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Kerkdiensten 
 
zondag 
20 oktober 
10.00 uur 

Dhr. Harm Kramer, Baarn  
1e coll.: t.b.v. Artsen zonder 
                     Grenzen 
2e coll.: t.b.v. de kerk  

 

zondag 
27 oktober 
10.00 uur  

Ds. L.J. Lingen 
1e coll.: t.b.v. PKN/bijbellezen  
2e coll.: t.b.v. de kerk  

Kanselruil 

zondag 
  3 november 
10.00 uur 

Ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. KIA najaarszending 
2e coll.: t.b.v. de kerk  

 

zondag 
10 november 
10.00 uur 

Ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Dorpskerken 
2e coll.: t.b.v. de kerk  

 

zondag 
17 november 
10.00 uur 

Mevr. Ank Verhoeven, Pijnacker 
1e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum 
2e coll.: t.b.v. de kerk  

 

zondag 
24 november 
10.00 uur 

Ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. PKN/Pastoraat  
2e coll.: t.b.v. de kerk   

Voleindingszondag 
m.m.v. de Cantorij 

zondag 
  1 december 
10.00 uur 

Ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. de Veldwerker 
2e coll.: t.b.v. de kerk  

1e Advent 
 

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

http://www.exoduskerk.nl/
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Meditatie 
 

Klimaatverandering 
 
Velen maken zich zorgen om een – eventuele – klimaatverandering. 
En dat is goed en nodig. Onze toekomst staat mogelijk op het spel.  
 
Maar hoe zit het nu eigenlijk met onze levensbeschouwelijke 
klimaatverandering? Daarover hoor je veel minder. Velen juichen een 
dergelijke klimaatverandering – minder religie, minder geloof, minder 
kerken – juist toe. 
Als je vandaag uitspreekt in het publieke domein dat je gelovig bent, 
dat je christen bent, dat je als het kan iedere zondag naar de kerk 
gaat, dan kijken mensen je meewarig aan. Geloof jij nog? Ga jij nog 
naar de kerk op zondag? Je wordt nauwelijks nog serieus genomen. 
Niet geloven lijkt in het Nederlandse levensbeschouwelijke klimaat de 
norm geworden. 
 
Velen hebben afstand genomen van de kerk als instituut en in het 
verlengde daarvan van het geloof. Onze individuele autonomie is 
belangrijker geworden dan het Woord van God. 
Velen voelen het als een bevrijding dat zij niets meer behoeven aan 
te nemen van anderen, van eeuwenoude woorden opgetekend in de 
Bijbel. Zij bepalen zelf wel wat goed en fout is en hebben geen geloof, 
geen religie, geen kerk meer nodig om het verschil tussen goed en 
kwaad te leren kennen. 
 
Weer anderen zijn wel gelovig gebleven, maar hebben afstand 
genomen van het verstikkende karakter van het geloof. Zij kiezen voor 
vrijheid en blijheid. Af en toe een keer naar de kerk, dat kan nog. Er 
moet dan wel gepreekt worden over de liefde van God. Begrippen als 
kwade machten, zonde, de duivel, het oordeel, enzovoort passen 
daar eigenlijk niet zo goed meer bij.  
 
Maar gelukkig zijn er ook in Nederland nog heel veel mensen die deze 
levensbeschouwelijke klimaatverandering niet delen. Die tegen de 
stroom in roeien. Die opkomen voor hun geloof in God en in Jezus. 
Tal van nieuwe gemeentevormen zijn in ontwikkeling. Ook binnen 
onze PKN. Een geweldig positieve ontwikkeling. Kerken die hun 
deuren openzetten naar de samenleving.  
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De startzondag was daar een mooi voorbeeld van. En straks in 
december samen met de andere kerken een kerstwandeling door 
Sommelsdijk en Middelharnis.  
 
Gelukkig zijn er ook nog heel veel mensen die iedere zondag een 
kerkdienst bezoeken. Om het geloof te vieren. Om het geloof te delen 
met elkaar. Om te luisteren naar die eeuwenoude woorden die nog 
steeds kracht en betekenis hebben. Om stil te staan bij wat ons ten 
diepste bezighoudt.  
 
Gelukkig zijn er ook nog kerkelijke structuren waarbinnen tal van 
mogelijkheden worden geboden om bezig te zijn met verdiepende 
vragen over Gods betrokkenheid met de wereld en met ons leven. 
Mogelijkheden om elkaar via tal van activiteiten in het kader van 
vorming en toerusting te ontmoeten. Met elkaar te delen. Naar elkaar 
om te zien (een wezenlijke diaconale en pastorale taak).   
 
Gelukkig zijn er ontwikkelingen gaande die mensen uitnodigen en 
uitdagen om over de grenzen van de kerkelijke structuren verbinding 
te zoeken, die proberen de kloof tussen kerk en samenleving te 
overbruggen en die gezamenlijk met activiteiten naar buiten treden. 
Als leden van de “gemeenschap der heiligen”.  
 
Laten we trots zijn op ons geloof in God en in Jezus. Laten we trots 
zijn op onze kerk. Laten we trots zijn op ons lidmaatschap van die 
gemeenschap van heiligen. Hier in Nederland en wereldwijd.  
 
Ik ben het in ieder geval. 
Peter Visser 
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Woorden van Wijsheid op de grens van einde  
en nieuw begin 

 
Jezus is op weg naar zijn einde. Hij reist in de Bijbelgedeelten die wij 
tot aan de Voleindingszondag met elkaar lezen, van het noorden van 
Israël naar Jeruzalem. 
‘Maar’, zo zul je zeggen, ‘het is toch nog lang geen Goede Vrijdag of 
Pasen? Het eerstvolgende feest is toch Kerstfeest? Gooi je alles nu 
niet een beetje door elkaar?’ 
Het antwoord is natuurlijk ‘nee’. Zeker is de eerstvolgende christelijke 
hoogtijdag het Kerstfeest, maar zoals iedereen weet, wordt dat 
voorafgegaan door vier adventszondagen. De eerste Adventszondag 
is dit jaar op 1 december. Dan begint eigenlijk volgens een 
eeuwenoude traditie het nieuwe Kerkelijk Jaar. Oftewel: 1 december 
is de Nieuwjaarsdag van het kerkelijk jaar 2019 – 2020. 
Dat betekent dus, dat de zondag daarvóór de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar 2018 – 2019 is, oftewel een soort Oudejaarszondag. En 
dat klopt, want op zondag 24 november 2019 sluiten wij het lopende 
kerkelijk jaar. En die laatste zondag noemen wij Eeuwigheidszondag 
of Voleindingszondag of simpelweg: de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. 
 
We gaan dus op weg naar het einde. Aan het einde van het kerkelijk 
jaar 2018 – 2019 herdenken wij al degenen die ons in het afgelopen 
jaar ontvallen zijn. Alle families van de overledenen uit het afgelopen 
kerkelijk jaar krijgen een uitnodiging om deze dienst in de Exoduskerk 
met ons mee te maken, omdat wij de namen van de ons ontvallen 
dierbaren uitspreken voor het aangezicht van de Eeuwige, met 
daarbijde bede: “Heer, herinner u de namen van hen die gestorven 
zijn.” (Gez. 730). 
Mede daarom zijn de lezingen in ons Oecumenisch Leesrooster zo 
gekozen, dat ze ons meenemen op de weg naar het einde van Jezus’ 
levenseinde. De concentratie ligt op de verhalen uit het evangelie 
naar Lucas, in het bijzonder de hoofdstukken 17 tot 21. Het voert te 
ver om ze hier allemaal uitvoerig te bespreken (anders blijft er voor 
de preken niets meer over), maar misschien is het aardig om even de 
blik te richten op de lezing uit het Lucas-evangelie voor de afsluitende 
zondag van dit kerkelijk jaar. 
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Natuurlijk weten we allemaal, dat de evangeliën achteraf geschreven 
zijn. In de meeste gevallen weten de schrijvers al van de verwoesting 
van Jeruzalem. En dat tekent hun evangelie.  
Lucas vertelt over de voorspellingen van Jezus over het einde van 
Jeruzalem met in zijn achterhoofd de feitelijke gebeurtenissen die zich 
over Jeruzalem hebben voltrokken. Er zullen vervolgingen komen, zo 
schrijft hij uit Jezus’ mond op, vervolgingen, aardbevingen, 
hongersnoden en epidemieën alom. Gelovigen zullen worden 
mishandeld en opgesloten in de gevangenis. Gruwelijke profetieën, 
maar ze zijn allemaal bewaarheid geworden. 
En het advies van Jezus luidt, dat de volgelingen hun verdediging het 
beste maar niet kunnen voorbereiden. Jezus zelf, of zijn Geest, zal 
hun woorden van wijsheid schenken. 
 
Dat is iets om over na te denken. Als het leven je bijna onmogelijk 
gemaakt is of wordt, en als je zelf bijna niet meer weet, hoe je je eruit 
moet redden, belooft Jezus jou wijsheid te schenken, woorden van 
wijsheid. Hij geeft geen recept voor een pleidooi tegen jouw vijanden, 
Hij geeft geen checklist van waarheden of kant-en-klare stellingen, 
nee: woorden van wijsheid als het nodig is. 
 
Zo gaan we naar het einde van dit kerkelijk jaar toe. En we mogen 
alvast een voorschot nemen op de verhalen van het daadwerkelijke 
einde van Jezus’ leven. We vieren eerst kerst, natuurlijk, maar, zoals 
de dichter J.C. Bloem ooit al zei, met het begin is ook het einde 
gegeven. 
 
En het mooie is, dat als wij op de rand van het einde van het kerkelijk 
jaar de belofte mogen lezen dat Jezus ons ‘woorden van wijsheid’ 
belooft, dan mogen we met diezelfde ‘woorden van wijsheid’ ook het 
nieuwe kerkelijk jaar in, te beginnen met de Eerste Adventszondag. 
 
Ds. Jan de Visser 
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Dankdag:  
vrolijk voor het aangezicht van de Heer onze God 

 
Officieel is het op de eerste woensdag van november Dankdag. In 
vroeger tijden werden er dan in alle protestante kerken diensten, 
soms zelfs twee, gehouden om te danken voor alles wat het land en 
de zee aan vruchten heeft gegeven, die voor ons mensen van 
levensbelang zijn geweest voor het onderhoud van ons lichaam. 
Maar zoals altijd kent ook deze regel weer de nodige uitzonderingen. 
Zo zijn er regio’s, waaronder de hele provincie Zeeland, waarin op de 
laatste woensdag van november Dankdag wordt gehouden. Maar 
zelfs binnen deze provincie zijn er weer uitzonderingen, zoals op het 
eiland Tholen, waar Dankdag wordt gehouden op de derde woensdag 
van november. Ga d’r maar aanstaan. 
 
Je kunt je afvragen, wat de Bijbel zegt over Dankdag. Welnu, dan kom 
je uit bij twee bijzondere feesten, of eigenlijk wel drie. 
 
Allereerst is daar het Oudtestamentische Paasfeest. Op dit feest 
moest de eerste schoof van de gerst oogst aan de priester geofferd 
worden (Leviticus 23: 9).  
Zeven weken later was het Pinksteren, en dan dienden de Israëlieten 
een graanoffer aan te bieden uit de nieuwe tarweoogst (Leviticus 23: 
16). 
Vervolgens moest in de zevende maand van het jaar het 
Loofhuttenfeest gevierd worden, en dat feest was de uiteindelijke 
afsluiting van de oogst (Leviticus 23: 33 – 43). 
 
Van biddagen in bijbels perspectief is mij weinig bekend, maar dat er 
wel drie oogstfeesten oftewel dankdagen in het Oude Testament 
voorgeschreven zijn, is misschien voor veel meer mensen iets 
nieuws. Het Loofhuttenfeest in 2019 wordt door de joodse gelovigen 
precies gevierd in de week waarin dit Mededelingenblad verschijnt: 
van 13 tot 20 oktober. (Wie dus nog meer dankdagen wil vieren dan 
de drie christelijke feesten, kan nog een week lang terecht bij de 
joodse gelovigen.) 
Eén van de belangrijkste regels bij het Joodse Loofhuttenfeest is: Gij 
zult voor het aangezicht van de Heer uw God, zeven dagen vrolijk zijn 
(Leviticus 23: 40). In onze nieuwste vertaling staat dan dat wij zeven 
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dagen lang ‘feest’ moeten vieren ten overstaan van de Heer, onze 
God. 
Mij maakt het niet zoveel uit, of wij nu op 6, 20 of 27 november één of 
twee kerkdiensten gaan houden in het kader van de landelijke 
Dankdag, of dat we dat doen op de zondag voor of na één van deze 
woensdagen, maar het idee om van 13 tot 20 oktober zeven dagen 
feest te vieren en zeven dagen ‘vrolijk te zijn voor het aangezicht van 
de Heer, onze God’, spreekt mij eigenlijk wel het meest aan. 
 
Ds. Jan de Visser 
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Aandacht voor ……. 
 
Na de Startzondag op 15 september bij de Golfbaan in Melissant is 
het winterwerk in zijn vele facetten begonnen. In het uitgereikte 
jaarboekje kunt u alle activiteiten vinden. In het aparte boekje van 
Vorming en Toerusting staan hun activiteiten uitgebreid vermeld. Het 
laatste boekje staat op het leesrekje in de Ontmoetingsruimte. We 
nodigen u uit om zoveel mogelijk mee te doen. Als u wilt komen en u 
heeft geen vervoer, neemt u dan contact op met de diaconie. Allen 
hartelijk welkom! 
 

Zieken 
Nel van Reede uit Sommelsdijk is met succes geopereerd. Ze hoeft 
niet na behandeld te worden. Een felicitatie waard! 
Nico Andries uit Oude-Tonge heeft een moeilijk te accepteren 
diagnose gekregen. Hij lijdt aan de ziekte Parkinson en heeft 
daarnaast dementerende kenmerken. 
Martha Braber uit Ooltgensplaat is gevallen en heeft daarbij vier 
middenvoetsbeentjes gebroken.  
Margreet Zuidwijk uit Sommelsdijk heeft zich verstapt en heeft daarbij 
een breuk in haar enkel opgelopen. Beide dames hebben een voet in 
het gips. 
Hanna Dubbeld is voor de vijfde keer aan haar schouder geopereerd. 
Via een nieuwe techniek hoopt ze dat deze operatie een blijvend goed 
resultaat zal opleveren. 
 

Geboorte 
René en Monique Herlaar zijn op 7 september de trotse ouders 
geworden van een derde zoon, luisterend naar de naam Jelle. Op het 
geboortekaartje van Jan Adrianus staat de volgende tekst: “Groot is 
het wonder, je bent zo klein, dankbaar zijn wij God, dat je ons kindje 
mag zijn”. Hartelijk gefeliciteerd met jullie derde kindje. 
René en Monique en hun zonen Rens en Gijs wonen Vroonweg 23, 
3247 CG Dirksland 
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Komende verjaardagen    
85+ 

Naam Adres Datum en hoeveel 
jaar 

Dhr. J. A. de Reus Herman 
Heijermanssingel 8 
3241 DC Middelharnis 

24 november 
91 jaar 

 
In de komende periode zijn geen kroonjaren te vermelden. 

Komende huwelijksjubilea    
 
Naam Adres Datum en aantal 

jaren 

Dhr.en mevr. 
Jongejan-Kornet 

Prins Bernhardlaan70 
3241 TA Middelharnis 

19 oktober  
40 jaar 

Dhr.en mevr 
Hollebek-Dieleman 
 

Henri Dunantstraat 3 
3251 CN Stellendam 

25 oktober 
45 jaar 

Dhr.en mevr.Cramer 
Musegaas 

Rubensplein 9 
3241 AM 
Middelharnis 

11 november 
55 jaar 

Dhr. en mevr. 
Petersen- 
Zwanenburg 

Wilg 1 
3248 XC Melissant 

17 november 
50 jaar 

Jan en Annemarie 
Maliepaard-van den 
Doel 

Molendijk 25 
3258 LM Den 
Bommel 

22 november  
40 jaar 

 
 
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd! 
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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 vermelding niet op prijs stelt, verzoeken wij u dit voor het  
uitkomen van het volgende mededelingenblad kenbaar te maken bij 
de scriba: info@exoduskerk.nl. 
 
Tenslotte 
Na de herfstvakantie beginnen de gespreksgroepen weer in  
november. Meerdere gemeenteleden hebben zich hiervoor 
aangemeld. We zoeken de verdieping en de verbondenheid met 
elkaar. We mogen bidden tot onze God. Theresia van Avila verwoordt 
het zo: 
 
In mijn hart 
 
Mijn God, 
ik hoef niet naar de hemel te klimmen 
om met U te spreken 
en bij U mijn vreugde te vinden. 
Ik moet mijnstem niet verheffen 
om met U te praten. 
Al fluisterde ik heel zacht, 
Gij hoort met reeds: 
want Gij zijt in mij, 
ik draag U in mijn hart. 
 
Om u te zoeken, 
heb ik geen vleugels nodig, 
ik heb me enkel stil te houden, 
in mezelf te kijken, 
me niet te verwijderen 
van een zo hoge Gast. 
 
Margot van de Wiel 
 
 
 
 
  

mailto:info@exoduskerk.nl
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Agenda 
 
Datum Activiteit & locatie Aanvang 

22 oktober Poëzie en muziek 19.30 uur 

23 oktober Vrouwengespreksgroep    
 Inloop 13.45 uur koffie/thee                                       

14.00 uur 

26 oktober Kledingverkoop aan de Oostelijke 
Achterweg 74 Middelharnis 

09.00-15.00 uur 

28 oktober Seniorenmiddag 15.00 uur 

29 oktober Inname spullen 
Ontmoetingsdagen 
 

10.00-12.00 uur 
14.00-16.00 uur 
19.00-21.00 uur 

30 oktober Koffie met verhalen 
In de Emmaüskerk 

10.00-11.30 uur 

30 oktober Inname spullen 
Ontmoetingsdagen 

10.00-12.00 uur 
14.00-16.00 uur 
19.00-21.00 uur 

31 oktober Inname spullen 
Ontmoetingsdagen 

10.00-12.00 uur 
14.00-16.00 uur 
19.00-21.00 uur 

  5 november Poëzie en muziek 19.30 uur 

  7 november Geen Breicafé  

12 november Gespreksavond: Bijbelboek Esther 19.30 uur 

19 november Poëzie en muziek 19.30 uur 

25 november Seniorenmiddag 15.00 uur 

27 november Koffie met noten  
In de Emmaüskerk 

10.00 uur 

  3 december Filmavond Vorming & Toerusting 19.30 uur 

  5 december Breicafé 
Met chocolademelk en slagroom 

13.30 uur 
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Bijbelzondag: Ik wens jou … 

 
Op 27 oktober is het Bijbelzondag. Honderden kerken vieren hun 
dankbaarheid voor de Bijbel, die hier vrij en in begrijpelijke taal 
beschikbaar is. Het thema is dit jaar: ‘Ik wens jou …’. 
Voorafgaand wordt een wensen-estafette georganiseerd, die 
eindigt in Moldavië. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft het thema ontleend 
aan de bemoedigende groet van Paulus aan de Romeinse christenen, 
Romeinen 1:1-7. Want, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘De Bijbel 
is goed nieuws om door te geven, ook aan de miljoenen mensen die 
nog geen Bijbel hebben. Daarvoor zet het Bijbelgenootschap zich in. 
Wie ons daarbij wil helpen, kan rondom Bijbelzondag projecten 
steunen voor Moldavische kinderen en Syrische vluchtelingen.’  
Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG en het VBG 
(Vlaams Bijbelgenootschap) de kerken vragen om speciale aandacht 
te geven aan de Bijbel. 
 
Wensen-estafette 
Het thema ‘Ik wens jou …’ leent zich ook voor een estafette. Het NBG 
houdt zo’n wensen-estafette langs zeven kerken van verschillende 
denominaties. Een markant persoon uit de ene kerk doet per filmpje 
een wens aan de volgende kerk. Op 27 oktober brengt NBG-voorzitter 
Karin van den Broeke vanuit haar Protestante Gemeente in Noord-
Beveland een groet aan een Moldavische kerk. De kinderen daar 
krijgen met NBG-steun een boekje met Bijbelverhalen uit de 
Prentenbijbel van Marijke ten Cate. 
 
Sociale media 
Op sociale media biedt het NBG kerken de gelegenheid om aan een 
andere kerk of organisatie een wens te richten. Filmpjes met zo’n 
wens kunnen gepost worden op onze Facebookpagina. Om de 
creativiteit te stimuleren zijn bij het NBG kleurige kartonnen 
koffiebekertjes te bestellen met een letter erop. Van die letters kan 
een wens gevormd worden. Kerkleden kunnen hun foto’s van zo’n 
‘bekerwens’ via Facebook delen met het NBG. Het NBG zal de meest 
originele foto’s extra in het zonnetje zetten.  
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Materiaal voor Bijbelzondag 
Voor Bijbelzondag is een gratis inspiratieboekje met tips voor de 
invulling van de kerkdienst beschikbaar. Het boekje is evenals de 
gratis poster en het kinderwerkje aan te vragen via de website van 
het NBG.  
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/bijbelzondag-2019/ 
  

https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/bijbelzondag-2019/
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Uit de kerkenraad 
 
Na de zomervakantie heeft de kerkenraad vergaderd op 9 september. 
We beginnen met een moment van bezinning, n.a.v. twee artikelen 
uit het blad voor ouderlingen “Woord en Dienst”. Daarna volgen de 
vaste onderdelen in de vergadering, zoals bespreking van verslagen 
en de post. 
De volgende zaken komen ook aan de orde. 
Er komt een AED aan de zijkant van het kerkgebouw te hangen, zodat 
deze ook door buurtbewoners gebruikt kunnen worden (we hopen dat 
het niet nodig is). 
We bekijken de begroting van de kerkrentmeesters voor 2020 en 
keuren deze goed. 
De twee schilderijen van Van Meegeren, die tijdens de 
kunstverkoopdagen zijn aangeboden, zijn door een gemeentelid 
aangekocht. De schilderijen worden voor een langere periode in 
bruikleen gegeven aan de kerk. Binnenkort worden deze in de 
ontmoetingsruimte opgehangen. 
Afgesproken is dat als een gemeentelid of gezin verhuist binnen de 
kerkelijke gemeente, zij door de nieuwe ouderling begroet worden 
met een boeket. 
In 2020 vindt er wisseling binnen de kerkenraad plaats. Er is een 
inventarisatie gemaakt van wie nu aftreedt en van wie nog een 
periode het mooie werk binnen de gemeente voortzet. 
Naast de drie vacatures die nog open stonden, komen er drie nieuwe 
bij. Er wordt besproken hoe we die vacatures gaan opvullen. 
Besloten wordt dat met ingang van de Startzondag de volgorde van 
de collectes gaat wisselen; eerst de diaconie en daarna voor de kerk. 
Dit wordt in bijna alle kerken zo gedaan. 
We hebben gesproken over het Jaarboekje en het aparte boekje van 
Vorming en Toerusting. Het eerste is voor de Startzondag 
thuisbezorgd, het tweede is in de kerk te verkrijgen. 
Binnen de classis komt een vacature voor afvaardiging predikant door 
het aftreden van ds. Dick ter Horst, ons allen bekend. Onze predikant 
wil zich beschikbaar stellen voor deze functie.  
Ds. Jan de Visser is nu een jaar predikant en wordt er volgens de 
kerkorde met hem een jaargesprek gehouden. Daarvoor is een 
commissie samengesteld van vier personen, bestaande uit twee 
ouderlingen, een diaken en een kerkrentmeester.  
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Deze mensen hebben geen zitting in het moderamen of hebben niet 
in de beroepingscommissie gezeten. Het gesprek zal in oktober 
plaatsvinden. Tot slot wordt de aandacht gevestigd op een Kerken 
dag d.d. 12 oktober, die gehouden wordt in Middelharnis. 
 
Na de Startzondag zijn vele activiteiten begonnen voor jong en oud 
en op allerlei gebied. 
We hopen dat u deze bijeenkomsten komt bezoeken en dat we met 
elkaar in gesprek zijn en blijven. En dat u geïnspireerd wordt en de 
verbondenheid met elkaar voelt. 
 
Margot van de Wiel 
 

Kerkenraadsleden en bezoekmedewerkers 
Op 15 september hebben wij tijdens de startzondagdienst op de 
golfbaan te Melissant het winterseizoen geopend. Tijdens deze dienst 
waren alle elementen als dienst, opkomst, locatie en het weer 
optimaal. Mede dankzij de inzet van de vele medewerkers kunnen we 
terugzien op een geslaagde startzondag.  
De plannen voor het komend winterseizoen zijn gemaakt en t.a.v. 
Vorming en Toerusting geeft dit een gevarieerd aanbod. Op de laatste 
pagina van het jaarboekje dat je ontvangen hebt staat het volledige 
programma vermeld en mocht je het boekje van Vorming en 
Toerusting nog niet hebben, neem een exemplaar mee uit de kerk of 
vraag er om bij jouw ouderling. Mocht deelname door vervoer een 
probleem zijn, schroom niet om dit bij jouw ouderling te melden en 
voor vervoer wordt gezorgd. 
 
Maar alles staat of valt bij de aanwezigheid van voldoende 
medewerkers. 
 
Begin dit jaar heb ik jullie inzicht gegeven in de verwachting van de 
kerkenraad. 
Volgens het rooster van aftreden zijn er eind van dit jaar tien 
kerkenraadsleden aftredend, ongeveer 40% van onze kerkenraad. 
In de kerkenraadsvergadering van september werd duidelijk dat veel 
van hen bereid zijn om nog enige tijd hun taak binnen de colleges te 
blijven vervullen, maar ook dat wij afscheid gaan nemen van twee 
ouderlingen, één diaken en ook een vacante jeugdouderlingplaats 
hebben. 
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Onze classispredikant Arie van der Maas schrijft in zijn nieuwsbrief 
het volgende ” Het valt mij telkens weer op met hoeveel liefde en 
toewijding ambtsdragers en andere vrijwilligers zich inzetten voor de 
kerkgemeenschap ter plaatse waaraan ze zich verbonden weten. 
Velen met een jarenlange trouw, waarvan de keerzijde wel is dat er 
ook zorg is: ‘wie neemt het stokje straks (of nu!) over’. In veel 
gemeenten wordt het kerkenraadswerk gedragen door een kleine 
groep mensen die inmiddels de 60, vaak de 70 en soms zelfs de 80 
gepasseerd is. Hoelang kan dat nog verder zo? Tegelijkertijd is het 
prachtig om te zien hoe juist (ook al is het getal soms klein) mannen 
en vrouwen van jongere leeftijd zich aangeraakt weten door de kracht 
en de liefde van Christus, hun verantwoordelijkheid willen nemen en 
een bijdrage leveren aan het kerkenwerk”. (Einde citaat) 
 
Graag blijven wij de betrokken Exodusgemeente met haar grote 
onderlinge verbondenheid. 
Om kerkelijke taken naar de toekomst te blijven vervullen, kunnen wij 
niet zonder jullie steun en inzet. Wij hopen dat wij met jullie in gesprek 
mogen gaan om met elkaar invulling te geven aan het komend 
seizoen en op een verantwoorde wijze met elkaar kerk te mogen zijn. 
 
Graag ook jullie aandacht voor de vacaturebank op de website van 
onze Exodusgemeente.  
 
Jan Terlouw 
Voorzitter kerkenraad. 
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand augustus waren: 
 

Datum Doel Bedrag 

  4 augustus Voedselbank € 266,95 

  4 augustus Kika Nederland € 132,37 

11 augustus KIA Onderwijs in gewelddadige 
wijken in Zuid-Afrika 

€ 188,65 

18 augustus Edukans € 199,20 

25 augustus Plaatselijk Diaconaat € 142,37 

 
De opbrengsten van de collecten in de maand september waren: 
 

Datum Doel Bedrag 

  1 september Diaconaal Quotum € 357,19 

  8 september Youth for Christ € 176,45 

15 september KIA Kerkopbouw in Syrië € 229,75 

22 september Vredesweek € 155,70 

29 september Plaatselijk Diaconaat € 173,90 

 
Verder zijn er in september nog twee giften ontvangen: 
€ 20,- van NN en € 20,- van fam. B., waarvoor onze hartelijke dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie,  
Hans Meijer 
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Toelichting bij de collecten van oktober en november 
 
20 oktober Artsen zonder grenzen. Deze organisatie verleent 
medische hulp in oorlog- en conflictgebieden én op plaatsen waar 
mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of 
natuurrampen. 
27 oktober. Hervormingsdag. Weer enthousiast over de Bijbel. 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 PKN  initiatieven, die 
Bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken 
voor de Bijbel. Bij contextueel Bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen 
Bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze 
ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven 
brengt de PKN in beeld hoe je op een aansprekende manier met de 
Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is 
tijdens een symposium de bundel “De Bijbel in Nederland” 
gepresenteerd. 
3 november KIA Najaarszending. Onderwijs predikanten voor 
groeiende kerk in Zambia. In Zambia hebben predikanten een nóg 
breder pakket aan taken dan in Nederland. Dominees gaan op het 
platteland ook over de financiën van de kerk en gemeenteleden 
vragen advies o.a. over landbouw, gezondheidszorg en werk vinden. 
Dan te bedenken dat een predikant in Zambia vaak niet rond kan 
komen van zijn salaris, dan besef je dat hun werk echt een roeping is. 
We collecteren vandaag om goede predikanten op te leiden in 
Zambia. Voor 2.450 Euro krijgt een theologiestudent in Zambia een 
jaar opleiding en huisvesting.  
10 november Collecte Dorpskerken, steun kleine kerkgemeen-
schappen. Op plaatsen waar de kerkgemeenschap bijna niet meer 
in stand kan worden gehouden ondersteunt de PKN deze 
dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen 
aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de 
dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te 
stimuleren, een voedselbank op te richten of het bieden van 
(pastorale) zorg voor dorpsbewoners. 
17 november Diaconaal Quotum. Alle PKN-gemeenten betalen 
jaarlijks een deel van de inkomsten voor landelijk Diaconaal werk, 
dienst in de samenleving en oecumene. 
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24 november Collecte Pastoraat. Eenzaamheid draaglijk maken.  
Eenzaamheid speelt overal en dus ook in plaatselijke gemeenten.  
Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis aan echte betekenisvolle 
contacten en relaties. De PKN ondersteunt plaatselijke initiatieven om 
eenzaamheid te verminderen, door materialen en tips aan te bieden 
rond dit thema.  
1 december De Veldwerker. Op ons eiland is een jongerenwerker 
actief om jongeren met drugs- en/of alcoholproblemen te helpen hun 
leven weer op orde te brengen. Hij doet dat door ongevraagd contact 
te zoeken met jongeren op hangplekken en zo vertrouwen te wekken. 
Hij biedt hen een luisterend oor en praktische begeleiding. Het werk 
wordt ondersteund door “Stichting Ontmoeting”. Deze stichting werkt 
op Christelijke basis. Gemeente Goeree-Overflakkee betaalt twee 
derde van de kosten. Eén derde wordt door de kerken en andere 
giften betaald.   
 
namens de diaconie  
Coby v.d. Tol 
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Koffie met……... verhalen 
  

Op woensdag 30 oktober a.s. hebben we 
onze volgende vertelronde met verhalen. 

 
Verhalen verbinden mensen, verhalen verbinden 
momenten in de tijd. Ieder mens heeft verhalen en 
het is fijn deze te kunnen delen met anderen. 
Door het vertellen van je verhaal, komen herinneringen boven en 
herbeleef je gebeurtenissen of gevoelens en gedachten. Je leert ook 
om echt naar een ander te luisteren.De volgende keer willen we aan 
de hand van vertelkaarten vertellen wat belangrijk en wat van waarde 
is in het leven. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te 
zijn. Het zou fijn zijn als ook mensen vanuit onze kerk zich aansluiten. 
Mocht u geen vervoer hebben, neem dan contact op met Margot, tel. 
0187-485529 Omdat de datum 30 oktober valt in de week, dat de 
Exoduskerk in orde gemaakt wordt voor de Ontmoetingsdagen op 1 
en 2 november, zal deze vertelronde plaatsvinden in de Emmaüskerk! 
 
Datum: woensdag 30 oktober 
Tijd:     10.00 uur tot 11.30 uur 
Plaats: zaaltje in de Emmaüskerk 
 
Op woensdag 27 november is de volgende “Koffie met ….noten”, in 
de Emmaüskerk. 
 
Emmy Lingen en Margot van de Wiel  
 

Vrouwengespreksgroep 
 
Woensdagmiddag 23 oktober komt de vrouwengespreksgroep weer 
bij elkaar in een zaaltje van de kerk. 
De inloop is van 13.45 uur tot 14.00 uur, er staat dan koffie en thee 
klaar. 
We bespreken met elkaar Mattheus vanaf hoofdstuk 5. 
Annie en Teunie zijn die middag onze gastvrouwen. 
We hopen op een grote opkomst. 
 
Namens de vrouwengespreksgroep,  
Elly Terlouw 



   
 

                                          24 

Van de kerkrentmeesters 

 
Waarvoor dienen collectebonnen 
 
Voordat ik kerkrentmeester werd nam ik altijd munten mee voor de 
collecte. Dat was net voor vertrek altijd een zoektocht, via 
portemonnees van gezinsleden, of er 1 of 2 euromunten in huis 
waren. En dan gingen de munten rammelend in de jas- of broekzak 
mee naar de kerk. Wat een rustgevende situatie hebben we nu: het 
collectebonnenkaartje zit bij het liedboek. 
 
Maar waarom bestaan deze bonnen? Niet om een jachtige 
huissituatie te voorkomen   
De collectebonnen zijn te bestellen via de kerkwebsite of de kerkapp. 
U stort een totaalbedrag aan de kerk, terwijl er nog geen bon in de 
collectezak zit. U krijgt dan een afschrift voor uw belastingformulier 
inkomstenbelasting als aftrekpost giften aan een goed doel. Als u met 
uw giften boven de grens voor aftrekbaarheid uitkomt, het 
drempelbedrag, kan dat voor u een behoorlijke aftrekpost opleveren. 
Zie hieronder een rekenvoorbeeld. 
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal  
€ 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een 
maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.  

 

Voorbeeld 

Uw drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 
en het maximumbedrag € 2.700. Als u € 450 aan gewone giften 
geeft, berekent u uw aftrek zo: 

U geeft in totaal € 450 
 

Daarvan trekt u het drempelbedrag af € 270 - 

Dus u mag in totaal aftrekken € 180  

Bron: www.belastingdienst.nl 
 

http://www.belastingdienst.nl/
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Tot zover uw voordeel. De kerk heeft ook voordeel aan de 
collectebonnen. Dit geld geeft de dagelijkse bestedingsruimte voor de 
kerk meer armslag. Ofwel, we hebben het geld op voorhand al in de 
kerk. Op het moment dat de collecte bon in de collectezak terecht 
komt wordt het bij het contant geld opgeteld als opbrengst voor de 
betreffende collecte. 
Onlangs vond ik collectebonnen van een andere kerk in onze 
collectezak. Daar hebben we dus niks aan. Deze bon 
vertegenwoordigd valuta in de kas van de andere kerk. Ook voor een 
landelijk diaconaal doel kunnen we het bedrag niet meetellen, omdat 
de geld ontvangende kerk dit geld niet overmaakt aan dat doel. 
 
Met een vriendelijke groet,  
Riekje van Beveren 
 
De opbrengsten van de collecte in de maand augustus waren: 
 

Datum Bedrag 

  4  augustus € 134,05 

11  augustus € 195,57 

18  augustus € 195,64 

25  augustus € 163,07 

 
De opbrengsten van de collecte in de maand september waren: 
 

Datum Bedrag 

  1 september € 454,05 

  8 september € 186,70 

15 september € 153,10 

15 september 
Extra collecte 
Startzondag 

€ 363,75 

22 september € 141,30 

29 september € 181,65 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de kerkrentmeesters, 
Janny Vermaat     
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Vorming en toerusting 
 
Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen                      

 
Poëzie en muziek in de Exoduskerk 
  
Vorig winterseizoen werden in de Exoduskerk een drietal avonden 
gehouden met als thema “Poëzie en muziek”. In poëzie komt de 
schoonheid van de taal het meest duidelijk tot uitdrukking. De 
woordkunstenaar heeft vaak een creatieve kijk op de dingen van het 
leven. Veelal wordt door het woord het alledaagse uitvergroot en krijgt 
daardoor een andere dimensie. Muziek is woordeloze poëzie. Muziek 
is ook de meest vergankelijke kunstvorm. De geluidsgolven kunnen 
veel emotie en beleving oproepen. 

Muziek en poëzie vormen een geweldige combinatie. 

Ds. Jan de Visser zal ook dit najaar weer een aantal van deze 
avonden leiden. Mede vanuit zijn achtergrond als neerlandicus 
beschikt hij over een royale voorraad poëzie en wil hij de bezoeker 
laten proeven van de dichtkunst. 

Poëzie en muziek: om te lezen en te luisteren. 

In het komend seizoen staan de avonden gepland op de 
dinsdagavonden; 22 oktober, 5 november en 19 november. Deze 
avonden worden u aangeboden door Vorming en Toerusting van de 
Exoduskerk. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.  

Voor informatie: bertvoorberg31@gmail.com of telefoon 0640286215. 

Plaats: Exoduskerk 

Aanvang 19.30 uur 

  

mailto:bertvoorberg31@gmail.com
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Bijbelboek Esther                         

We gaan dit jaar voor het eerst van start  
met een serie Bijbelstudies. Dat is één van de kerntaken van een 
commissie die zich onder andere met toerusting bezighoudt. 
De keuze is gevallen op de behandeling van het boek Esther. 

Eén van de meest intrigerende aspecten van dit Bijbelboek is dat de 
naam van God er niet in voorkomt. En wat denk je van het verwijt dat 
Esther, ook uit joodse kringen, nog wel eens krijgt, namelijk dat ze op 
een bijzonder onjoodse wijze leeft: ze heeft er zelf voor gekozen om 
in een harem te gaan leven, met een heidense koning naar bed te 
gaan, en zich geen laars aan te trekken van de joodse gewoonten 
van bidden en vasten. 

Esther is een boeiend boek, dat meer dan voldoende gespreksstof 
oplevert voor een viertal dinsdagavonden: 12 november,  
10 december, 21 januari en 18 februari. 
Aanvangstijd is steeds 19.30 uur. De avonden worden gehouden in 
de regenboogzaal (MFR) 
Let op: in de twee zondagen voorafgaand aan deze serie zullen we in 
de dienst al aandacht besteden aan dit intrigerende verhaal: Esther. 
 
Voor informatie: bertvoorberg31@gmail.com of telefoon 0640286215. 

  

mailto:bertvoorberg31@gmail.com
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Filmavond – dinsdagavond 3 december 2019 

De tweede film in dit seizoen zal worden vertoond in de grote zaal in 
ons kerkgebouw. 
De film start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 
 
De commissie selecteert steeds een film met diepgang, een film waar 
je nog lang over kunt napraten. Meestal wordt kort van tevoren 
aangekondigd welke film het gaat worden. Dat kunnen en mogen we 
niet al te weids publiceren, omdat we dan aangezien worden voor een 
bioscoop, en dan moeten er allerlei rechten betaald worden. 
De titel van de film leest u vanaf half november in de nieuwsbrief. Wij 
zullen ook weer een flyer in de kerk uitdelen. 
 
Na afloop van de film is er volop gelegenheid om over deze film na te 
praten. Wij doen dat gebruikelijk met een drankje en een hapje. 
 
Bert Voorberg 
 
 
Momenteel wordt in de ontmoetingsruimte de expositie gehouden: 

 “Ieder huis heeft zijn kruis – een verzameling huiskruisen”  

Bij enkele kruisen hoort een bijzonder verhaal. Graag willen wij dat 

doorgeven. 

Het Armeense kruis 

In de zomer van 1944 waren er naar schatting  
tussen de drie- en vierduizend Armeniërs in 
Nederland. Als krijgsgevangenen, mee-
gekomen met de Duitsers, werkten ze ook 
voor het Nederlandse verzet. Voor velen liep 
dat slecht af. Zeven werden gefusilleerd in 
Middelharnis. Een plaquette herinnert ons 
vandaag de dag aan hun voornamen. 
In één van de vitrines zult u het Armeense kruis herkennen. Een 
bijzondere vormgeving, dat ook zichtbaar is op de plaquette aan het 
Havenhoofd in Middelharnis. 
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Alleen hun voornamen zijn bekend: Grisha, Ruben, Walodja, Gora, 
Sascha, Meirapet en Mratschik. De eerste vijf waren ingenieur, 
Meirapet was student en Mratschik journalist. Ze zijn dood, maar de 
Armeense plaquette moet voorkomen dat ze werkelijk sterven. Dit 
verwijst naar de slotstrofe van een gedicht van de 19e eeuwse 
Armeense dichter Petros Tourian;   
’Maar als de grafkuil waarin ik lig/ zonder een enkel spoor van de 
aardbodem verdwijnt/ en de mensen mijn herinnering vergeten/ is dat 
het moment waarop ik werkelijk zal sterven’. 
 
Het is goed om eens een moment stil te staan bij dit monument 
 
(deels overgenomen uit een artikel dagblad Trouw bij de onthulling 
van de plaquette in 2009). 
 
Bert Voorberg. 
 
 

Het 'oecumene' kruis 
 

Tussen de beide vitrines staat het 'oecumene' kruis 

dat vroeger heeft gestaan op de torenspits van onze 

oude houten kerk (1965). 

 

Het kruis is gemaakt door leerlingen van de 

toenmalige technische school onder begeleiding 

van Koos Scheffer (leraar en lid van onze 

gemeente), overleden in 2012. 

 

 

Dit kruis was tevens het logo van de toenmalige Oecumene Kring op 

Goeree-Overflakkee. 
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Abonnement mededelingenblad 
 
Heeft u een abonnement op het mededelingenblad, dan ontvangt u 
begin maart een brief met het verzoek om € 17,50 over te maken voor 
het verlenging van het abonnement.  Het rekeningnummer van de 
kerk is NL92RABO0373725140 t.n.v. Exodus Gemeente PKN onder 
vermelding van abonnement 2019. Heeft u nog geen abonnement 
maar wilt u het mededelingenblad ontvangen op papier maak dan 
€ 17,50 over op bankrekeningnummer NL92RABO0373725140 t.n.v. 
Exodus Gemeente PKN onder vermelding “Nieuw abonnement”. 
Geef via info@exdoduskerk.nl uw naam, adres en woonplaats door 
en vermeld daarbij dat u een abonnement wilt op het 
mededelingenblad. U ontvangt dan bij de eerstvolgende verschijning 
het blad in huis. 
 
Ter informatie, als u dit jaar het abonnement al betaald hebt dan 
ontvangt u geen brief.  
 
Namens de Kerkrentmeesters, 
Fred van Leersum 

 
Bakken voor de Ontmoetingsdagen 
 
Wie helpt ons met het bakken van appeltaart en/of cake voor de 
ontmoetingsdagen? 
Graag opgeven bij Jeanet Akershoek: tel. 601219/06-55161287 of 
e-mail: jeanetakershoek@icloud.com 
 
Alvast hartelijk dank!  
 

        

mailto:info@exdoduskerk.nl
mailto:jeanetakershoek@icloud.com
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ONTMOETINGSDAGEN  2019 
 
Bazaar en Ontmoetingsdagen.                                                                                      
Voor elk wat wils in de Exoduskerk Sommelsdijk. 
  
Vrijdagavond 1 november en zaterdag 2 november staat de 
Exoduskerk, Dorpsweg 97 te Sommelsdijk weer in het teken van 
haar jaarlijkse “Ontmoetingsdagen” met een grote bazaar. Het 
zijn altijd dagen van onderlinge saamhorigheid, betrokkenheid 
en bovenal gezelligheid. Evenals de voorgaande jaren zal ook dit 
jaar het kerkgebouw bruisen van veel activiteiten. Ook buiten de 
kerk zullen deze dagen niet ongemerkt voorbijgaan. Op 
vrijdagavond en zaterdag worden op verschillende locaties 
oliebollen verkocht en op zaterdag ook de verkoop van vis en 
kibbeling. 
 
In de kerk is een grote koopjes- en snuffelmarkt, met o.a. 
huishoudelijke apparatuur, audio, klein meubelen, antiek en curiosa, 
speelgoed, glaswerk en tupperware. Nieuw dit jaar is de kraam met 
“decobread”. Opnieuw is er een "gadgetkraam" vol grappige en 
originele artikelen.  
In de "gele kamer" vindt u een selectie van kunst- en antiek, 
schilderijen, etsen, zilverwerk, keramiek en retro.  Bijzonder dit jaar is 
een poster van Karel Appel (tentoonstelling Terneuzen -1977). Deze 
wordt op zaterdag geveild om 15.00 uur.   
Ook hebben wij weer een “AK Vogelaar” en glaswerk van ontwerper 
Copier, glasatelier Leerdam ontbreekt niet in onze antiek-kunst- en 
retrokamer. 
De boekenmarkt is veelzijdig en uitgebreid en hoort tot één van de 
grootste van Goeree-Overflakkee. De kinderboeken vindt u in de 
Jeugdruimte. 
Ook dit jaar weer een grote loterij. Diverse mooie prijzen en een 
fantastische hoofdprijs, die er niet om liegt. De trekking zal 
zaterdagmiddag om 15.30 uur zijn. 
 
Het aanbod tweedehands dames-, heren- en kinderkleding in vele 
maten, merken en kwaliteiten kunt u niet ongemerkt voorbijlopen. Wij 
hebben meer ruimte kunnen creëren voor onze kledingafdeling. De 
selectie vooraf is scherp. Ook hier is ons motto “kwaliteit”.  
De kleding is gesorteerd, gewassen en gestreken, zodat de koper 
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voor een leuke prijs hier zijn slag kan slaan.   
Verder is er een handwerkkraam, kunt u uw geluk beproeven bij het 
rad van fortuin en is er fruit, geitenkaas, groenten, advocaat en niet te 
vergeten de heerlijke kruukplaetjes te koop.   
Voor de kinderen is er een spannende enveloppenkraam, diverse 
jeugdactiviteiten zoals schminken en knutselen. 
Tijdens de Ontmoetingsdagen wordt er een tablet verloot. Deze gratis 
verloting is eenvoudig. In de kerk vult u een gratis lot in en deponeert 
u dit in de daarvoor bestemde bus. 
Op de zaterdagmiddag omstreeks 15.00 uur wordt deze trekking 
verricht. Er is slechts één verplichting, de winnaar moet persoonlijk 
aanwezig zijn bij de trekking. 
 
Naast de verkoop van oliebollen bij het kerkgebouw aan de Dorpsweg 
van Sommelsdijk, start ’s ochtends al de verkoop van versgebakken 
oliebollen in het winkelcentrum aan de Dabbestraat van Oude-Tonge. 
Ook bij de Lidl in Middelharnis worden oliebollen voor de Exoduskerk 
verkocht. 
Op zaterdag 2 november wordt er onder deskundig oog verse en 
gebakken platvis verkocht. Dit jaar wordt er ook kibbeling verkocht. 
De verkoop hiervan is vanaf 9.00 uur.  
Zoekt u een pauzemoment.... In de ruime koffiecorner kunt u genieten 
van een kopje koffie met gebak of een heerlijke verfrissing. 
 
Ook dit jaar wordt een deel van de netto-opbrengst geschonken aan 
twee goede doelen. Het resterende deel zal besteed worden aan het 
onderhoud van het kerkgebouw. 
 
De openingstijden zijn: 
 
vrijdag 1 november van 19.00 - 21.30 uur 
zaterdag  2 november van 10.00 - 16.00 uur  
 
Op beide dagen bent u van harte welkom! 
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Plexat Jongerenpagina 
 

Jeugdclubs Soos en Web 
 
De clubs zijn weer gestart op zondag 29 september!  
De Soos is deze middag na het eten van een lekker broodje 
hamburger of frikadel op pad gegaan naar de Heen. 
Waarbij de groep gesplitst werd en we werden verdeeld in twee 
vakantiehuisjes voor een escape. 
Hier hadden we een uur de tijd om door middel van puzzels en 
opdrachten er weer uit te komen. En dat is gelukt; net binnen de tijd. 
De jeugd vond het erg leuk om te doen en na afloop hebben we nog 
wat na gekletst met wat drinken en een chipje. 
 
De volgende Soosavond is op zaterdagavond 26 oktober van 19.30 
tot 21.30 uur. 
En vrijdagavond 22 november doen we weer mee met de PKN-
sportavond in de Gooye in Dirksland. 
 
Ook de Web heeft er een leuke middag van gemaakt. Die zijn gestart 
met pannenkoeken in de jeugdruimte; ook de dominee kwam er nog 
eentje proeven. 
Daarna gingen ze de straat op met een speurtocht (eerst nog onder 
de paraplu; want het weer was helaas niet super). Onderweg hadden 
de kinderen verschillende vragen en opdrachten en veel lol met 
elkaar! 
 
Afgelopen zondag was er al de 2e keer web en was het thema EHBO 
bij kleine ongelukjes. 
De kinderen hebben op spelende wijze veel geleerd deze middag. 
 
Op zondag 10 november is er een filmmiddag van 15.00 - 17.00 uur. 
 
Groetjes: Janine van Noord 
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Koffiedienst 
20 oktober Mevr. J. Le Comte en Dhr. R. Le Comte 

27 oktober Mevr. T. de Roos en Mevr. N. Ista 

  3 november Mevr. M. Zuidweg en Mevr. N. Ista 
10 november Mevr. M. van Sliedregt en Dhr. L. van Sliedracht 

17 november Mevr. M. Quadt en Mevr. R. van Soelen 

24 november Mevr. M. Stoel en Mevr. J. de Vries 
  1 december Mevr. L. Gerlings en Mevr. A. Mijs 
  8 december Mevr. E. van der Wel en Mevr. B. Schroevers 

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

Bloemendienst 
20 oktober Mevrouw Groenewoud Sommelsdijk 
27 oktober Mevrouw Mackloet Oude -Tonge 
  3 november Mevrouw Nelemans Nieuwe -Tonge 
10 november Mevrouw Waanders Oude - Tonge 
17 november Mevrouw de Leeuw Sommelsdijk 
24 november Mevrouw van Eijken Sommelsdijk 
  1 december Mevrouw Slis Dirksland 
  8 december Mevrouw Arensman Middelharnis 

 
Riet Riedijk, tel.: 487050 
  

mailto:nel@ista.nu
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Oppasdienst 

20-10-2019 Ellen Buth 06-19018873 

Anne Akershoek 06-44765774 

27-10-2019 Marlien Mijnders 06-20340464 

Maaike den Hartogh 06-20549636 

03-11-2019 Jantien Nagtegaal 06-53520306 

Joëlle van den Doel 06-44728484 

10-11-2019 Cyrine Buskop 06-46189955 

Lotte Mijs 06-19063062 

17-11-2019 Ellen Buth 06-19018873 

  

24-11-2019 Annefleur van Es 0187-641154 

Geeske Vader  

01-12-2019 Annemiek Wesdorp 06-38499936 

Iris van Noord 06-19588146 

08-12-2019 
Jeugd-dienst 

Marlien Mijnders 06-20340464 

  
 
Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt?  
Graag eerst onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan:  
marlien_lisse@hotmail.com  
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 Leesrooster 

 
  Oktober     

ma 21 2 Samuel 1:1-16 za 9 2 Samuel 7:17-29 

di 22 2 Samuel 1:1-17-27 zo 10 Psalm 101 

wo 23 2 Samuel 2:1-11 ma 11 Hosea 6:4-11a 

do 24 2 Samuel 2:12-32 di 12 Hosea 6:11b-7:7 

vr 25 2 Samuel 3:1-16 wo 13 Hosea 7:8-16 

za 26 2 Samuel 3:17-27 do 14 Lucas 20:1-8 

zo 27 2 Samuel 3:28-39 vr 15 Lucas 20:9-19 

ma 28 2 Samuel 4:1-12 za 16 Lucas 20:20-26 

di 29 2 Samuel 5:1-16 zo 17 Lucas 20:27-40 

wo 30 Psalm 58 ma 18 Lucas20:41-21:4 

do 31 Lucas 18:9-17 di 19 Hosea 8:1-7 

   wo 20 Hosea 8:8-14 

November do 21 Hosea 9:1-9 

vr 1 Lucas 18:18-30 vr 22 Hosea 9:10-17 

za 2 Lucas 18:31-43 za 23 Psalm 39 

zo 3 Lucas 19:1-10 zo 24 Lucas 21:5-19 

ma 4 Lucas 19:11-28 ma 25 Lucas 21:20-28 

di 5 2 Samuel: 5:17-25 di 26 Lucas 21:29-38 

wo 6 2 Samuel 6:1-11 wo 27 Hosea 10:1-8 

do 7 2 Samuel: 6:12-23 do 28 Hosea 10:9-15 

vr 8 2 Samuel 7:1-16 vr 29 Micha 1:1-7 

   za 30 Micha 1:8-16 

   December  

   zo 1 Micha 2:1-5 
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