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Kerkdiensten
zondag
3 december
10.00 uur
zondag
10 december
10.00 uur
zondag
17 december
10.00 uur
zondag
24 december
10.00 uur

Mevr. J. v.d. Have
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Vluchtelingenhulp GO
Mevr. Els Klok, Gouda
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Plaatselijk Diaconaat
ds. Maarten Hameete, Haamstede
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Stichting de Boei
ds. Franck Ploum, Dordrecht
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum

zondag
24 december
22.00 uur
maandag
25 december
10.00 uur
zondag
31 december
10.00 uur
zondag
31 december
19.00 uur
zondag
7 januari
10.00 uur
zondag
14 januari
10.00 uur

ds. Aart Slabbekoorn, Goes
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Light for the World
ds. Ab Raad, Zoetermeer
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Kinderen in de knel
dhr. P. Visser
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Artsen zonder grenzen
ds. Leendert Jan Lingen
geen collecte

Eerste Advent
Jeugddienst
Tweede Advent
Jadus
Derde Advent
Avondmaal
Vierde Advent
Een blijde dienst
met woord en
zang
Kerstnachtdienst
Eerste Kerstdag
m.m.v. de
cantorij

Oudejaarsdienst
Emmaüskerk

Top 2000
Top 2000 commissie
dienst
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Wilde Ganzen
Jadus
ds. T. Flim, Hellevoetsluis
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Diaconaal Havenproject

zondag
ds. Ab Raad, Zoetermeer
21 januari
1e coll.: t.b.v. de kerk
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. Plaatselijk Diaconaat
zondag
ds. Franck Ploum, Dordrecht
28 januari
1e coll.: t.b.v. de kerk
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. Stichting de Hoop
Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet:
www.exoduskerk.nl
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Meditatie
Kerst
Een tijd terug werden er oude beelden getoond van een Schotse
veteraan uit WO I, Alfred Anderson. Hij vertelde over Kerst 1917, nu
precies een eeuw geleden.
“Ik was erbij”, zei hij, “toen ineens aan Duitse kant het Stille Nacht
klonk. Een soldaat stapte het niemandsland in. Merry Christmas, riep
hij, we not shoot, you not shoot. Daarna zwegen de kanonnen. We
schreeuwden Merry Christmas, hoewel niemand zich gelukkig
voelde. Na maanden van ratelende machinegeweren was het
plotseling griezelig stil. Verrast door het moment klommen soldaten
aarzelend uit hun loopgraven. We keken elkaar aan, onderzoekend,
en deelden een sigaret...”
Te midden in die krankzinnige oorlog een moment van broederschap?
Als ik het rond deze tijd ergens had gelézen, had ik het misschien
afgedaan als plat kerstsentiment.
Maar nu raakte zijn verhaal mij, ook door zijn emotie. Wie durft er van
plat sentiment te spreken in zo’n situatie? Want je moet het toch maar
dóen als soldaat. Eén angstimpuls van die ander, één onnadenkend
ogenblik...
Wat mij trof is* hóe hij het zich herinnerde. Dat door zijn lef die wereld
even verandert, bréékt. Een geschenk, dat de vijandigheid afbreekt.
In die nacht van de loopgraaf scheen er het licht van een spontaan
bestand.
Kerst betekent de komst van Jezus. Het woord werd mens (Joh. 1)
en Hij kwam ongewapend tevoorschijn. Niet om ons de les te lezen of
ons te vertellen wat moet en niet mag. Dit soort moralisme is geen
Evangelie. Maar Hij kwam om als metgezel naast mensen te staan
en ons zo te laten weten van Gods liefde en trouw in hoogten en
diepten. En om een gesprek te beginnen over wat óns bezighoudt en
wat Hém bezighoudt; een gesprek over ons donker en zijn licht, over
vergeven, liefhebben en rechtdoen.
Soms hebben we zo onze eigen loopgraven. Daaruit kruipen, voor
zover een mens zich verschuilt, is nooit zonder risico. Je weet immers
niet waar de weg van ontvangen en kwetsbaar zijn je brengt. Maar
vertrouwen op God opent wel de weg naar vrede.
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Lang heeft Alfred Anderson dat geschenk uit 1917 bewaard. Pijn en
verdriet van toen was uiteraard niet weg. Hij kon er maar korte
momenten aan denken. Zoveel leed...
Maar die éne straal licht van dat bestand doofde nooit in zijn leven.
De nacht van geratel van geweren werd even een Stille Nacht, toen
iemand het lef had een andere wereld te tonen. Het duister heeft dat
licht niet kunnen grijpen (Joh. 1:5).
Ds. D. ter Horst
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Pastoralia
De afgelopen weken heeft de kerk bol gestaan van activiteiten en
mooie samenkomsten. Er is veel ruimte voor ontmoeting geweest via
diverse mogelijkheden. Geweldig dat er zoveel mensen zijn die zich
in de vacaturetijd inzetten om de kerk levend en gaande te houden!
We gaan de laatste periode van het jaar in. Er zijn mensen die zich
verheugen op de gezellige tijd rond Sinterklaas en Kerst. Echte
familieaangelegenheden. Voor anderen is het een moeilijke tijd, waar
veel op sommigen afkomt. We denken aan het verlies van een
geliefde, ziekte, pijn en zorgen. Laten we aan diegenen denken die
alleen of eenzaam zijn. Mag na een lange donkere tijd het Licht van
het Christuskind doorbreken en vrede in uw hart brengen.

Voor de komende adventstijd de woorden van Maarten Luther in lied
433 vers 1
Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria’s kind.
Margot van de Wiel
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Agenda
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Datum
5 december

Activiteit & locatie
Koffiecontact bij mw. Vroegindewei
Dorpsweg 60 Sommelsdijk
tel. 483081

Aanvang
14.30 uur

7 december
8 december
9 december
15 december
17 december

Breicafé – jeugdruimte
Gemeenteavond
Kerstpraise, Exoduskerk
Kerstvolkszang, Diekhuusplein
Kinderkersttocht, Exoduskerk

13.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
16.30 uur

Uit de kerkenraad
We vergaderen vlak na de gemeenteavond en vlak na een uitbundige
jeugddienst. Het leeft in de kerk en dat is goed.
In de vergadering komen heel veel punten aan de orde, heel
belangrijk voor iedereen is natuurlijk de samenstelling van de
beroepingscommissie. Gelukkig zijn er vrij veel aanmeldingen, dus er
kan echt gekozen worden. De samenstelling van de
beroepingscommissie vindt u elders in dit blad.
Dan komt een ander punt, de evaluatie van de gemeenteavond. We
bespreken met elkaar hoe het anders/ beter zou kunnen en we
spreken af dat op 8 december de volgende gemeenteavond
gehouden zal worden. Het verslag van de gemeenteavond en de
uitnodiging voor de nieuwe gemeenteavond vindt u ook in dit
mededelingenblad.
Het moderamen van de Emmaüskerk en van onze kerk hebben hun
jaarlijks overleg gehad. Een verslag hiervan wordt besproken. Een
van de onderwerpen die besproken wordt is de indeling van de Stille
Week. In overleg met beide liturgie commissies en beide kerkenraden
wordt het volgende afgesproken:
De diensten op maandag en dinsdag in de Stille Week vervallen,
evenals de dageraadsdienst op Paaszondag. Op woensdag is er een
Vesperdienst in de Emmaüskerk, de dienst op witte donderdag is ook
in de Emmaüskerk. De diensten op Goede vrijdag en de Paaswake
op zaterdag zijn in de Exoduskerk. De kerkenraad stemt in met dit
voorstel.
Een ander onderwerp is de Nieuwsbrief, de volgende afspraken zijn
gemaakt:
 Aanleveren van teksten voor woensdagavond 20.00 uur
 Een tekstbijdrage van maximaal 100 woorden.
 De tekstbijdrage wordt kant en klaar aangeleverd.
 Het moment van aanleveren moet actueel zijn.
 Een tekst wordt niet meer dan twee maal in de nieuwsbrief
opgenomen.
 Een tekstbijdrage kan alleen van een foto worden voorzien
wanneer deze in een jpg. bestand wordt aangeleverd.
 Bij het vermelden van een overlijden, graag bij het bericht een
foto van de overledene meezenden.
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De kerkenraad stemt in met deze afspraken.
Vervolgens komen we toe aan een aantal praktische afspraken rond
een aantal bijzondere diensten zoals de doop op 12 november,
eeuwigheidszondag en de jeugddiensten.
De kerkrentmeesters geven een verslag van hun vergadering en
daarbij is veel aandacht voor het opknappen van de pastorie.
Tot slot wordt besloten om een proef te doen met het geven van een
kaart bij de bloemen na de dienst. Mensen kunnen op de kaart hun
naam of een boodschap zetten.
Hartelijke groeten en al vast een fijne en gezegende decembermaand
toegewenst.
Annet van Leersum-Jentink

Leden van de beroepingscommissie
De kerkenraad is heel verheugd dat een flink aantal gemeenteleden
bereid is om deel te nemen aan de beroepingscommissie. We
hebben dus kunnen kiezen uit meerdere gegadigden. De volgende
gemeenteleden zijn uiteindelijk gekozen in de beroepingscommissie.
Annemieke Admiraal
Jan van Eijken
André Groenendijk
Annie v.d. Laan
Marco van Noord
Dick van Soelen
Chris Vader
Conny Wesdorp
Nicoline van Woerden
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Nieuwsbrief
Ruim een jaar maken wij nu gebruiken van de nieuwsbrief en is een
evaluatie op zijn plaats. Het doel van deze nieuwsbrief is op een
snelle wijze gemeenteleden te voorzien van actuele informatie.
Toch ontkomen wij er niet aan enkele gedragsregels toe te passen.
 Aanleveren van teksten voor woensdagavond 20.00 uur
 Een tekstbijdrage van maximaal 100 woorden.
 De tekstbijdrage wordt kant en klaar aangeleverd.
 Het moment van aanleveren moet actueel zijn.
 Een tekst wordt niet meer dan twee maal in de nieuwsbrief
opgenomen.
 Een tekstbijdrage kan alleen van een foto worden voorzien
wanneer deze in een jpg. bestand wordt aangeleverd.
 Bij het vermelden van een overlijden, graag bij het bericht een
foto van de overledene meezenden.

Uitnodiging voor de gemeenteavond
Namens de kerkenraad wil ik u uitnodigen voor de gemeenteavond
op vrijdagavond 8 december om 19.30 uur in de kerk.
Op deze avond zullen, zoals afgesproken op de vorige
gemeenteavond, de aangepaste versies van missie, visie en
profielschets van de predikant worden besproken.
Voor aanvang van de avond zullen de missie, visie en profielschets
op papier beschikbaar zijn voor de aanwezigen.
We hopen u te zien op 8 december
Annet van Leersum
(scriba)
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Verslag gemeenteavond 27 oktober jl.
De voorzitter opent de vergadering met Bijbellezing en gebed.

Missie en visie door Gerwin Buth
Gerwin Buth geeft uitleg over de voorgestelde missie, visie en nieuwe
structuur. Hierna worden vragen gesteld. Besloten wordt de missie en
visie aan te passen naar aanleiding van de opmerkingen.

Profiel voor een nieuwe predikant door Jan van Eijken
Jan toont kernwoorden uit de profielschets, waarop door de
aanwezigen wordt gereageerd. De gemeenteleden geven hun
verwachtingen van een nieuwe predikant aan. De predikant mag op
zijn of haar beurt verwachten de ruimte te krijgen om de eigen
kwaliteiten te verruimen.

Pastorie door Jan Terlouw
Namens de kerkrentmeesters geeft Jan Terlouw uitleg over het
opknappen van de pastorie. Er worden vrijwilligers gevraagd voor een
aantal klussen in en om de pastorie.

Procedure beroepingswerk door Peter Baars
Peter Baars geeft uitleg over wat er aan voorbereidend werk voor het
beroepingswerk is gedaan en wat er nog gedaan moet worden.
Ds. L.J. Lingen is bereid om het proces tijdens de beroepingsperiode
te begeleiden.
Jos Groeneveld sluit de avond af met een gebed.
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Missie en visie van onze kerk
Het beleidsplan van onze kerk is aan herziening toe, daarom heeft de
kerkenraad aan een groep gemeenteleden gevraagd om over een
aanpassing/wijziging van het beleidsplan na te denken.
Een groep, bestaande uit kerkenraadsleden en enkele
gemeenteleden heeft zich gebogen over het opstellen van een missie
en een visie voor onze kerk. Deze missie en visie zijn eerst
voorgelegd aan de kerkenraad, enkele wijzigingen zijn daarna
doorgevoerd. Na alle voorwerk van de commissie en de kerkenraad
is de verplichting binnen de PKN, dat de gemeente instemt met de
missie en de visie.
Missie en visie vormen vervolgens de basis voor het beleidsplan.
Missie en visie moeten dus eerst goedgekeurd zijn wil men aan een
beleidsplan kunnen gaan werken. Dit beleidsplan is wel nodig om een
nieuwe predikant te kunnen benoemen. Hij/zij moet wel weten waar
wij als gemeente voor staan.
Tijdens de gemeenteavond van 27 oktober jl. is er een aantal
opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen zijn verwerkt in de
aangepaste missie en visie zoals hieronder afgedrukt.
Op 8 december vragen we nogmaals aan de gemeente om in te
stemmen met de missie en de visie, zodat de beroepingscommissie
haar werk kan starten.

Missie Exoduskerk
De Exoduskerk is een gemeente van Jezus Christus
behorende bij de PKN waarin geloof, hoop en liefde centraal
staan.
Wij geloven in Jezus Christus die door zijn leven en zijn weg
van kruis en opstanding Gods liefde heeft geopenbaard en
ons oproept Hem na te volgen. Wij hebben hoop op het
koninkrijk van God! Door de liefde zijn we, hier en nu,
verbonden met God en met elkaar.
Binnen onze gemeente geven we elkaar ruimte ons geloof te
beleven en te ontdekken. Omdat geloven niet altijd voor
iedereen een zeker weten is, geven we elkaar ruimte voor
twijfel. We gaan respectvol om met elkaars mening en
geloofsbeleving.
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Visie Exoduskerk
Vanuit geloof, hoop en liefde zijn we samen kerk, een
gemeenschap die betrokkenheid toont met onze naasten. In
de beleving van ons geloof en de zorg voor elkaar zoeken we
naar verbinding en diepgang.
- Alles wat aandacht krijgt groeit, ook ons geloof. Vanuit het
pastoraat werken we aan de verdieping in ons geloof, de
kracht die we mogen ervaren uit de hoop en de troost vanuit
de liefde moeten gevoed worden.
- Binnen de Exoduskerk bouwen we aan een persoonlijke
relatie met God. We zien vanuit het diaconaat om naar elkaar
en naar de wereld.
- We ontwikkelen ons geloof door contact te zoeken met
anderen. We geven ruimte om het geloof op eigen wijze te
beleven.

Profielschets predikant
Tijdens de gemeenteavond is ook gesproken over de profielschets
voor een nieuwe predikant(e). De volledige profielschets was op dat
moment niet voor iedereen beschikbaar.
Deze keer zal de profielschets vanaf zondag 3 december beschikbaar
zijn.
De profielschets is ook samengesteld door een groep
gemeenteleden, waarvan een aantal leden van de kerkenraad en een
aantal gemeenteleden. De kerkenraad heeft ingestemd met de
profielschets. Naar aanleiding van opmerkingen op de vorige
gemeenteavond is de profielschets nog enigszins aangepast.
Volgens de regels van de PKN hoeft de gemeente niet formeel in te
stemmen met de profielschets, maar wij denken dat het goed is als
elk gemeentelid hiervan kennis kan nemen.
Annet van Leersum-Jentink
(scriba)
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Van de diaconie
De opbrengsten van de collecten in de maand oktober waren:
Datum
1 oktober

Doel
Voedselbank

Bedrag
€ 225,50

1 oktober

Kerk en Israël

€ 139,10

8 oktober

Werelddiaconaat

€ 156,39

15 oktober

Youth for Christ

€ 142,70

22 oktober

Plaatselijk Diaconaal Werk

€ 144,95

29 oktober

Vluchtelingenkinderen

€ 191,00

Er is een gift van mevr. B. ontvangen van € 10,00, waarvoor
hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Janny Vermaat

Toelichting bij de komende collecten:
3 december 2017 Vluchtelingenwerk Goeree Overflakkee. Van
dit geld worden o.a. de kosten van gezinshereniging betaald.
10 december 2017 Plaatselijk diaconaal werk. Dit is bestemd voor
kosten van diaconaal werk in eigen gemeente.
17 december 2017 Stichting De Boei. Deze Stichting organiseert
inloophuizen, ontmoetingsplaatsen in huiselijke kring voor mensen
die kanker hebben, hun naasten en/of nabestaanden. Hier kunnen zij
samen met vrijwilligers en medewerkers lotgenoten ontmoeten,
ontspanning vinden, creatief bezig zijn, cursussen volgen, informatie
verkrijgen en er is een luisterend oor. In Ouddorp wordt vanuit deze
stichting ook twee keer in de maand een bijeenkomst in
“De Overkant “, Dijkstelweg 33, gehouden.
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24 december 2017 Diaconaal Quotum. Alle PKN-gemeenten
betalen jaarlijks een deel van de inkomsten voor landelijk diaconaal
werk.
24 december Kerstnachtdienst. Light for the World. Deze
Stichting werkt aan een wereld, waarin mensen met een handicap
een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Hun motto is: Samen
voor gelijke kansen.
25 december 2017 Kerk In Acte: Kinderen in de Knel. Geef hoop
aan Syrische vluchtelingenkinderen. De oorlog in Syrië duurt al
meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op met de dagelijkse angst
voor geweld of hebben op de vlucht alles wat vertrouwd was achter
zich moeten laten. Hun toekomst staat op het spel. Met het project
“Geen verloren generatie” helpt de Raad van Kerken in het MiddenOosten vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs en om dat weer
op te zetten en steun te geven bij het verwerken van hun trauma’s.
We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten
gaan. Geef hen hoop, juist met kerst, en geef aan de collecte!
31 december 2017 Artsen Zonder Grenzen. Deze organisatie
verleent medische hulp in oorlog- en conflictgebieden en op plaatsen
waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding,
epidemieën of natuurrampen.
7 januari 2018 Wilde Ganzen. Deze Stichting geeft hulp aan
kleinschalige projecten over de hele wereld, waar hulp nodig is. Op
zondagmorgen 11.59 NPO2 wordt wekelijks aangegeven waar het
geld die week heen gaat.
14 januari 2018 Diaconaal Havenproject. Deze stichting voert
diaconale arbeid uit, gericht op het welzijn en de behoeften van
zeevarenden, specifiek voor hen, die onder precaire omstandigheden
moeten leven en werken.
21 januari 2018 Plaatselijk diaconaal werk.
28 januari 2018 Stichting de Hoop. De Hoop is een evangelische
GGZ-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met
psychiatrische- en of verslavingsproblemen. Naast poli- en klinische
behandeling zijn er woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.
Als dit mededelingenblad uit komt, is het al weer december en vieren
we de Eerste Adventszondag. Voor sommigen is deze tijd de donkere
dagen voor Kerst, voor anderen een gezellige tijd met meer
huiselijkheid. Voor ons allen is het de tijd, waarin we toeleven naar de
herdenking van de geboorte van Jezus, naar Kerstmis, het feest van
het licht.
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Op vrijdag 15 december hopen wij met de ouderen en alleenstaanden
vanaf 55 jaar een kerstviering en een maaltijd te houden. We hopen
op een gezegende en gezellige bijeenkomst. De betreffende mensen
krijgen hiervoor een uitnodiging.
Namens de diaconie
Coby v.d. Tol

Van de kerkrentmeesters
Opbrengst van de collecten:
Datum

Bedrag

8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
5 november
12 november
19 november

€
€
€
€
€
€
€

185,71
190,95
175,90
221,27
195,76
259,57
243,37

Alle gevers hartelijk dank.
Namens de kerkrentmeesters,
Dick van Soelen
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Ontmoetingsdagen op 3 en 4 november jl.
De Ontmoetingsdagen, het is en blijft een bijzonder evenement.
Wat is er weer veel werk verzet in de week voor de
ontmoetingsdagen, kerkzaal legen maken, vloer afdekken, wanden
beschermen, kramen opstellen, kratten plaatsen enz. enz.
In de week vooraf ben ik verschillende avonden aanwezig geweest
om de dozen uit te zoeken en de kramen in te richten. Ieder jaar ben
ik weer verbaasd dat er zoveel mensen in de kerk bezig zijn om de
boel uit te pakken en de kramen in te richten. Als het tijd voor koffie
was ging iedereen gewoon lekker een bakkie doen en het is gezellig,
je spreekt dan mensen die je minder snel spreekt dus dan heb je al
ontmoeting en zo langzamerhand zie je dat de kramen vorm krijgen.
Er komt van alles binnen, spullen voor de kerstkraam, bloempotten,
het middenterrein, handwerk, huishoud, speelgoed, tassen,
tupperware en de antiekkraam, enveloppen, rad, curiosa, kleding en
boeken.
Vervolgens wordt ook de koffiecorner, de kruukplaetjes, de advocaat
en biologische groente klaar gemaakt, voor de jeugd was een deel
van de jeugdruimte ingericht, om te schminken, grabbelen, enz
Buiten werden er oliebollen gebakken en de viskraam ook niet te
vergeten.
Dit jaar zijn er wat veranderingen door gevoerd om te kijken of dit
meerwaarde heeft ten opzichte van de opstelling zoals het altijd was.
Zo is de kleding naar de jeugdruimte gegaan en het rad van fortuin
naar de Ontmoetingsruimte verhuisd en omdat we meer ruimte
hadden in de kerkzaal hebben we een kraam met gadget neergezet,
alom een hele happening.
In mei is er een kunstverkoop gehouden die ook onder de
Ontmoetingsdagen valt, de opbrengst van die verkochte spullen wordt
ook mee geteld met de opbrengst van de Ontmoetingsdagen, deze
opbrengst wordt apart vermeld.
En dan is het vrijdagavond even voor 19:00 uur, de spanning stijgt,
wie komen we tegen en wat wordt er verkocht? De eerste mensen
staan al om 17.00 uur voor de deur!
Dan gaat de deur open en een grote wervelwind in de
Ontmoetingsruimte van de eerste mensen die naar binnen rennen,
bijzonder schouwspel.

18

Dan is het zaterdagavond 18.00 uur, kerk en kerkzaal weer
opgeruimd alles aan kant zodat we zondagochtend weer gewoon
kunnen kerken. Na een uurtje tellen mag ik vertellen wat de eindstand
is geworden. Iedereen zit mij gespannen aan te kijken, uiteraard is
ook iedereen vermoeid van de week ervoor en de dagen zelf.
Ik maak het bedrag bekend: € 22.000,- plus de opbrengst van de
kunstverkoop van € 2.800,- dit samen maakt het bedrag van
€ 24.800,-. Iedereen is tevreden en blij.
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet voor
de afgelopen ontmoetingsdagen, want zonder vrijwilligers geen
ontmoetingsdagen.
Namens de ontmoetingsdagen commissie
Ronald van Reede
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Kerstpraise 2017 – In Christ United
Zoals ieder jaar organiseert In Christ United (ICU) ook dit jaar weer
een Kerstpraise. Dit is inmiddels een jarenlange traditie met een
groeiend bezoekersaantal. Op Goeree Overflakkee wordt de
Kerstpraise voor de tweede keer op rij gehouden. ICU is een
Praise&Worship band die bestaat uit acht enthousiaste Zeeuwse
muzikanten en zangeressen met een missie: Gods liefde in de
spotlights zetten. De jaarlijkse Kerstpraise is een muzikaal feest van
mooie kleine liedjes, bekende meezingers en verrassende nieuwe
nummers. Het thema van Kerstpraise 2017 is DAYBREAK. In een
concert voor jong en oud viert ICU het goede nieuws van Kerst: met
de komst van Jezus breekt de nieuwe morgen aan! Het concert neemt
je mee naar het eeuwenoude verhaal en de meest indrukwekkende
zonsopgang ooit.
Kerstpraise 2017 vindt plaats op 9 december in de Exoduskerk te
Sommelsdijk. In de periode daarna is de Kerstpraise op 16 december
in de concertzaal in Middelburg en op 22 en 23 december in De Mythe
in Goes.
Kerstpraise 2017, 9 december, Exoduskerk te Sommelsdijk
Aanvang 20:00 uur, inloop 45 minuten voor aanvang
Kaarten zijn gratis, reserveren via www.inchristunited.nl
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Kerstvolkszang
Op 15 december a.s. zal er voor de tweede keer een Kerstvolkszang
plaatsvinden.
Deze kerstvolkszang wordt georganiseerd door de PKN kerken in
Middelharnis en Sommelsdijk, en wordt begeleid door Sempre
Crescendo.
We hopen met velen de bekende kerstliederen te zingen.
Deze avond begint om 19.00 uur op het Diekhuusplein.
Na afloop is er, voor ieder die dat wil, nog iets te drinken.
Komt allen!

Bedankt
Voor alle lieve woorden, telefoontjes, kaarten en bloemen wil ik
iedereen bedanken. Het heeft mij diep geraakt en ben er heel blij
mee geweest.
Martha van Sliedregt
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Plexat Jongerenpagina
Jeugddiensten:
Op 29 oktober is er een jeugddienst geweest met voorganger Arend
Voogt.
Het thema van deze dienst was “Vind ik leuk”.
Het ging over Social Media en wat hier allemaal mee te maken kan
hebben? Zo legde Arend Voogt aan de hand van een paar
voorbeelden uit dat alles wat je leest en ziet op foto’s via facebook en
Instagram vaak mooier en leuker lijkt dan dat het is.
Dus neem het niet altijd te serieus!
En dan het afleidingsaapje in onze hersenen die zorgt dat we
regelmatig afgeleid zijn door allerlei meldingen op bijv. je telefoon of
iPad. Hoe gaan we hier mee om?
Tijdens deze dienst verzorgden Milou Maliepaard, Daan Verkerk en
Cyrine Buskop de muzikale begeleiding.
We kijken terug op een superleuke, mooie en goeie dienst waar
gelukkig ook veel jeugd naar toe gekomen was!
We hopen dat jullie er met de volgende jeugddienst ook weer bij zullen
zijn.
Deze is alweer op zondag 3 december met als thema: Wat is jouw
doel?
Ook hiervan hopen we weer een leuke dienst te maken en zijn we
benieuwd naar de verschillende soorten doelen in je leven.
We kijken ook al uit naar de Top 2000 dienst die we houden op
zondag 7 januari 2018. Met als thema; leve het leven!
Wij willen een ieder oproepen om een nummer waar je iets
speciaals mee hebt qua tekst, melodie of herinnering naar ons te
mailen. En als het kan de reden erbij waarom dit nummer nu juist zo
speciaal is.
Inzenden liedjes: voor 10 december 2017
naar: jeroenannemieke@live.nl
De Jadus:
Komt iedere tweede zondag van de maand bij elkaar in de
jeugdruimte. Er zijn al verschillende leuke gesprekken op gang
gekomen met de jeugd die er was.
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Dus zit je in de eerste, tweede, derde of vierde klas van de middelbare
school kom dan de tweede zondag van de maand gezellig naar de
jeugdruimte. We beginnen om 10 uur met een kopje thee of fris.
Voor de Jadus plus is er persoonlijk contact gezocht om een goeie
datum te prikken.
Maar helaas lukt het niet om een datum te prikken waarop de jeugd
vanaf de vierde klas van de middelbare school bij elkaar wil en kan
komen. Iedereen heeft het druk met allerlei bezigheden en we hopen
jullie op andere momenten tegen te komen; zoals bijv. bij de
jeugddiensten?
De Web:
Bij de Web zijn we gezellig bezig geweest. Zo hebben we een
knikkerbaan gemaakt en dat was best nog wel een werkje. Een
knikker route uittekenen en dan een heleboel spijkertjes in het hout
slaan. Belangrijk daarbij was dan ook nog dat je de spijkers niet krom
slaat en op je duim slaan is ook niet heel handig. Als laatste moest
dan de knikkerbaan versierd worden. Maar het eindresultaat mocht
er zijn.
Ook hebben we een filmmiddag achter de rug. We hebben een
swingende film bekeken. Met daarbij natuurlijk echte WEB-popcorn.
Want een film kijken zonder popcorn dat gaat natuurlijk niet.
De volgende Web bijeenkomst staat in het teken van het kerstfeest
en die doen we samen met de meiden van de soos. Dit willen we
vieren op zaterdagavond 23 december.
We zijn nog druk met de voorbereiding dus meer details volgen nog.
De Soos:
Is voor de jongens en meiden van groep 8 van de basisschool en
eerste, tweede, en derde klassers van de middelbare school. Neem
gerust een vriend of vriendin mee en heb een gezellig avond in de
jeugdruimte.
We hebben gezellig met elkaar gekletst en daarna een spel gedaan.
En afgelopen zaterdagavond is er iemand geweest om de meiden een
leuk, maar best moeilijk dansje te leren. Muziekje, pepernoten en wat
drinken; gelachen hebben we zeker.
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De Talk-inn:
Er zijn nu twee blokken van drie avonden afgerond.
De opkomst was wisselend, want regelmatig heeft de jeugd het te
druk met huiswerk en sport.
De catechisatie-avonden worden gegeven samen met de
Emmaüskerk.
De volgende drie woensdagen zijn: 31 januari, 7 en 14 februari 2018.
Ontmoetingsdagen 3 en 4 november:
Dit jaar is er geëxperimenteerd met een andere indeling van vooral
de ontmoetingsruimte en de jeugdruimte. En heeft de jeugd de ruimte
gedeeld met de kledingafdeling.
Ondanks de beperkte ruimte hebben we wel wat leuke dingen met de
kinderen kunnen doen.
Naast de grabbelton, sjoelen, tafelvoetbal en het schminken werden
er leuke workshops gedaan zoals: een kaart handletteren,
sleutelhanger maken en snoeppotje versieren.
En natuurlijk waren er lekkere cakejes, snoepjes, chips en wat te
drinken.
Crèche en kindernevendienst:
Hier is het vaak gezellig en hebben we het druk met de verhalen,
tekenen en af en toe een knutselwerkje.
We zouden het fijn vinden als u of jij ons team komt versterken?
Als we met meer zijn kunnen we een betere indeling maken voor
iedereen.
Wil je iets weten of vertellen; we horen het graag.
Hartelijke groetjes: Ria van Eck en Janine van Noord –
jeugdouderlingen
Tel. 669367 of 06-11504461 en mail: krammerzicht@gmail.com
Tel. 645314 of 06-45446032 en mail: janinevannoord@hotmail.com
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Top 2000 dienst

Zondag 7 januari 10:00 uur
Inzenden liedjes voor 10 december
Naar: jeroenannemieke@live.nl
Hij komt er weer aan: de Top 2000 van
de Exoduskerk.
De dienst waarin populaire nummers met een diepere
betekenis beluisterd worden.
Mooie clips, goed geluid, aansprekende liederen uit
het populaire genre, maar heel vaak ook met een
mooie gelovige boodschap.
Het thema dit jaar zal zijn: “leve

het leven”

Wij willen eenieder oproepen om een nummer waar je
iets speciaals mee hebt qua tekst, melodie of
herinnering naar ons te mailen. En als het kan de
reden erbij waarom dit nummer nu juist zo speciaal is.
Doe mee!

De top 2000-commissie
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Koffiedienst
3 december

Dhr. R. van Reede
Mevr. B. van Reede
10 december
Mevr. L. Gerlings
Mevr. A. Mijs
17 december
Mevr. H. van Dis
Mevr. I. Mackloet
24 december
Mevr. M. Zuidwijk
Mevr. C. van den Tol
25 december
Mevr. T. Hendriks
Dhr. J. Hendriks
31 december
Mevr. E. van der Wel
Mevr. W. Geelhoed
7 januari
Mevr. J. de Leeuw
Mevr. C. Bree
14 januari
Dhr. J. de Bree
Mevr. H. de Bree
21 januari
Mevr. A. v.d. Veken
Mevr. J. de Vries
28 januari
Dhr. R. le Comte
Mevr. J. le Comte
Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821
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Bloemendienst
3 december
10 december
17 december
24 december
25 december
31 december
7 januari
14 januari
21 januari
28 januari

Mevr. Nelemans
Mevr.Waanders
Mevr.de Leeuw
Mevr. v. Eijken
Mevr. Slis
Mevr. Arensman
Mevr. v.d. Wiel
Mevr. Vroegindewei
Mevr. Maliepaard
Mevr. Grootenboer

Nieuwe Tonge
Oude-Tonge
Sommelsdijk
Sommelsdijk
Dirksland
Middelharnis
Dirksland
Sommelsdijk
Den Bommel
Dirksland

Riet Riedijk, tel.: 487050
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Oppasdienst
03-12-2017
10-12-2017
17-12-2017
24-12-2017
25-12-2017
31-12-2017
07-01-2018
14-01-2018
21-01-2018
28-01-2018

Marlien Mijnders
Veerle Baars
Ellen Buth
Annefleur van Es
Annemiek Wesdorp
Maaike den Hartogh
Merel van Noord

06-20340464
0187-602285
06-19018873
0187-641154
06-38499936

Marloes van Eck
Anne Akershoek
Marlien Mijnders
Isa Grinwis
Veerle Baars
Merel van Noord
Ellen Buth
Annefleur van Es
Annemiek Wesdorp
Maaike den Hartogh
Marloes van Eck
Anne Akershoek

06-11504454
0187-601219
06-20340464
0187-602285
06-19018873
0187-641154
06-38499936
06-11504454
0187-601219

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
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