekenmarkt          “      “       “         “  

26-10  Seniorenmiddag   14.45 uur  

  4-11 Koffie met notenmix in  
de Emmaüskerk  

10.00 – 11.30 u. 

  7-11  Outdoor-Exodus-Verkoopdag   9.00 – 15.00 u.  
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maanden juli en augustus 
2020 waren: 
 
Datum         Doel        Bedrag  

   05-07   KIA Vakantiepret kinderen in armoede  € 251,50 

   12-07    Plaatselijk Diaconaat      € 366,38 

   19-07   Stichting De Hoop  € 231,22 

   26-07    Light fort he World  € 211,60 

   28-06                 Kinderen van de Glind (nagekomen)  €   15,00 

 

   02-08   De Herberg Oosterbeek  € 290,65 

   09-08    Edukans      € 202,55 

   16-08   Slachtoffers Beiroet  € 870,15 

   23-08    Youth for Christ  € 194,65 

   30-08                 De Veldwerker  € 164,45 

 

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 juli en augustus diverse giften ontvangen voor een  
totaalbedrag van €  190,00 . 
 
Voor zowel uw giften als collectebijdragen danken wij u weer hartelijk.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie,  
Hans Meijer 

  



                                          22 

Opbrengst collecte voor Beiroet 
 
Op 16 augustus heeft de diaconie een collecte gehouden voor de 
slachtoffers van de enorme ontploffing en brand in het haven van 
Beiroet, waardoor ook een hele woonwijk verwoest werd. 
U heeft hier geweldig op gereageerd en zo hebben wij het mooie 
bedrag van 870,15 Euro hiervoor bij elkaar gehaald. Alle gulle gevers: 
Hartelijk dank! De mensen daar kunnen wel wat ondersteuning 
gebruiken!  
Als U na de dienst geld over wil maken voor een speciaal diaconaal 
doel, dan kunt U dat storten op de rekening van de diaconie: 
NL89RABO0373710062  Hierbij dan wél vermelden voor welk doel U 
dit geeft, bijvoorbeeld ten bate van: Stichting de Boei. Als U dit er niet 
bij vermeldt, dan wordt uw gift gedeeld met de kerkrentmeesters. 

 
Toelichting bij de collecten van 18 oktober 2020 tot en met 

29 november 2020 

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 
 
25-10-2020: Hervormingsdag 
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze 
seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet 
vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk 
initiatieven die Bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) 
enthousiast maken over de Bijbel. 
 
  

http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
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01-11-2020: Kerk in Actie – Najaarszending Indonesië, kerk  
met vrouwen in de hoofdrol 
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een 
belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen 
gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht 
functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen 
steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk 
vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het 
toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve 
vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. 
Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en 
maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen! 
kerkinactie.nl/vrouwenindonesie 
 
08-11-2020: Jeugdwerk JOP - Opvoeden doe je niet alleen 
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je 
dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders 
een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun 
een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om 
die gemeenschap te zijn. JOP, Jong Protestant helpt kerken bij het 
zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee 
gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen 
gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden 
door te geven aan volgende generaties. Collecteer mee, zodat JOP 
ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de 
geloofsopvoeding. 
 
15-11-2020: 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. 
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22-11-2020: Nederland - Omzien naar mensen binnen en buiten 
de kerk 
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben 
voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten 
de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare 
omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, 
een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze 
Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van 
de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan 
iedereen die ervoor open staat. Nogal wat gemeenten hebben 
minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal 
uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van 
uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De 
Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met uw gift 
maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk. 
 
29-11-2020: Wilde ganzen 
Deze stichting steunt wereldwijd kleine ontwikkelingsprojecten, die 
gezamenlijk zijn opgezet door mensen ter plekke én ondernemende 
Nederlanders. Dit doen ze door middel van financiële steun, kennis 
en hun netwerk. Een voorbeeld van een project dat gelukt is: een 
ziekenhuis in Kilgoris, Kenia, dat zelf weer verpleegkundigen gaat 
opleiden. Door problemen en achterstallig onderhoud was de school 
al bijna 20 jaar dicht. Een groot gemis, want in de wijde omgeving was 
een dergelijke opleiding niet aanwezig, waardoor een groot tekort aan 
verpleegkundigen was ontstaan. 
 
Namens de diaconie, 
Marlien Mijnders   
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 Van de kerkrentmeesters 
 
De opbrengsten van de collecte in de maanden mei t/m september 
2020 waren: 
 

Datum Bedrag 

  3-5-2020 t/m   8-5-2020  €  279,50  

10-5-2020 t/m 16-5-2020  €  207,00  

17-5-2020 t/m 23-5-2020  €  277,75  

24-5-2020 t/m 30-5-2020  €  422,75  

31-5-2020 t/m   6-6-2020  €  127,50  

  7-6-2020 t/m 13-6-2020  €  207,75  

14-6-2020 t/m 20-6-2020  €  290,75  

21-6-2020 t/m 27-6-2020  €  169,25  

28-6-2020 t/m   4-7-2020  €   251,50  

  5-7-2020 t/m 11-7-2020  €   384,00  

12-7-2020 t/m 18-7-2020  €   211,35  

19-7-2020 t/m 25-7-2020  €   173,60  

26-7-2020 t/m   1-8-2020  €   290,65  

  2-8-2020 t/m   8-8-2020  €   187,55  

  9-8-2020 t/m 15-8-2020  €   192,55  

16-8-2020 t/m 22-8-2020  €   129,65  

23-8-2020 t/m 29-8-2020  €   221,45  

30-8-2020 t/m   5-9-2020  €   450,50  

  6-9-2020 t/m 12-9-2020  €   211,95  

13-9-2020 t/m 19-9-2020  €   234,96  

20-9-2020 t/m 26-9-2020  €   149,00  

27-9-2020 t/m 3-10-2020  €   292,95  

 
Hartelijk dank, 
Namens de kerkrentmeesters, 
Joost de Koeijer 
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Boekenmarkt in de Exoduskerk 
 

De jaarlijkse boekenmarkt die tijdens de ontmoetingsdagen op veel 
belangstelling kon rekenen, krijgt dit jaar ondanks alle corona-
perikelen extra veel aandacht. Gedurende vijf achtereenvolgende 
zaterdagen zullen in de jeugd-ruimte duizenden boeken uitgestald 
worden. De jeugdruimte voldoet aan de eisen van de RIVM-regels, 
heeft een eigen in- en uitgang en er wordt een looproute uitgezet.  
 
Vanaf zaterdag 24 oktober kun je terecht van 10.00 tot 15.00 uur. 
(achterzijde kerkgebouw-jeugdruimte).  
Volgende data; 31-10 / 7-11 / 14-11 /  21-11. 
 
De boekenmarkt van de Exodus is veelzijdig en uitgebreid en hoort 
tot één van de grootste op Goeree Overflakkee. Alle boeken liggen 
overzichtelijk op rubriek gerangschikt.  De boeken die wij aanbieden 
zijn recent, sommige boeken zelfs nieuw en van aansprekende 
schrijvers. Dit jaar mochten wij uit een particuliere collectie een groot 
aantal WOII geschiedenis- en oorlogsboeken ontvangen. Natuurlijk 
zijn kunst en theologie weer rijkelijk vertegenwoordigd en ook zijn 
kleuter- en kinderboeken volop te vinden op deze boekenmarkt. 
Voor de verzamelaar is er een afdeling antiquariaat met o.a. 
streekhistorie en oude prentenboeken. 
Ook zullen er DVD’s en CD’s te koop aangeboden worden. 
Kortom, zowel voor de boekenlezer, de koopjesjager als de fervente 
verzamelaar een schat van boeken bij de Exodus.  
En….wekelijks ontvangen wij nieuwe titels. 
 
Info; team ontmoetingsdagen- Bert Voorberg 06-40286215 of 
bertvoorberg31@gmail.com 
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Exoduskerk activiteiten op 7 november 2020 
 

Eenmaal in het jaar worden begin november de 
ontmoetingsdagen van de Exoduskerk gehouden. Twee dagen 
van bruisende activiteiten in en rond de kerk aan de Dorpsweg 
in Sommelsdijk. 
Dit jaar wordt het anders. Geen groot evenement met 
snuisterijen en rommelmarkt, antiek, rad van fortuin of 
kledingverkoop. Het wordt een aangepaste ontmoetingsdag. 
Op het grote parkeerterrein, aan de achterzijde van de kerk, 
worden enkele kramen opgesteld met de lekkerste vis, 
oliebollen, streek- en bakkersproducten. 
De kramen staan ruim opgesteld met daarbij een looproute en 
verdere aanwijzingen. Zo kan de organisatie voldoen aan de 
geldende overheidsregels rond het coronavirus. 
Er worden dit jaar geen oliebollen op andere locaties verkocht. 
Nieuw is dat u vooraf uw bestelling van oliebollen en vis kunt 
opgeven via een speciaal mailadres: 
oliebollenenvis@exoduskerk.nl. Het voorkomt wachttijden bij de 
kramen en wij kunnen uw bestelling op tijd klaarmaken.  
Prijzen: een kleine zak oliebollen € 4,00 (5stuks) grote zak   
€ 8,00 (11 stuks). Vis: € 1,00 per stuk en 6 stuks voor € 5,00.  
U kunt bestellingen van oliebollen en vis opgeven tot 5 
november en deze op zaterdag 7 november tussen 9.00 en 
15.00 uur afhalen bij de kramen achter de Exoduskerk. 
Wij stellen het erg op prijs wanneer u zoveel mogelijk uw 
bestellingen doorgeeft op het genoemde emailadres. Eventueel 
bestaat de mogelijkheid om op zaterdag 7 november bij de 
kramen uw bestelling te doen.  
Wij zien u graag op deze speciale “Outdoor- Exodus-
Verkoopdag”. 
 

Plaats: parkeerplaats achter de kerk               
 
Zaterdag 7 november  
van 9.00 tot 15.00 uur 

mailto:oliebollenenvis@exoduskerk.nl
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Vorming en toerusting 
 
De Commissie Vorming en Toerusting nodigt u van harte uit: 
  
Onbekend maakt onbemind. Dat geldt voor de Kleine Profeten uit het 
Oude Testament, maar in het bijzonder misschien wel voor Micha. 
Een vurige, vlammende spreker, die de elite van zijn dagen het vuur 
na aan de schenen legt. Hij komt op voor de verdrukten en de mensen 
die niet voor zichzelf kunnen spreken. 
 
Deze profeet nodigt uit tot dialoog, tot nadenken en bezinning. 
 
In drie avonden staat deze man centraal: dinsdag 13, dinsdag 27 
oktober en dinsdag 17 november 2020.  
 
De avonden beginnen om 
19.30 uur.  
 
Plaats van samenkomst: 
gebouw van de Exodus-
gemeente, Dorpsweg in 
Sommelsdijk.  
 
Ds. Jan de Visser zal 
deze avonden leiden. 
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Koffie met “Notenmix” 
 
De eerste keer “Koffie met notenmix” was een gezellige mix van 
ontmoeting met elkaar, ervaringen vertellen, koffiedrinken, luisteren 
naar liederen, die soms het lijflied van iemand was. Ook aandacht 
voor de verhalenvertelster van deze ochtend. Alize Mulder vertelde 
over haar werk als beveiligster van het Koninklijk Huis, wat heel 
boeiend verteld werd en waarmee we een klein inkijkje kregen in het 
leven van de leden van de koninklijke familie. 
 
De volgende keer dat we bij elkaar komen is woensdag 4 november 
in de Emmaüskerk. 
Inloop is vanaf 10.00 uur en rond half 12 sluiten we af. 
Via de nieuwsbrief leest u of we weer een verteller(ster) hebben. 
Misschien dat iemand uit de gemeente zich spontaan aanbiedt??  
 
Van harte welkom iedereen! 
 
Emmy Lingen en  
Margot van de Wiel 
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Coördinator bloemengroet 
 
Elke zondag wordt bekend gemaakt naar welk gemeentelid het 
boeket bloemen als groet en ter bemoediging van de gemeente 
gebracht wordt. Tot voor kort gaf Riet van den Ouden de predikant de 
naam voor de bloemengroet door. Zij heeft deze taak na 12 jaar nu 
neergelegd. 
We hebben haar bedankt voor haar jarenlange inzet! 
 
Tonny Buth heeft deze taak van haar overgenomen. Fijn dat het werk 
voortgezet kan worden. Als u iemand weet voor de bloemengroet, 
kunt u dit aan haar, de ouderling of scriba doorgeven. Zo komt het 
boeket op die plaats waar het nodig is. 
Het emailadres van Tonny is tonnybuth@hotmail.nl  
 
Margot van de Wiel  
 

 
  

mailto:tonnybuth@hotmail.nl
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Dankbetuigingen 
 
Beste mensen, 
 
Voor de kaarten, bloemen, telefoontjes, bezoekjes en verdere 
attenties, bij ons beider ziekenhuisopname, willen we jullie allen  
heel hartelijk danken. 
Het was om stil van te worden! 
 
Vriendelijke groeten, 
   Henk – Ina Mackloet-de Korte 
 
 
****************************************************************************** 
 
Zo sterk maar geen kracht meer 
Zo’n wil maar geen macht meer 
Je was het leven nog lang niet moe 
Maar jouw lichaam was er helaas aan toe 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling, 
fijne brieven, lieve kaarten en telefoontjes, die wij mochten ontvangen 
na het overlijden van mijn dierbare echtgenoot, onze vader, 
schoonvader en lieve opa Aad Braber. 
Met trots en liefdevol kijken wij als familie terug op de mooie waardige 
afscheidsdienst in de Exoduskerk en tijdens de begrafenis. 
Het is voor ons een fijne troostrijke gedachte dat onze lieve Aad in 
zijn leven voor velen zoveel heeft betekend. 
’t Geeft ons moed en kracht om verder te leven.  
 
Martha Braber-Banis en familie 
Ooltgensplaat, oktober 2020  
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Plexat Jongerenpagina  
 

Meet- Inn 
 
De Meet-Inn gaat weer van start op vrijdagavond 16 oktober van 
19.30-21.00 in de Jeugdruimte van de Exoduskerk.   
De jongeren die in de groepsapp staan hebben al bericht gehad, maar 
het is voor de ouders ook wel handig om in de gaten te houden   
 
Ben je nog nooit geweest en ben je tussen 12 en 17 jaar? Kom dan 
zeker een keertje kijken. Je bent heel erg welkom.  
De Meet-Inn wordt geleid door Helma Vader (Exoduskerk) en Nelleke 
en Kevin (Emmaüskerk) 
Meer informatie: r.w.vader@freeler.nl 
Schrijf alvast alle volgende data in je agenda! (onder voorbehoud) 
  
Meet-Inn Jeugdruimte Exoduskerk 
Altijd van 19.30 tot 21.00 uur 
 
Vrijdag 16 oktober  
Vrijdag 13 november 
Vrijdag  4 december 
Vrijdag 15 januari 
Vrijdag   5 februari Cirkelslag Young (hele avond) 
Vrijdag 19 maart 
Vrijdag 16 april 
 
 
 
 
  

mailto:r.w.vader@freeler.nl
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Bloemendienst 
18 oktober Mevrouw Mackloet Oude Tonge  
25 oktober Mevr.Nelemans Nieuwe-Tonge 
  1 november Mevr.Waanders Oude-Tonge 
  8 november Mevr.de Leeuw Sommelsdijk 
15 november Mevr.van Eijken Sommelsdijk 
22 november Mevr.Slis Dirksland 
29 november Mevr.Arensman Middelharnis 

 
Riet Riedijk, tel.: 487050 
 
 
 
 
 
 
 

Oppasdienst 
 
In al die weken in Coronatijd is er maar 1 keer een kindje naar de 
oppas geweest. Daarom dit keer geen schema. Als er een 
aanmelding is, dan zorgen we ervoor dat er gewoon oppasdienst is!  
 
Bij vragen, neem contact op met Jantien Nagtegaal  
(jantienvanderwende@hotmail.com of 06-53520306) 
 
 

  

mailto:jantienvanderwende@hotmail.com
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 Leesrooster 

zo  18-okt Matteüs 21:18-22 

ma  19-okt Matteüs 21:23-32 

di  20-okt Matteüs 21:33-46 

wo  21-okt Matteüs 22:1-14 

do  22-okt Matteüs 22:15-22 

vr  23-okt Matteüs 22:23-33 

za  24-okt Psalm 110 

zo  25-okt Neh.7:72b-8:12 

ma  26-okt Neh.8:13-18 

di  27-okt Neh.9:1-17 

wo  28-okt Neh.9:18-28 

do  29-okt Neh.9:29-10:1(28) 

vr  30-okt Neh.10:29-40 

za  31-okt Psalm 43 

zo  01-nov Psalm 24 

ma  02-nov Matteüs 22:34-46 

di  03-nov Matteüs 23:1-12 

wo  04-nov Psalm 67 

do  05-nov Matteüs 23:13-24 

vr  06-nov Matteüs 23:25-39 

za 07-nov Daniël 7:1-14 

zo  08-nov Daniël 7:15-28 

ma  09-nov Daniël 8:1-14 

di  10-nov Daniël 8:15-27 

wo  11-nov Matteüs 24:1-14 

do  12-nov Matteüs 24:15-28 

vr  13-nov Matteüs 24:29-44 

za  14-nov Daniël 9:1-14 

zo  15-nov Daniël 9:15-27 

ma  16-nov Daniël 10:1-11 

di  17-nov Daniël 10:12-11:2a 

wo  18-nov Daniël 11:2b-12 

do  19-nov Daniël 11:13-24 

vr  20-nov Daniël 11:25-35 

za  21-nov Daniël 11:36-45 

zo  22-nov Daniël 12:1-4 

ma  23-nov Daniël 12:5-13 

di  24-nov Psalm 97 

wo  25-nov Matteüs 24:45-25:13 

do  26-nov Matteüs 25:14-30 

vr  27-nov Matteüs 25:31-46 

za  28-nov Jesaja 1:1-9 

zo  29-nov Jesaja 1:10-20 

 


