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Kerkdiensten
zondag
29 november
10.00 uur
zondag
6 december
10.00 uur
zondag
13 december
10.00 uur
zondag
20 december
10.00 uur
donderdag
24 december
22.00 uur
vrijdag
25 december
10.00 uur
zondag
27 december
10.00 uur
donderdag
31 december
19.00 uur
zondag
3 januari
10.00 uur
zondag
10 januari
10.00 uur
zondag
17 januari
10.00 uur

ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Wilde ganzen
2e coll.: t.b.v. de kerk
dhr. Alain Verheij
1e coll.: t.b.v. KIA kinderen
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Hospice Calando
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v.Plaatselijk
diaconaal
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Light fort he world
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. KIA Kerst
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Kerkdiensten
Zuidwester
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Stichting De Hoop
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Wilde Ganzen
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v.Plaatselijk
diaconaal
2e coll.: t.b.v. de kerk
dhr. Alain Verhey
1e coll.: t.b.v.PKN Ondersteuning
gemeenten
2e coll.: t.b.v.de kerk

Eerste Advent
Tweede Advent
Derde Advent
Dienst van Schrift en
Tafel
Vierde Advent

Kerstnacht
Eerste Kerstdag
Top-2000 dienst

Oudejaarsdienst
in de Emmaüskerk

Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren/zien via
internet: www.exoduskerk.nl
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Meditatie
Het volk, dat in duisternis ronddoolt,
ziet een schitterend licht
Jesaja 9: 1
Kerst is het feest van de ongehoorde en ongekende mogelijkheden.
Wat in onze waarneming volkomen onmogelijk is, gebeurt. Als in onze
eigen wereld alle verhoudingen muurvast zitten, zegt het Kerstfeest
ons, dat alles weer in orde kan komen. Onverwacht, en niet vanuit
onze eigen mogelijkheden, maar door de kracht van het Kerstfeest,
zeg maar liever: het Kerstkind!
Het allereerste scheppingswoord was: ‘Er zij licht’. God zelf geeft
hiermee aan, dat er eigenlijk niets belangrijkers is dan licht. Je zou
dan denken, dat iedereen het licht wel zal omarmen, en het licht laat
branden voor alles en iedereen.
Maar nee, er zijn mensen die in duisternis ronddolen. Dat zijn mensen
of volkeren, waarin het allerbelangrijkste van het leven ontbreekt: het
licht. Die leven in een wereld, waarin het effect van het eerste
scheppingswoord niet meer te zien is.
Daar zijn natuurlijk allerlei redenen voor. En iedereen kan in haar of
zijn leven wel dingen opnoemen, die direct te maken hebben met de
duisternis. Voor het volk waar Jesaja het over heeft, was dat de
ballingschap waar ze in zaten. En die periode wordt in de joodse
geschiedenis gezien als één van de donkerste perioden in hun
bestaan. Geen licht, uitzicht, geen scheppingskracht meer.
Zonder licht geen leven. En een leven in de duisternis is een doods
leven. Iedereen die wel eens een donkere periode in het leven heeft
meegemaakt, kan daarover meepraten.
En de belofte van Jesaja is, dat zijn volk, dat in duisternis ronddoolt,
een schitterend licht zal zien. Niet zomaar een klein lichtpuntje aan
het eind van de donkere tunnel, nee, in één keer volop in de stralen
van dat schitterende licht.
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God laat zich niet verdrijven in de duisternis, en Hij laat het kennelijk
ook niet toe dat zijn volk Israël in een land vol van duisternis blijft
ronddolen en uiteindelijk verdwaalt en ten onder gaat. Hijzelf zal het
schitterende licht over hen laten stralen.
Dat belooft veel. De Schepper wil het scheppingslicht niet uitgedoofd
zien, nergens en bij niemand. Dat op zich al kan ‘verlichting’ brengen
in donkere hersenspinsels. En het biedt zo ongeveer de zekerheid dat
de duisternis verdreven zal worden, ook als wij het niet meer zien
zitten.
Een grotere tegenstelling dan tussen licht en duisternis kun je je bijna
niet voorstellen. En op meer plaatsen in de Bijbel gaat het daarover.
Jezus wordt in het Johannesevangelie het Licht der wereld genoemd.
“In het Woord was leven en leven was het licht voor de mensen.” De
duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen. Het licht wint
het, zeker in de Bijbel, altijd van de duisternis. En het licht van Jezus’
kant is krachtig genoeg om alle duisternis te verdrijven. Het licht
overwint.
Het was voor het volk Israël tijdens de ballingschap onvoorstelbaar
dat er ooit nog een dag vol licht zou aanbreken. Maar dankzij het
eerste scheppingsbeginsel is dat wel gebeurd. Met Kerst vieren we
de komst van het Licht in de wereld op een heel bijzondere manier.
In de komst van Jezus mogen we zien, welke ongekende en
ongehoorde mogelijkheden er in een wereld vol duisternis mogelijk
zijn.
Ik wens iedereen van harte een Kerstfeest toe met ongehoorde en
ongekende mogelijkheden!
Ds. Jan de Visser
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Aandacht voor …….
Dit is de laatste uitgave van het mededelingenblad van dit jaar. Een
heel bijzonder jaar loopt ten einde. Het jaargetal 2020 was al
bijzonder, maar de gebeurtenissen van het jaar nog meer! De impact
die het coronavirus op ons allen heeft gehad en nog heeft, zal ons
allemaal bijblijven, hoe jong of hoe oud we ook zijn. Hoewel de fysieke
contacten beperkt werden, zijn we als kerk blijven zoeken naar de
verbinding met elkaar en het omzien naar elkaar. Deze missie zullen
we de komende maanden voortzetten. We hopen op een mooie
voorbereidingstijd op de Kerstviering.

Tenslotte
Ter afsluiting een gedicht van Marinus van den Berg
Handen hebben we om elkaar vast te houden
Ogen hebben we om elkaar te zien.
Oren hebben we om elkaar te horen.
Mensen van lijf en leden zijn we.
Mensen van lijf en leden lijden
als handen op afstand moeten blijven
als troebele ogen op afstand wazig zien
als oren op afstand nog minder horen
Mensen van lijf en leden lijden
als samen steeds meer alleen wordt
als samenkomen zo lang niet kan
als aandacht tweedehands wordt
Mensen van lijf en leden
Wij zien uit naar tekenen van liefde
Wij zien uit naar liefdevolle versoepeling
Wij sturen elkaar signalen van aandacht.

Margot van de Wiel
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In Memoriam
Tot tweemaal toe is het er niet van gekomen om de mensen die ons
in de afgelopen weken zijn ontvallen, met een In Memoriam te
gedenken.
Vandaag doen we dat alsnog, en staan stil bij het leven en sterven
van:
Hansje Knöps
Tini v.d. Wal
Marius Petermeijer
Aad Braber
Henk Mackloet

In Memoriam I
Hansje Knöps
* 8 juni 1931

† 6 september 2020

Zij verlaat degene die zij lief heeft
Om diegene die zij lief had terug te vinden

Op zondag 6 september jl. hebben we
met elkaar nog voorbede voor haar
gedaan, een uur later is ze overleden:
Johanna Knöps, in de volksmond
Hans, Hansje of Hansie genoemd en
door haar eigen familie heel vaak
Hanne.
Het was een kleurrijke vrouw, die zich
enerzijds graag beriep op haar
luisterrijke leven in Den Haag, maar
zich tegelijkertijd de laatste jaren heel
erg
thuis
voelde
in
haar
geboorteplaats Sommelsdijk. Niemand, maar dan ook niemand heeft
haar ooit gezien zonder dat ze zich had opgemaakt. Ze was altijd de
dame die ze wilde zijn, zonder haar vrienden en kennissen daarmee
tegen zich in het harnas te jagen.
Een innemende vrouw is van ons heengegaan.
Ze heeft in haar werkzame leven bepaald niet stil gezeten. Zo heeft
ze jaren op kantoor gewerkt, maar op enig moment is ze voor zichzelf
begonnen met een kleine winkel in huisdecoratie. Dat is ook weer
gestopt, en toen is ze teruggegaan naar haar kantoorwereld, tot haar
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pensioen. En daarna is ze weer in Middelharnis-Sommelsdijk komen
wonen.
Kort nadat wij in Middelharnis zijn komen wonen, hebben we met haar
kennis gemaakt tijdens een barbecue van de cantorij, waar ze jaren
lid van is geweest. Daar was ze meteen duidelijk: ze wilde graag
afscheid nemen van het leven, want de ongemakken waren haar veel
te groot en veel te zwaar. Bovendien wilde ze graag vertellen dat ze
in reïncarnatie geloofde, los van wat ik daarvan vond.
We hebben het daar later nog wel eens over gehad, maar zonder dat
dat een zwaar onderwerp werd.
Ze heeft de laatste tijd veel getobd met haar gezondheid, maar ze
bleef daarbij tot voor kort kittig en vitaal. Nog voor de zomervakantie
ging ze nog waar ze heen wilde, ook al was het soms erg moeilijk.
De laatste weken is het hard achteruitgegaan. Nadat ze twee keer
achter elkaar ’s nachts gevallen was en niet meer overeind kon
komen, is er een soort spoedplaatsing in De Geldershof in Dirksland
georganiseerd. Daar heeft ze na een week een zo massieve
hersenbloeding gekregen, dat ze niet meer bij kennis is geweest.
Zondag 6 september is ze in rust en kalmte uit het leven weggegleden
in de handen van haar Schepper, in wie ze rotsvast geloofde.
Hij zal niet laten varen het werk dat zijn hand begon.
Dat ze in vrede moge rusten bij haar Heer en Schepper!
De uitvaartdienst heeft op vrijdag 11 september plaats gevonden,
gevolgd door de crematie in Heinenoord.
De nagedachtenis van Hansje zij velen tot zegen!
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In Memoriam II
Aad (Adriaan) Braber
*23 mei 1933 †8 september 2020

Tot op het laatst positief, goed
gemutst en liefdevol naar zijn
geliefde Martha is ~ toch nog
plotseling ~ Aad Braber uit
Ooltgensplaat overleden. Een
paar dagen geleden is hij in
Dirksland opgenomen wegens
galproblemen, en er stond zelfs
nog een operatie gepland in het
Maasstadziekenhuis. Maar hij
kreeg een inwendige bloeding afgelopen maandag en daardoor
ontstonden er tal van andere problemen, die niet meer te genezen
waren.
Omringd door zijn geliefden heeft hij op dinsdagochtend de laatste
adem uitgeblazen – Aad Braber is niet meer.
Het zal niet meevallen om ons onze Exodusgemeente voor te stellen
zonder Aad. Hij was zo vaak het kon in de kerk, hij bezocht alles wat
zijn belangstelling had, en genoot van alle mensen in de
Exodusgemeente.
In zijn werkzame leven had Aad zich opgewerkt van tram- en metrobestuurder tot treindienstleider en groeps-chef en later tot
instructeur/opleidingsfunctionaris bij de RET. En ook bij de introductie
van de laatste modellen van metro’s was hij betrokken en meelevend.
Op enig moment leerde Aad Martha kennen, en sinds dat moment is
de vlam tussen die twee voor iedereen herkenbaar en zichtbaar. Na
verloop van tijd is Martha bij Aad ingetrokken. Zij verwisselde het
centrum van Rotterdam voor Ooltgensplaat omwille van de liefde.
Op Valentijnsdag 1995 zijn ze met elkaar getrouwd in de gemeente
Oostflakkee.
Samen zijn ze zeer intensief betrokken geraakt op de
Exodusgemeente. Ze hebben zich op allerlei gebied ingezet voor de
kerk, voor de mensen en voor de onderlinge contacten.
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Anderhalf jaar geleden waren we bij hen op de thee. En toen kwam,
toch nog wel heel schuchter, de vraag: ‘We zijn op 14 februari 2020
vijfentwintig jaar getrouwd. Maar het is indertijd niet gekomen tot een
kerkelijke bevestiging van ons huwelijk. Kan dat alsnog?’
En zo is het gekomen dat we op die datum in onze kerk een huwelijk
bevestigd hebben, dat al 25 jaar bestond met een bruidspaar dat toen
86 resp. 75 jaar oud was. Een unieke gebeurtenis.
Het afgelopen jaar (de afgelopen jaren) stond hun beider gezondheid
eigenlijk fors onder druk. Gelukkig is het allemaal steeds goed gegaan
– tot afgelopen dinsdag.
We hebben afscheid genomen van een innemende, opgewekte,
gelovige en vriendelijke man.
De afscheidsdienst is gehouden op zaterdag 12 september om 10.30
u in de Exoduskerk.
“Ware liefde overwint de dood.
Ze schept een band die zelfs de dood niet kan vernietigen”
Dat is de tekst boven de kaart.
En daar kan niets tegen op ~ lijkt me.
We wensen Martha, Marianne en Bert, Krijn en Simone, Yvonne,
Richard en Stijn heel veel sterkte toe in de komende tijd.
Ds. Jan de Visser
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In Memoriam III
Tini van de Wal – Koolwijk
(1928 – 2020)
Op 8 oktober 2020 is Tini (Christina Cornelia) van de Wal – Koolwijk
overleden op de leeftijd van 92 jaar. Ze is geboren in 1928, en heeft
dus de Tweede Wereldoorlog zeer bewust meegemaakt. Haar man
heeft heel veel nare dingen meegemaakt in die oorlog, maar dat was
nog voor hun trouwen in 1950.
Ze is afkomstig uit Rotterdam, en is in haar huwelijk met haar man
samen op Goeree-Overflakkee komen wonen.
Ze heeft jaren met veel plezier gezongen heeft in de cantorij. Als de
cantorij oudejaarsmiddag in Nieuw Rijssenburg zong, was zij er ook
en ze genoot van het zingen en de praatjes die de leden met haar
maakten.
Zij genoot erg van het bezoek van haar achterkleinkinderen en kon
daar met smaak over vertellen. Door haar problemen met haar
darmen moest zij stoppen met de cantorij.
Zeker de laatste tijd was ze blij met het contact vanuit de kerk: de
kaarten van de kindernevendienst, de tulpen met Pasen en meer van
dat soort dingen.
Zij was niet iemand die graag op de voorgrond stond. Bescheiden was
een kenmerkende karaktertrek van Tini van de Wal.
Op 8 oktober is ze van ons heengegaan. De crematie heeft in
besloten kring plaatsgehad.
Haar nagedachtenis zij ieder die haar gekend heeft, tot een zegen!
Ds. Jan de Visser
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In Memoriam IV
Henk Mackloet
* 9 mei 1943 † 17 oktober 2020

In de vroege ochtend van 17 oktober jl. belde
Ina Mackloet op met de mededeling dat rond
drie uur in de nacht van vrijdag op zaterdag haar
man Henk is overleden. Zoals al in de gewone
Nieuwsbrief van vrijdag is meegedeeld, heeft hij
eerder deze week een zware hersenbloeding
gehad, waarna hij in Dirksland is opgenomen.
Hij is daar in coma geraakt, en vervolgens
overgebracht naar het Erasmus MC, waar hij
nog geopereerd is. Maar het mocht allemaal niet
meer baten.
Henk is midden in de oorlog in Middelharnis
geboren. Zijn vader had een klein aannemersbedrijf in Nieuwe-Tonge,
en dat heeft Henk, samen met zijn twee broers op latere leeftijd
overgenomen en uitgebouwd. Het werk in de aannemerij was zijn lust
en zijn leven. Het was dan ook een hard gelag toen daar in 2013 een
einde aan kwam.
In het jubileumboek, en ook op de site van het Eilandennieuws, is te
lezen, dat Henk de aannemer was, die in 1982 ons kerkgebouw heeft
opgeleverd (zie foto hieronder). En dertig jaar later, bij de grote
verbouwing, was hij opnieuw onze aannemer.
De grote passie van Henk was de trompet. Hij was lid van Die
Grevelinger Musikanten, en ook van Apollo, waar hij maandagavond
nog gerepeteerd heeft. Zijn laatste openbare optreden was tijdens de
dienst op 1e Paasdag van dit jaar in de Exoduskerk. “Zonder muziek
zou ik niet kunnen leven,” zo vertelde hij, toen ik hem nog maar een
enkele week geleden sprak.
De dankdienst voor zijn leven is gehouden op woensdag 21 oktober
2020 in de Exoduskerk.
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We wensen Ina, Helma, Petra en Conny heel veel sterkte toe in de
komende tijd. Het waren zware dagen waarin ze afscheid hebben
moeten nemen van hun man en vader. Uiteraard geldt onze wens ook
voor de rest van de familie.
Heel bijzonder was, dat de familie zich bijzonder gesteund heeft
geweten door alle belangstelling en medeleven via kaartjes, appje,
telefoontjes, bloemen etc., ook en met name vanuit onze
Exodusgemeente.
In Henk Mackloet verliezen we een markante man in onze gemeente;
zijn nagedachtenis zij velen tot zegen!
Ds. Jan de Visser
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In Memoriam V
Marius Hendrik Petermeijer
~ Marius ~
* 7 juli 1948

† 21 oktober 2020

Kort na zijn pensionering in 2006 kreeg Marius Petermeijer te kamen
met hartproblemen, een nieuwe heup en daarna (in 2014) kreeg hij
de boodschap dat er kanker bij hem was geconstateerd. Het was het
begin van een heel lang traject van ziekenhuizen, chemo’s,
bestralingen. Hij heeft niet echt heel lang van zijn pensioen kunnen
genieten.
Maar hiermee is het leven van Marius bepaald niet compleet
getypeerd.
Geboren in Wassenaar is hij op zesjarige leeftijd met zijn ouders naar
Flakkee gekomen. Daar heeft hij de lagere school doorlopen, en later
is hij opgeleid tot financieel medewerker. Als zodanig heeft hij vele
jaren in diverse zorginstellingen gewerkt, waaronder Hernesseroord.
Zijn grote passie in de vrije tijd was zeilen. Met zijn gezin, met
vrienden, met leden van de watersportvereniging in Middelharnis
heeft hij vele uren, vele dagen op het water doorgebracht. Het was
pas vorig jaar, dat hij zijn laatste boot, gelegen in de haven van
Middelharnis, heeft moeten verkopen. Met pijn in het hart, dat wel
natuurlijk.
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Als hij over vakanties begon te praten, kon hij bijna niet stoppen. En
dan ging het niet alleen over zeilen, maar ook over wandelen in de
bergen en vele natuurtrips.
Marius en zijn vrouw Willeke (door sommigen ook Willy genoemd)
hoorden al heel vroeg bij de Exodusgemeente. Zij zijn in 1972 door
ds. Hoogstraten, de eerste predikant van de Exodusgemeente,
getrouwd. In het jubileumboek is op p. 62 een foto opgenomen, waar
hij nog opstaat. De laatste jaren is de kerkgang, met name vanwege
zijn ziekte, gestopt.
Heel bijzonder is het effect van de coronacrisis. Niet zozeer op zijn
gezondheid, want die heeft daar niet veel hinder van ondervonden.
Nee, in Marius hebben we er een fanatieke en enthousiaste online
kerkganger bij gekregen. Nu het mogelijk is om de diensten vanachter
de televisie mee te maken, hebben Marius en Willeke er nagenoeg
geen één overgeslagen. De wekker werd ’s zondagsochtends gezet,
en om tien uur zaten ze klaar! Iedere keer als ik er kwam, werden de
diensten van de afgelopen weken even doorgenomen.
En nog een bijzonderheid. Marius ontwikkelde in de afgelopen
maanden een onverwachte interesse voor Bonhoeffer, de Duitse
theoloog die in de oorlog is gefusilleerd, een paar dagen voor de
bevrijding. In de gedachtenisdienst zullen we daar dan ook de nodige
aandacht aan besteden.
De gedachtenisdienst heeft in besloten kring plaats gehad op dinsdag
27 oktober 2020.
De nagedachtenis van Marius Petermeijer zij velen tot zegen!
Ds. Jan de Visser
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Agenda
Datum
donderdag !!
26 november
donderdag !!
10 december
16 december
7 januari

Activiteit & locatie
Brei-/praatcafé

Jeugdruimte

Brei-/praatcafé

Jeugdruimte

Koffie met Notenmix

Exoduskerk

Breicafé

Jeugdruimte

Aanvang
14.0016.00 uur
14.00 –
16.00 uur
10.00 –
11.30 uur
14.0016.00 uur

Koffie met “Notenmix”
De vorige koffie met notenmix op 4 november kon niet doorgaan
vanwege de verscherpte maatregelen.
Nu er weer versoepeling is, nodigen we jullie van harte uit voor onze
volgende “Koffie met notenmix” op woensdag 16 december in de
Exoduskerk.
Het is lang geleden dat we bij elkaar geweest zijn en misschien wilt u
vertellen hoe u de afgelopen periode beleefd heeft. “Hoe gaat het met
u”? Zijn er liederen, gedichten of teksten die u steun gegeven hebben.
Neem ze mee. We luisteren naar die liederen, want zingen mag nog
niet.
Inloop via de achteringang van de kerk is vanaf 10.00 uur en rond half
12 sluiten we af.
Van harte welkom iedereen!
Emmy Lingen en Margot van de Wiel
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Bloemendienst
29 november
6 december
13 december
20 december
25 december
27 december
3 januari
10 januari

Mevr. Arensman
Mevr. van der Wiel
Mevr. Vroegindewei
Mevr. Maliepaard
Mevr. Gravendeel
Mevr. Grootenboer
Mevr. Vroege
Mevr. de Vos

Riet Riedijk, tel.: 487050
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Middelharnis
Dirksland
Sommelsdijk
Den Bommel
Sommelsdijk
Dirksland
Middelharnis
Middelharnis

Kerkrentmeesters
Positief/Mooi nieuws van de Kerkrentmeesters
De ontmoetingsdagen gaan niet door, maar toch weten enkele
creatieve gemeente leden geld voor de ontmoetingsdagen bij elkaar
te brengen.
Zo kregen wij € 550,00 bijgeschreven met omschrijving “Tuintjes
verkoop”. Een groep vrijwilligers heeft enkele zaterdagen spullen
verkocht in hun voortuintjes. Hartstikke bedankt
Ook de kledingverkopers zijn zeer actief geweest dit jaar, zij hebben
voor € 2.250,00 kleding verkocht, geweldig!
Recent is bij alle gemeente leden een brief bezorgd, met daarin
informatie over het grotendeels weg vallen van de inkomsten van de
Ontmoetingsdagen en huuropbrengst in deze corona tijden.
De eerste bijdragen komen binnen, wij als kerkrentmeesters zijn blij
met deze reacties.
Namens ons allen heel hartelijk bedankt.
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Van de diaconie
De opbrengsten van de collecten in de maand september’20 waren:
Datum
06-09
13-09
20-09
27-09

Doel
Diaconaal Quotum
Leger des Heils
Vluchtelingen Lesbos
Vredesweek

Bedrag
€ 225,96
€ 311,95
€ 500,00
€ 159,00

De opbrengsten van de collecten in de maand oktober ‘20 waren:
Datum

Doel

Bedrag

04-10

Israelzondag

€ 302,95

11-10

Artsen Zonder Grenzen

€ 312,33

18-10

Kerk in Actie, Landbouw Rwanda

€ 391,20

25-10

Hervormingsdag

€ 286,45

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 september en oktober diverse giften ontvangen voor
een totaalbedrag van € 97,50.
Ook ontvingen wij nog een gift van € 10,-- van N.N.
Voor zowel uw giften als collectebijdragen danken wij u weer hartelijk.
Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Hans Meijer
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Ontmoetingsdagen 2019
Zoals u wellicht wel weet, krijgt de Diaconie ieder jaar 5% van de
opbrengst van de Ontmoetingsdagen.
Dit bedrag mogen wij dan verdelen onder goede doelen.
Vorig jaar was Zuidwester een goed doel.
De Dagbesteding was aan het sparen voor een belevenistafel voor
de cliënten.
Mede door onze gift is deze tafel nu aangeschaft.
De cliënten zijn ons zeer dankbaar voor onze bijdrage.
Mede door uw bezoek aan deze dagen konden wij dit mogelijk maken.
We zijn daar dan ook zeer dankbaar voor.
We hopen als Diaconie, zodra het weer mogelijk is, een bezoek te
gaan brengen aan de Dagbesteding.
Namens de Diaconie,
Joke van Driel

(foto geplaatst met toestemming van Zuidwester)
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Toelichting bij de collecten van 29 november 2020 tot en met 17
januari 2021
29 november 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.
6 december 2020 KIA Kinderen betrekken bij diaconaal
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op
onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een
liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen
die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze
kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen
ze met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een
centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met
verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in
Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om
kinderen te betrekken bij diaconaat.
13 december 2020 Hospice Calando te Dirksland
Hospice Calando is een High Care Hospice. Dit wil zeggen dat er 24
uur per dag gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam zijn. Dit
maakt het mogelijk om onder deskundige en professionele
begeleiding het leven op een waardige manier te voltooien, ook
wanneer er complexe zorgvragen spelen. Hospice Calando biedt
plaats aan vijf bewoners die elk de beschikking hebben over een
eigen kamer. Iedere kamer is volledig ingericht. Geprobeerd wordt, de
sfeer in het hospice zo huiselijk en vertrouwd mogelijk te laten zijn.
Om deze reden moedigen wij bewoners aan klein meubilair en
persoonlijke bezittingen mee te brengen, om de kamer meer eigen te
maken. Zelfs een huisdier is welkom.
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20 december 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.
24 december 2020 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’.
25 december 2020 KIA Kerst: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van
Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker,
en dat geven wij door. Kerken staan op omdat ze geloven in een beter
leven voor kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. We helpen de
kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op
een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan
vluchtelingenkinderen in Griekenland!
27 december 2020 Kerkdiensten Zuidwester
De kerkdiensten op Hernesseroord worden door kerken op Goeree
Overflakkee financieel en door middel van vrijwilligers ondersteund.
Onze kerk werkt hier al jaren aan mee en wij collecteren hier één keer
per jaar voor.
31 december 2020 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.
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3 januari 2021 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.
10 januari 2021 Plaatselijk diaconaal
Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor onze
eigen Diaconie. De Diaconie heeft diverse uitgaven, onder andere: de
bekostiging van het plaatselijk diaconaal werk, zoals ziekenbezoek en
ouderenwerk (bloemen, seniorenreisje en kerstviering voor senioren),
jeugdwerk, ondersteuning van de plaatselijke Voedselbank en
individuele hulpverlening aan mensen die in financiële problemen zijn
geraakt. Als Diaconie hopen we, dat we weer op uw steun mogen
rekenen.
17 januari 2021 PKN Ondersteuning gemeenten / Goed toegerust
aan de slag in de kerk
In onze protestante kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk
gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie,
van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer.
Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de
Protestante Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo
goed mogelijk te doen.
Namens de diaconie,
Marlien Mijnders
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Kerstviering Senioren & alleenstaanden
De adventstijd breekt weer aan. Het
afgelopen jaar is door de Corona epidemie
alles anders verlopen dan normaal. De
onderlinge contacten en kerkbezoek
waren
moeilijk
en
op
afstand.
Telefonisch hebben we geprobeerd
contact met oudere alleenstaanden te
houden en gevraagd of er hulp nodig was. Over het algemeen kon
iedereen de nodige hulp, bij voorbeeld boodschappen doen, regelen
met familie, vrienden en buren.
De kerkdiensten kunnen nu weer door 30 personen bijgewoond
worden en de meeste mensen kunnen de diensten gelukkig online
volgen, maar we zien elkaar veel minder.
Helaas zien we het dit jaar voor de Senioren- en alleenstaanden
Kersviering niet zitten om op een veilige manier bij elkaar te komen.
Wij vinden het heel erg dat we dit gezellig samenzijn, na het reeds
geannuleerde zomeruitstapje, óók niet door kunnen laten gaan.
Wij wensen U allemaal, ondanks de beperkingen en regels,
Gezegende Kerstdagen toe, waarbij U de aanwezigheid en het licht
van Christus zult ervaren. Wij hopen dat we in het volgende jaar
elkaar in goede gezondheid, weer normaal kunnen ontmoeten en
onze activiteiten weer door kunnen gaan.
Voor álle gemeenteleden geldt: Laten we met zijn allen proberen
om te zien naar elkaar! Misschien kunnen we met kerst één of
twee alleenstaanden, die verder geen bezoek of uitnodiging
krijgen, bij ons aan tafel of op de koffie vragen. Mensen die
hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich bij mij
aanmelden. Dit geldt voor zowel gast als gastvrouw/heer.
U kunt het natuurlijk ook zelf onderling regelen.
Het zou mooi zijn dat er op deze manier niemand van de gemeente
beide Kerstdagen in eenzaamheid door hoeft te brengen!
Deze actie kan natuurlijk alleen doorgaan als de situatie
betreffende de Corona dit toelaat. We weten nu nog niet welke
regels er dan gelden, maar we moeten in ieder geval de dan
geldende regels in acht nemen, de veiligheid staat voorop!
Namens de Diaconie Coby van den Tol tel: 482125
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Corona
Veel mensen zijn coronamoe. Ik denk eigenlijk
wel, dat iedereen zo zachtjes aan smacht naar
het einde van de maatregelen die maandenlang
ons leven bepaald hebben.
Sommige mensen blijven ons oproepen om vol te
houden, anderen trekken ten strijde tegen de
maatregelen, maar allemaal willen ze van het
virus af. Eén ding is zeker: het virus zal zich
bijzonder weinig aantrekken van onze coronamoeheid.
In de week waarin ik dit schrijf (zo vlak voor de inleverdatum van 19
november) zijn er veel hoopvolle tekenen, lichtpuntjes. We worden
bedolven onder berichtgeving over vaccins. Als al die berichten waar
worden, is er vóór de inleverdatum van het volgende
Mededelingenblad inderdaad een vaccin in omloop. Dat zou geweldig
zijn. Ook kun je lezen over medicijnen die de behandeling en de duur
van de ziekenhuisopname met ongeveer de factor twee verminderen.
En ook dat is goed nieuws.
Daar komt nog bij, dat het aantal ziekenhuisopnames en het aantal
overledenen aan het dalen is, en ook dat zijn lichtpuntjes.
Wie echt moe of moedeloos is, zal zich door dit nieuws niet laten
opbeuren. Maar wie graag een einde aan de maatregelen wil zien,
kan hieruit moed putten. Zolang de maatregelen nog gelden, komen
er daarnaast en daarbij hoopgevende signalen.
En degenen die elkaar inspireren met teksten als
“Houd moed, heb lief” zien in de bemoedigende
signalen de bevestiging of misschien zelfs wel de
beloning van hun vasthoudendheid.
Juist in deze Advents- en Kersttijd is het de moeite
waard om op zoek te gaan naar het licht, naar de
lichtpuntjes, mogelijk zelfs naar het schitterende
licht uit Jesaja 9: 1.
En we zijn en blijven natuurlijk betrokken bij iedereen die in de
afgelopen tijd aan corona geleden heeft. En we hopen dat er niet
meer verhalen van corona-zieken komen, niet in onze gemeente,
maar ook niet bij onze familie en kennissen! Voor iedereen: Heb lief
en hou vol!
Ds. Jan de Visser
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Dankbaarheid
Onlangs heb ik in een preek uitvoerig stil gestaan
bij het begrip dankbaarheid. Centraal stond de
gedachte dat je kunt leven uit dankbaarheid, en dat
– als je zo leeft – dat je hele kijk op het leven kan
veranderen.
Vorig jaar sloten we het kerkelijk jaar af met een
dienst waarin ook het begrip dankbaarheid een
belangrijke plaats innam. Toen hoorden we van iemand die nog maar
pasgeleden zijn geliefde heeft begraven. En deze man had, te midden
van het verdriet en gemis, een wijze les voor alle mensen om hem
heen: oefen je in dankbaarheid.
Natuurlijk komen er vragen op: moet je dankbaar zijn voor alles wat
je zelf gedaan en gepresteerd hebt? Moet je dankbaar zijn voor het
voedsel op je bord, waar boeren en handelaren hard voor gewerkt
hebben, en waar je uiteindelijk gewoon zelf voor betaald hebt? Moet
mijn dankbaarheid altijd afgezet worden tegen de armoede elders in
de wereld, of is mijn dankbaarheid niet veel meer dan blijdschap om
mijn welvaart en geluk?
Het vervelende van al deze vragen is, dat ze vragen om een
afbakening van het begrip dankbaarheid, en dat houdt altijd en per
definitie een beperking in. Maar dankbaarheid is niet gebaat bij
beperkingen. Wie gelooft, dat we niet meer zijn dan een paar
koolstofverbindingen die niet langer dan een jaar of tachtig samen
kunnen blijven hangen, heeft waarschijnlijk ook niks met het begrip
dankbaarheid. Wie het leven ziet als een van God gegeven geschenk,
kan vanuit die visie ‘dankbaar zijn in alles’. En ergens daartussenin is
voor ieder van ons een bepaalde manier van dankbaar-zijn te vinden.
Dankbaarheid begint met het besef of het geloof dat alles wat we
hebben en zijn, ons gegeven is. Wij hebben onszelf het leven niet
gegeven. En sommige mensen lijden onder dat besef, en ervaren het
leven als een ongevraagde en onverdiende zware taak. Maar voor de
overgrote meerderheid van de mensen is het leven veel positiever.
En als je er oog voor hebt, zijn er heel veel onverwachte en
ongedachte dingen, iedere dag weer, waar je blij van kunt worden. En
je kunt je afvragen: ‘Waar heb ik het aan verdiend?’
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Dankbaarheid gaat over dingen of gebeurtenissen die 1) voor jou
waardevol zijn, 2) je zelf niet bedacht hebt, of waar je geen recht op
hebt en 3) de ander onverplicht aan of voor jou gedaan heeft.
Om meer zicht te krijgen op de schoonheid die opgesloten ligt in het
begrip dankbaarheid, is het misschien een goede tip om de dag
ermee te beginnen en te eindigen.
Je kunt de dag beginnen met jezelf bewust open te stellen voor Gods
liefdevolle aanwezigheid, of voor God als bron van het goede, of voor
al het onberekenbare en onvoorspelbare wat je de komende dag
misschien mee gaat maken. En ’s avonds of tussendoor stel je jezelf
de vraag: ‘Hoeveel dingen zijn er vandaag gebeurd, die ik vanochtend
niet had kunnen bedenken?’ Waar zag je sporen van God, wat was
je grootste vreugde, wat je diepste teleurstelling of tegenslag? Wie
heb ik vandaag werkelijk ontmoet, en hoeveel reden tot dankbaarheid
hebben zich voorgedaan?
Sommige mensen houden daarover een dagboek bij. En zo is
bijvoorbeeld het boek Duizendmaal dank van Ann Voskamp ontstaan:
gewoon bijhouden welke onverwachte dingen jou zijn overkomen,
waar je zelf niet aan hebt durven denken, en waar niemand toe
verplicht was.
Bij Petrus, het magazine van de PKN kun je een klein,
gratis boekje bestellen onder de titel #Dankbaar. Even
intikken in Google “Petrus PKN”, en je vindt het (bijna)
vanzelf.
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Eén citaat daaruit komt van Henry Nouwen uit zijn boek Eindelijk
thuis:
Kiezen voor dankbaarheid
gaat nooit zonder inspanning.
Maar iedere keuze maakt
de volgende wat lichter, wat
minder bewust. Want telkens
wanneer ik een geschenk
ook als zodanig erken, gaan
mij de ogen open voor nog
andere geschenken, tot ik
op den duur zelfs de meest
alledaagse gebeurtenissen
en ontmoetingen en
de meest voor de hand
liggende en ogenschijnlijk
alledaagse gebeurtenissen of
ontmoetingen kan zien als
louter genade

Ter afsluiting: vertellen over dankbaarheid
Dankbaarheid is een thema dat ons allemaal raakt. Iedereen heeft er
zo zijn of haar eigen verhaal bij. En iedereen heeft er wel ervaring in:
dat je blij en dankbaar wordt van mooie en goede dingen.
Ik wil iedereen graag uitnodigen om daar mee aan de slag te gaan:
dankbaar leven.
En ik zou het ook heel mooi vinden, als je de ervaringen die je ermee
hebt, zou willen opschrijven. Dat kan zijn een mooi gedicht, dat met
je meetrekt, of een bepaalde beleving waar je vaak op terugkijkt, of
een verhaal dat je geraakt heeft, of bijvoorbeeld een herinnering, een
schilderij, een wandeling – het maakt niet uit.
Vertel
over
je
verhalen
over
dankbaarheid
aan
jdevisser@exoduskerk.nl. Wie weet wat voor moois daaruit voortkomt
voor een volgende aflevering van dit Mededelingenblad! Ik ben
benieuwd!
Ds. Jan de Visser
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Dankbetuigingen
En altijd zijn er mensen om je te helpen belangrijke dingen
terug te vinden die je bent kwijtgeraakt:
Je glimlach, je hoop en je moed
Al die mensen willen we heel hartelijk danken voor hun
meeleven en steun in ons verdriet, nu Henk zo plotseling van ons is
heengegaan!
Namens ons allen,
Ina Mackloet-de Korte

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen die ik
mocht ontvangen tijdens mijn opname en thuiskomst uit het
ziekenhuis. Het was overweldigend, het heeft mij goed gedaan!!!
Mar de Vos

Beste mensen,
Heel hartelijk dank voor de prachtige kaarten die ik van jullie gekregen
heb.
Ook de kinderen van de kindernevendienst zijn gaan knippen,
plakken en kleuren en ik ontvang van jullie heel veel leuke kaarten.
Ook jullie heel hartelijk bedankt.
Mevr. T.M. Zoon-Vis
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Dankdag viel na mijn ingreep, maar was al begonnen donderdag 22
oktober om 13.30 uur.
Ik moest me erbij neerleggen dat er voor mij geen operatie mogelijk
was. Dat was slikken.
Dan belt een hartchirurg mij uit het Erasmus, dat hij me 30 oktober wil
helpen en alles, wat kan, verbeteren. Dus dat werd een dikke vette
“ja graag”.
Mijn blijheid vloog omhoog en alle dagen had ik een grote glimlach op
mijn gezicht. Dankbaar zo diep en heerlijk en dat is tot op de dag van
vandaag gebleven.
Het plaatsen van drie stents lukte en ik voel me nog steeds in de
wolken. Dank ook voor alle gebeden, kaarten, telefoontjes en
bloemen.
“Danken” elke dag laten we dat niet vergeten.
Lieve groeten, Mariska
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Ontmoetingsdagen 2020 afgelast
Alle activiteiten rond de ontmoetingsdagen 2020 worden
afgelast.
Het bericht van het kabinet om over te gaan naar een beperkte
lockdown, heeft de commissie Ontmoetingsdagen doen besluiten alle
activiteiten die gepland staan rond de “Ontmoetingsdagen 2020 “te
schrappen. Het is niet meer mogelijk om binnen de verscherpte regels
een “Ontmoetingsdag -light” te organiseren.
Dit betekent dat de boekenmarkt (5 zaterdagen), de vis- oliebollenstreekproducten en tulpenbollen verkoop op zaterdag 7 november
2020 niet doorgaan. Ook de verkoop van loten vervalt.
De commissie wil alle mensen bedanken die hebben geholpen bij de
voorbereidingen van de geplande activiteiten. Op de vrijwilligers, die
klaar stonden om voor de kerk aan de slag te gaan, willen wij volgend
jaar graag weer een beroep doen.
Ook bedanken wij de dames van de kledingverkoop voor hun bijdrage
aan de Ontmoetingsdagen. Zij hebben de afgelopen tijd ondanks de
beperkingen toch nog twee succesvolle verkoopdagen “gedraaid”.
Wij denken na over de mogelijkheid in het voorjaar (wanneer de
omstandigheden rond het virus hopelijk verbeterd zijn) een
evenement te kunnen organiseren dat enigszins vergelijkbaar is met
de Ontmoetingsdagen.
Commissie Ontmoetingsdagen
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Leesrooster
Nov 2020
zo 29-nov
ma 30-nov
Dec 2020
di 1-dec
wo 2-dec
do 3-dec
vr 4-dec
za 5-dec
zo 6-dec
ma 7-dec
di 8-dec
wo 9-dec
do 10-dec
vr 11-dec
za 12-dec
zo 13-dec
ma 14-dec
di 15-dec
wo 16-dec
do 17-dec
vr 18-dec
za 19-dec
zo 20-dec
ma 21-dec
di 22-dec
wo 23-dec
do 24-dec
vr 25-dec
za 26-dec
zo 27-dec
ma 28-dec
di 29-dec
wo 30-dec
do 31-dec

Jesaja 1:10-20
Jesaja 1:21-31
Jesaja 2:1-9
Jesaja 2:10-22
Jesaja 3:1-12
Jesaja 3:13-4:1
Jesaja 4:2-6
1 Tessal 1:1-10
1 Tessa 2:1-12
1 Tessa 2:13-20
1 Tessal 3:1-13
1 Tessa 4:1-12
1 Tessa 4:13-18
1 Tessa 5:1-11
1 Tessa 5:12-28
Haggai 1:1-15
Haggai 2:1-9
Haggai 2:10-23
Jesaja 50:1-3
Jesaja 50:4-11
Psalm 132
Jesaja 51:1-8
Jesaja 51:9-16
Jesaja 51:17-23
Psalm 2
Kerstnacht
Jesaja 52:7-12
Jesaja 52:13-15
Jesaja 53:1-6
Jesaja 53:7-12
Jesaja 54:1-5
Jesaja 54:6-10
Jesaja 54:11-17

Jan 2021
vr 1-jan
za 2-jan
zo 3-jan
ma 4-jan
di 5-jan
wo 6-jan
do 7-jan
vr 8-jan
za 9-jan
zo 10-jan
ma 11-jan
di 12-jan
wo 13-jan
do 14-jan
vr 15-jan
za 16-jan
zo 17-jan

Psalm 8
Genesis 11:10-32
Genesis 12:1-9
Genesis 12:10-20
Genesis 13:1-18
Genesis 14:1-12
Genesis 14:13-24
Genesis 15:1-11
Genesis 15:12-21
Psalm 71
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14
Genesis 16:1-16
Genesis 17:1-14
Genesis 17:15-27
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