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te kijken via internet: www.exoduskerk.nl

3

‘Door het donker naar de sterren’; als dat ergens voor geldt, dan is dat de
komende periode van Advent en Kerst. Het is dan ook niet voor niets dat
we het Kerstfeest vieren op de donkerste dagen van het jaar. Het kindeke
Jezus noemt zichzelf later, ook niet voor niets, het Licht der wereld
(Johannes 8: 12 en 12: 46).
Maar ook aan de geboorte van Jezus gaan donkere periodes vooraf,
periodes met moeilijke vragen. In de diensten lezen we de verhalen van de
aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, van de aankondiging
van Jezus’ geboorte, van de ontmoeting tussen twee aanstaande moeders,
en de geboorte van de beide aangekondigde kinderen, plus de
gebeurtenissen op hun naamgevingsdagen. Maar dan zitten we al in het
jaar 2022!
Tegenstellingen
Wat opvalt in de eerste twee verhalen is, dat één- en dezelfde vraag zulke
verschillende reacties kan oproepen. Zacharias krijgt van een engel te
horen, dat hij vader zal worden. Maria krijgt een paar maanden later, ook
van een engel, te horen dat zij moeder zal worden. Zacharias reageert als
volgt: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Mijn vrouw en ik zijn daar eigenlijk
te oud voor.’
Maria reageert bijna hetzelfde: ‘Hoe zal dit gebeuren? Ik heb nog geen eens
een man.’
Zacharia wordt met stomheid geslagen; Maria zingt een prachtig lied. Wat
een verschil!
Omkering
Als de kinderen geboren zijn, draaien de tegenstellingen als het ware om.
Maria krijgt op de dag van de besnijdenis c.q. naamgeving van Jezus te
horen, dat er een zwaard door haar ziel zal gaan. Zacharia is nog steeds niet
in staat een woord uit te brengen op de dag van de besnijdenis en
naamgeving van zijn enige kind, maar als hij die naam eenmaal heeft
opgeschreven, wordt zijn tong losgemaakt en zingt híj een prachtig lied.
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T

och geen tegenstelling
Het is een soort chiasme, een kruisstelling. In allebei de levens komen
hoogtepunten voor, maar ook ingrijpende dieptepunten.
En dat is in ons aller leven herkenbaar. Er zijn maar weinig mensen van wie
het leven alleen maar bestaat uit hoogtepunten, maar gelukkig zijn er ook
heel weinig mensen in onze maatschappij die alleen maar met
dieptepunten te maken hebben. Ons leven is een mix: af en toe een beetje
Zacharias, af en toe een beetje Maria.
Soms heb je gelukkige momenten, gevolgd door tegenslagen, zoals bij
Maria. Soms heb je zware tegenvallers, op welk gebied dan ook, gevolgd
door het gevoel een loflied te willen zingen, zoals bij Zacharias. En dan
blijken de verschillen toch nog niet eens zo groot:
Maria: ‘Mijn ziel prijst en looft de HEER.’
Zacharias: ‘Geprezen zij de HEER, de God van Israël.’
Ds. Jan de Visser
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Beste Gemeenteleden,

V

olgend jaar bestaat onze kerk
60 jaar. Weliswaar nog een
jonge kerk. Toch hebben ook
wij al een aanzienlijke historie
opgebouwd. Voor mij reden me te
verdiepen in het archief van onze
kerk. Ondanks het feit dat geloof
binnen een kerk een vast gegeven is,
zijn wij als kerkelijke gemeenschap
wel voortdurend in beweging en proberen wij met onze tijd mee te gaan.
Zeker de laatste jaren zijn de veranderingen in een stroomversnelling
gekomen, door nieuwe communicatievormen, volle agenda’s, maar ook de
beleving van de kerk binnen de samenleving.
Al deze genoemde veranderingen vragen aandacht en reden om hierop in
te spelen.
Zo is het ook gesteld met ons
mededelingenblad, ook dit moet
met de tijd meegaan, interessant
zijn en passen bij de verwachtingen,
beleving en doelstelling binnen onze
kerk.
Reden om het mededelingenblad te
moderniseren en in full-color uit te
brengen.
Een aantal jaren geleden is gekozen voor een abonnementsvorm op papier
en ook voor de mogelijkheid om via de website een gratis exemplaar te
downloaden.
Om alle gemeenteleden kennis te laten maken met dit nieuwe full-color
mededelingenblad, is éénmalig gekozen voor de verspreiding naar elk adres
binnen de Exodusgemeente.
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M

ede namens de dames van
de redactie hopen wij dat
dit nieuwe mededelingenblad voldoet aan jullie wens. Ook
hopen wij feedback te mogen
ontvangen
om
dit
blad
zo
professioneel en actueel mogelijk te
kunnen houden.
De getoonde afbeeldingen geven een volgorde van de mededelingenbladen
van 1963 tot nu toe.
Namens Kerkenraad en redactie,
Jan Terlouw

Bij een vernieuwd blad hoort ook een nieuwe naam!
Daarom willen wij jullie allen vragen een nieuwe naam voor ons kerkblad te
bedenken.
De naam kan ingestuurd worden vóór 1 januari 2022 naar de redactie:
mededelingen@exoduskerk.nl
Wordt jouw naam gekozen? Dan ontvang je een leuke prijs.
We zien uit naar jullie originele inzendingen.
Hartelijke groet van de redactie
Antoinette, Nel en Jeanet
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De laatste editie van dit jaar in een nieuw jasje.
Een bijzonder jaar sluiten we op deze manier
kleurrijk en positief af. De afgelopen periode is er
veel gebeurd in onze gemeente, maar ook
daarbuiten. De coronabesmettingen nemen heel
snel toe en daarmee ook de zorgen. We willen met
alles vooruit, maar telkens moet er op de rem
getrapt worden. Gevaccineerd zijn geeft geen
garantie op uitsluiting van het coronavirus. Het
grote devies blijft: wees alert op je eigen
gezondheid en denk bij beslissingen ook aan de ander!

Zieken
We zijn allemaal erg geschrokken toen Lieke Batenburg de Jong, onze
jeugdouderling, met het bericht kwam dat zij borstkanker heeft. Ze heeft
een operatie ondergaan en wacht op hoe het verder gaat met welke
behandelingen. Onze andere jeugdouderling, Annemieke Admiraal heeft
long Covid. Haar herstel vraagt veel van haar. Ze moet telkens keuzes
maken en één daarvan is, dat ze het werk voor jeugdouderling niet op zich
kan nemen. Dit is een begrijpelijke keuze. Gezondheid gaat voor!
Jan Offerhaus is een nieuwe serie van behandelingen ingegaan.
Enkele andere gemeenteleden zijn ook met trajecten bezig die tijd kosten.
Zij werken aan verbetering van hun gezondheid en welbevinden.

Geboorte
Op 2 november zijn Ivan en Marloes Dogterom-van Eck de trotse ouders
geworden van een zoon met de mooie namen Kai Cornelis Paul, roepnaam
Kai. Ivan, Marloes en Kai wonen: Langeweg 30, 3255 LJ Oude Tonge.

Overlijden
In een paar dagen tijd zijn twee gemeenteleden uit Oude Tonge overleden.
Wopke van Dijk overleed op 3 oktober in de leeftijd van 63 jaar.
Op 8 oktober is toch nog onverwachts Nico Andries in het ziekenhuis
overleden. Hij is 78 jaar geworden.
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Huwelijksjubilea
Naam

Adres

Dhr. en mevr. L. van
der Velde-Oosterling
Adrie en Marleen
Kieviet-Kalle
Jos en Tineke
Hendriks-Linthorst
Teun en Ineke de
Knegt-Mostert
Joost en Marloes de
Koeijer- Groeneveld
Jan en Mini WeijmanWiggers
Piet en Ria van
Rossum- Gortzak
Dhr. en mevr. WitvlietSmit
Cees en Sjaan
Tieleman-Troost

Burg. Mijslaan 13
3241 XA Middelharnis
Verdilaan 17
3247 EB Dirksland
Kranendijk 18
3258 LJ Den Bommel
Peuterdijk 44
3249 AW Herkingen
A.M. de Jongstraat 7
3245 RK Sommelsdijk
Koninginnelaan 61
3245 XK Sommelsdijk
Jacob Catsstraat 15
3245 RH Sommelsdijk
Specht 14
3245 TN Sommelsdijk
Bernhardlaan 50
3248 AD Melissant

Datum en aantal
jaren
26 november
45 jaar
2 december
12 ½ jaar
13 december
50 jaar
18 december
62 jaar
19 december
12 ½ jaar
20 december
50 jaar
23 december
50 jaar
24 december
45 jaar
24 december
50 jaar

Kroonjaren
Naam

Adres

Mevr. Wil BlokBergshoeff
Mevr. A.J. van
Nierop-Van Rumpt

Mondriaanhof 10
3241 AT Middelharnis
Wilgenlaan 61
3241 BR Middelharnis

Datum en hoeveel
jaar
29 november
85 jaar
22 december
85 jaar
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Komende verjaardagen 85+
Naam

Adres

Dhr. J.A. (Dick) de Reus

Herman
Heijermanssingel 8
3241 DC Middelharnis
Binnenpad 13
3241 EK Middelharnis
’t Getij 16
3255 TG Oude Tonge
Frans Halslaan 14
3241 AB Middelharnis

Mevr. G. KoopmansReinders
Mevr. J. BolleGoumare
Mevr. H. (Heleen)
StekelenburgWestdijk
Mevr. T.M. Zoon-Vis

Sperwer 39
3245 VP Sommelsdijk

Datum en hoeveel
jaar
24 november
93 jaar
5 december
97 jaar
12 december
88 jaar
14 december
92 jaar
19 december
98 jaar

Als u geen vermelding wenst in bovenstaande rubrieken, verzoeken wij u
dit voor het uitkomen van het volgende mededelingenblad kenbaar te
maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl.

Tenslotte
We gaan de laatste periode van het kalenderjaar in. Kerkelijk gezien sluiten
we met Eeuwigheidszondag het liturgisch jaar af. Met de Adventsweken
luiden we een verwachtingsvol “nieuwjaar” in en kijken we uit naar de
geboorte van Jezus, het Licht der wereld!
Hoe de komende tijd eruit zal zien in de wereld dichtbij en veraf weten we
niet.
Daarom een gebed met de woorden van Sjoerd Zwaan waarin zorgen en
gedachten van veel mensen omvat zijn.
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Hoor mij, God
Als ik tot U roep.
U ziet mijn verdriet,
U kent de vragen
Die mijn gedachten vervullen,
U weet hoe ik opzie
Tegen de dag van morgen.
Versterk in mij het geloof
Dat ik mijn weg niet alleen ga.
Troost mij
Met uw aanwezigheid,
Nu en in de dagen die komen.
Margot van de Wiel
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Beste mensen,
De Ontmoetingsdagen 2021 van afgelopen weekend zijn weer voorbij.
Wat waren deze dagen bijzonder!
Hoeveel mensen komen er, en met alle nieuwe maatregelen die op
2 november werden afgekondigd, was het afwachten wat er zou gebeuren.
Een ruime opzet met looproute, zo hadden wij bedacht dat het zou moeten.
Er kwamen veel minder mensen als “normaal”, maar wat was het gezellig!
Veel ontmoetingen, iedereen was positief gestemd.
De opbrengst is boven onze verwachting; de totale opbrengst is € 12.400,-.
Ik wil iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen hartelijk danken voor zijn
of haar inzet, zonder vrijwilligers geen Ontmoetingsdagen!
Namens de Commissie Ontmoetingsdagen,
Ronald van Reede

Datum

Activiteit

Locatie

Aanvang

25 november
9 december
6 januari
20 januari

Breicafé
Breicafé
Breicafé
Breicafé

Jeugdruimte
Jeugdruimte
Jeugdruimte
Jeugdruimte

13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
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M

et het oog op
het project “de
groene kerk”
had ik een gesprek met
Cornelis en Ria van Eck
over het tot stand komen
van hun biologische
bedrijf Agreck uit
Herkingen.
In 2017 was Cornelis toe
aan een andere uitdaging
en hebben Cornelis en Ria
samen met zoon en
opvolger Jac het besluit genomen om een overstap te maken naar een
biologisch bedrijf ook met het oog op de toekomst.
Cornelis vertelt enthousiast dat dit een totaal andere manier van boeren is,
je bent veel meer met de natuur en omstandigheden van buitenaf bezig. Bij
gangbaar boeren kan je meer beïnvloeden en zijn er meer oplossingen, bij
biologisch moet je gebruik maken van natuurlijke omstandigheden om zo
goed mogelijke en weerbare gewassen te telen.
Cornelis gebruikt nu een bouwplan van 8 jaar in plaats van de gangbare 3 à
4 jaar en teelt nu suikermais voor consumptie en quinoa, witlof,
pompoenen, uien, boerenkool en grasklaver.
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In de toekomst worden
daar de consumptieaardappelen aan
toegevoegd. Agreck
maakt gebruik van
zogenaamde Kringlooplandbouw. Hun grasklaver
wordt geleverd aan de
Mèkkerstee. Grasklaver
is prima voedsel voor de
geiten, de melk wordt
gebruikt om kaas en ijs
van te maken.
In ruil daarvoor krijgen zij weer de (heel goede) geitenmest. Natuurlijke
meststoffen zijn erg duur, ziektes in de gewassen en onkruid zijn lastig te
voorkomen en zeer bewerkelijk.
Vooral onkruid wieden blijft voor een deel mensenwerk. Tegen ziektes en
plagen is weinig te doen met natuurlijke middelen. Door de gunstige ligging
van het bedrijf, omringd door het dorp Herkingen, het Grevelingenmeer en
een natuurgebied het Paardengat hebben zij minder last van
schimmelziektes die overwaaien. Tevens is er geen last van drift
(spuitmiddelen die overwaaien van de buurman). Nog een voordeel is dat
de wind vaak uit het zuidwesten komt vanaf het Grevelingenmeer.
De SKAL Bio controle houdt toezicht op de betrouwbaarheid van biologische
teelt en voert regelmatig kwaliteitsonderzoeken en steekproeven uit, zodat
Ria’s werk om alle formulieren in orde te hebben, erg belangrijk is. Aan de
certificering van SKAL worden strenge eisen gesteld.
De regels van de EU gelden voor gangbare landbouw, maar ook voor
biologische landbouw. Cornelis en Ria hoeven niet te vergroenen, omdat zij
al veel groen hebben. De vergroening is bedoeld om biodiversiteitsverlies
en de achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan. Zo worden het milieu
en de natuur minder aangetast. Het land in de wintergroen houden valt
daar ook onder.
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Het bedrijf van Cornelis en
Ria is ook “groen”, omdat
de daken vol liggen met
zonnepanelen. Na de
brand in 2019 is er een
nieuwe schuur gebouwd,
waarbij gebruik gemaakt
wordt
van
allerlei
technieken om energie te
besparen, oftewel energieneutraal te worden.

W

armte die vrijkomt bij het koelen voor de kwetsbare
oogstproducten wordt gebruikt voor de verwarming. Het bedrijf
is hierdoor ruim zelfvoorzienend. Op dit moment wordt de hele
boerderij voorzien van nieuwe zwaardere stroomkabels. Er komt heel wat
voor kijken om energieneutraal te worden en betreft een flinke investering
die over heel wat jaartjes weer terug verdiend moet worden.
Cornelis en Ria hebben als tips voor de groene kerk om minder papier te
gebruiken door de liturgie niet meer te printen en kopiëren, maar deze op
de beamer te projecteren, bio koffie te schenken en zo veel mogelijk
zonnepanelen te plaatsen. Voor het opslaan van warmte en deze te
hergebruiken kan in de toekomst subsidie verkregen worden.
Kerkrentmeesters, doe er je voordeel mee!
Cornelis en Ria, hartelijk dank voor het leuke gesprek en de kennismaking
met jullie bedrijf.
Jannet de Vries

Foto’s: Jaap van Westering/Ekoland
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In het laatste halfjaar van 2021 lijken de
onrust, de angst en prikkelbaarheid in onze
Nederlandse samenleving weer behoorlijk toe
te nemen. Onze gemoedstoestand wordt
immers voor een belangrijk deel bepaald door
de ontwikkelingen van het coronavirus.
De vraag is wat de beste houding is tegenover deze ontwikkelingen. Hoe
kijken we ertegenaan? Moeten we ons door het virus laten regeren, en heel
ons (maatschappelijke) leven daarop afstemmen? Moeten we iedere keer
maar weer afwachten wat de maatregelen zullen zijn die de regering in het
belang van de volksgezondheid gaat nemen? Wat moeten we eigenlijk?
We hebben wel een aantal dingen geleerd in de afgelopen anderhalf, bijna
twee jaar. Het belangrijkste is misschien wel, dat ieder individu een eigen
verantwoordelijkheid heeft om, om te gaan met de huidige situatie. Wat
dat betekent weten we inmiddels allemaal: bij klachten blijf je thuis, en laat
je testen. Uit oogpunt van bescherming van jezelf en de ander behoud je –
zeker zolang de besmettingsaantallen oplopen – afstand. Je zorgt voor je
eigen veiligheid en die van de ander. Sommigen hebben zich daarvoor laten
inenten, anderen zorgen voor een testbewijs, en weer anderen mijden
plaatsen waarbij dit op problemen stuit.
Ik gun iedereen de rust om vanuit deze verantwoordelijkheid te kunnen
leven. Dan kun je zo goed als alle activiteiten meemaken, bijwonen,
organiseren, die in ons maatschappelijk leven zo vertrouwd zijn geworden
(koren, sportscholen e.d.). En als je je bij sommige dingen niet happy voelt,
neem dan vanuit die rust het besluit om er niet aan deel te nemen.
Mocht nu de overheid met een nieuwe maatregel komen, al dan niet
tijdelijk, dan zou ik zeggen: laat dat de rust niet verstoren, doe wat er van
je gevraagd wordt, en laten we met elkaar proberen een tweedeling te
voorkomen, en de kalmte te bewaren. Ik wens iedereen van harte de nodig
‘Vi-rust’ toe!
Ds. Jan de Visser
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Nieuws van het breicafé:
Heel Holland breit. Geen truien of sokken, maar zwachtels voor de Lepra
zending. Hoewel zij bezig zijn om de lepra voorgoed te verslaan, is lepra
geen geschiedenis. Nog niet. In verschillende gemeenten in Nederland
worden er zwachtels gebreid, en deze zending zorgt ervoor dat deze terecht
komen in de diverse landen waar zij werken. De zwachtels worden gebruikt
voor leprapatiënten om hun handen of voeten mee te verbinden en kunnen
worden hergebruikt. Het is belangrijk om
100 % katoen te gebruiken, omdat dit
materiaal vocht absorbeert en niet zweterig
aanvoelt bij het dragen in landen met een
hoge vochtigheidsgraad. Daarnaast geven
de zwachtels de patiënt stevigheid en
vormen zij een verzachtende laag om de
gevoelige wonden.
Brei instructie zwachtels:
Zwachtels kunnen gebreid worden van 100% katoen, geschikt voor
naalddikte 2.5 tot 3.5 mm.
De katoen mag ongebleekt of wit zijn, of een andere lichte kleur hebben.
Werkwijze:
20 – 30 steken opzetten (breedte moet tussen de 10 en 15 cm worden) en
ribbelsteek breien. De lengte moet 150 cm worden. Het breien gaat als
volgt: Eerste steek recht afhalen, recht breien tot het eind van de naald.
Deze toer steeds herhalen.
Wij zijn met verschillende vrouwen van het breicafé begonnen met het
breien van deze zwachtels. Alle resten katoen worden nu opgebreid voor
dit doel.
Wie breit er mee? Dat kan in het breicafé, maar natuurlijk ook gewoon
thuis. En wie heeft er nog 100% katoen in een vergeten hoekje liggen, en
misschien ook breinaalden nr. 3 en 3.5?
Wij horen graag van u.
Margreet Zuidwijk tel.: 06-49764255
17

I

n het kader van de “Kerk van Binnen naar Buiten” heeft een afvaardiging
van de kerkenraad een bezoek gebracht aan de Voedselbank. Als
kerkelijke gemeente kennen we de Voedselbank via de
Avondmaalscollecte en de jaarlijkse diaconale collecte die aan deze
instantie besteed wordt.
Ook geven onze gemeenteleden tijdens de
Oogstdienst gul houdbare producten, die dan
ingeleverd kunnen worden.
Hoe een en ander op de locatie geregeld is en
wordt en wie van deze voorziening gebruik
mogen maken, was de reden om daadwerkelijk
te gaan kijken. Het is zeer de moeite waard om
je daarover te laten informeren.
Ter plekke hebben we gezien hoe een en ander
in zijn werk gaat. We waren aanwezig, voordat
die dag de dozen uitgedeeld zouden worden. Alles werd “bedrijfsklaar”
gemaakt.
Enkele leden van onze Exoduskerk zijn elke week intensief met het
organiseren en verzamelen van voedsel en producten bezig.
Een team van totaal 80 vrijwilligers zetten wekelijks hun schouders eronder.
Enkele zelfs vele uren. De voedselbank krijgt
veel producten van agrariërs, supermarkten
en kleine zelfstandigen.
Er worden soms zoveel landbouwproducten
aangeleverd, zodat deze locatie bijvoorbeeld
aardappelen of uien bij andere “banken” kan
brengen. Zo krijgen zij van elders ook
producten aangeleverd.
Daarnaast komen er veel giften binnen.
Er staan grote vrieskisten voor de broden en
het vlees of soms vis dat aangeleverd wordt.
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E

r is ook voorraad blikgroenten of andere levensmiddelen die op een
later tijdstip in het pakket gestopt kan worden als bijvoorbeeld verse
groenten moeilijker te krijgen zijn. Een pakket bestaat uit houdbare
en verse producten, brood, groenten en fruit. Afhankelijk van de
gezinssituatie worden één of twee dozen
uitgereikt.
De week erop leveren ze de lege dozen weer in.
In verband met de coronatijd, is er een goed
systeem van uitreiking gemaakt: van in kleine
groepjes aanrijden, ophalen en via aangegeven
route wegrijden.
De mensen die gebruik mogen maken van de
Voedselbank zijn via de gemeentelijke instantie
aangemeld. Op het moment dat wij een bezoek
brachten, waren 65 gezinnen op de
Voedselbank aangewezen. Dit aantal wisselt,
afhankelijk van de situatie van de gezinnen.
Mooi dat de Voedselbank bestaat en dat er mensen zijn die zich daarvoor
willen en kunnen inzetten. Aan de andere kant schrijnend dat dit er moet
zijn, omdat de financiële omstandigheden van de gezinnen zo slecht zijn,
dat dit gelukkig een oplossing voor hen is.
Als u dit leest heeft u weer producten voor de Voedselbank in kunnen
leveren tijdens de Oogstdienst.
Hartelijk dank hiervoor!
Margot van de Wiel
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In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde
te verdragen. Efeze 4:2
Naar elkaar omzien, juist als het moeilijk wordt. Ook naar onze broeders en
zusters wanneer dementie hun leven binnenwandelt of, beter gezegd,
binnensluipt. Een op de vijf mensen wordt geconfronteerd met deze
hersenziekte waarbij het denkvermogen afneemt en er gedragsverandering
optreedt. De meest voorkomende vorm is Alzheimer.
Hoe uit zich deze vorm van dementie?
• Het begint vaak met vergeten van wat er kortgeleden is gebeurd of
gezegd.
• Veelvuldig herhalen van een vraag of verhaal.
• In een later stadium ook het niet meer herkennen van bekende
gezichten of namen.
• Het plannen van dagelijkse bezigheden wordt steeds moeilijker.
• Vergissing in tijd en plaats.
• Moeite met het volgen van gesprekken of het afmaken van zinnen.
• Spullen kwijtraken of op vreemde plekken leggen.
• Terugtrekken uit sociale activiteiten en passief gedrag of juist
constante onrust.
• Moeite met het verwerken wat gezien wordt.
• Achterdocht en Facadegedrag.
Ook in onze gemeente kunnen we mensen tegenkomen met deze
indringende ziekte. Omdat we mensen met dementie aanmoedigen zo lang
mogelijk actief te blijven, is het belangrijk te weten hoe hiermee om te gaan.
Daarom wil ik u een aantal tips meegeven voor de bejegening van de mens
met dementie:
• Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn en maak
oogcontact.
• Gebruik korte zinnen met een boodschap of vraag, en wacht tot de
persoon met dementie die heeft verwerkt en zo de tijd krijgt
antwoord te geven.
• Ondersteun waar mogelijk uw woorden met lichaamstaal.
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Vermijd correcties en vragen waarbij iemand uit zijn recente
verleden moet putten.
Ga mee in de belevingswereld van het moment en ga hier niet
tegenin.
Betrek de persoon met dementie in gesprekken en activiteiten.
Wijs niet op de beperkingen, maar benadruk wat goed gaat.
Vat boosheid of wantrouwen niet persoonlijk op.
Praat liever over vroeger dan over nu.
Als de dementie in een ver gevorderd stadium is en contact steeds
moeilijker wordt, blijf dan toch praten en raak de persoon aan, laat
hem of haar uw nabijheid voelen.

Is iemand bang of verdrietig. Verminder dit op de volgende manier:
• Geef zoveel mogelijk houvast door de dagindeling strak en duidelijk
te maken.
• Visuele hulpmiddelen zoals foto’s op de deuren die aangeven welke
kamer het is kunnen helpen.
• Gebruik een agenda die dagelijks op een vast tijdstip van de dag
wordt geraadpleegd.
• Geef bij verdriet telkens weer aandacht en luister. Probeer het niet
af te doen met ‘het is niet zo erg’ of ‘het komt wel goed’.
• Toon begrip, laat zien dat je begrijpt hoe groot de impact is en laat
vooral merken dat het niets is om je voor te schamen.
In ons land zijn er 290.000 mensen met dementie, van wie 70% thuis woont.
Op ons eiland wonen rond de 1000 mensen met dementie. Dit zal de
komende jaren sterk toenemen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat u eens
in contact komt met iemand die deze indringende ziekte heeft.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij het secretariaat van
Alzheimer Nederland afdeling Goeree-Overflakkee alzgo38@gmail.com of
bij ondergetekende jvandijkt@hotmail.com
Joke van Dijk (vrijwilliger bij Alzheimer Nederland afd. Goeree-Overflakkee)
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W

at houdt Secret Santa
nu eigenlijk in?
Wij willen ons steentje
bijdragen aan een maatschappij
die meer naar elkaar gaat kijken,
zorg draagt voor zijn/haar naaste.
Binnen ons initiatief bieden mensen zichzelf aan om een Secret Santa te
worden, dit betekent dat zij een anoniem verwenpakket gaan maken voor
een ander persoon of gezin die het hard nodig heeft om een positieve boost
te krijgen. Dit omdat zij het momenteel financieel erg zwaar hebben, maar
het kan ook zijn omdat ze emotioneel een zware periode achter de rug
hebben of om andere redenen waardoor ze momenteel veel “donkerheid”
ervaren om zich heen. Deze personen/gezinnen zijn door inwoners van
Goeree-Overflakkee aangedragen in het geheim. Zij hebben ons allerlei
informatie verschaft over deze personen/gezinnen. Wij koppelen anoniem
de Secret Santa’s en deze personen/gezinnen aan elkaar.
De Secret Santa gaat een mooi verwenpakket samenstellen wat
aangeboden wordt aan ons. Wij verzorgen de verdere afwikkeling en zorgen
dat de pakketten bij de juiste adressen worden bezorgd.
Alles echter volledig in de anonimiteit, tenslotte is het Secret Santa!
De impact van dit verwenpakket is namelijk zoveel malen sterker en
krachtiger als het echt een verrassing is. Mensen voelen zich hierdoor
minder eenzaam, ervaren de warmte omdat een ander dit voor hen heeft
willen doen. Het geeft hen kracht om weer door te gaan. Een echt
“lichtpuntje” in de donkere dagen.
We vragen u dan om ons te benaderen via het mailadres:
secretsanta@hartvangoereeoverflakkee.nl of via onze website
www.hartvangoereeoverflakkee.nl bij het kopje Secret Santa deze personen
aan te melden.
Mocht u eventueel zelf een pakket willen samenstellen dan kunt u dit ook op
deze pagina aangeven.
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W

aarom een vragenronde
Een poosje geleden sprak een groepje mensen over de invulling
van taken van ouderlingen en andere ambtsdragers binnen onze
Exoduskerk. Hier ontstond het idee om het gewoon te vragen! Om te
vragen, hoe mensen bezoek zien van iemand uit de kerk. Of iemand een
taak(je) op zich wil nemen, of je gebruik wil maken van de kerkapp en of je
deel wil nemen aan een gespreksgroep rondom
een thema.
Hoe geregeld
De vragen zijn op papier gezet en rondgebracht.
De ingevulde lijst kon digitaal teruggestuurd
worden of is opgehaald. Geen uitgebreide
getallen, maar de respons was meer dan vijftig
procent. Per wijk (Oostflakkee-MiddelharnisSommelsdijk-Westflakkee-Ouderen)
zijn de antwoorden verzameld en namen zijn in kaart gebracht. Afgesproken
is, dat er per wijk een reactie komt (of al geweest is).
Het doel
We helpen elkaar door in de wijk meer mensen betrokken te krijgen die
bezoekwerk willen doen en willen helpen bij andere werkzaamheden in de
wijk. Hierbij kun je denken aan het rondbrengen van post, een kaart voor
een verjaardag o.i.d. Als kerkenraad willen we deze hulp goed organiseren.
Het creëert naar ons idee betrokkenheid naar onze leden en andersom, van
de leden naar onze kerk.
Tot slot
We zijn verrast door de positieve belangstelling. De antwoorden hebben
ons inzicht gegeven in de behoeftes die er zijn en waar leden aan kunnen
voldoen. Als kerkenraad gaan we er werk van maken om dit tot stand te
brengen.
Namens alle ouderlingen,
Jos Groeneveld
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Tijdens een bezoek aan het
Streekarchief, waar al onze kerkelijke
documenten
worden
bewaard,
werden mij een 5-tal schilderijtjes
getoond welke daar zijn bewaard.
Schilderijtjes welke een groot aantal
jaren geleden door kinderen van onze
kerk zijn gemaakt.
Volgens het beheer van het
Streekarchief zeer waardevol, maar
niet van historische waarde. Dus voor
deze schilderijtjes is geen plaats in het
Streekarchief.
Geen van deze schilderijtjes, 60 x 40
cm., is voorzien van een naam en tot
op heden niet te achterhalen door wie
en wanneer deze gemaakt zijn.
Wel is qua opschrift duidelijk dat het
hier gaat om een gezamenlijk thema bij
het maken van deze schilderijtjes. Een
thema dat de tijd doorstaan heeft en
ook vandaag nog zeer toepasselijk is.
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Levenswijsheid
Iedereen is gelijk
Kijken – Luisteren
Bedankt
Dit is levenswijsheid

Om deze schilderijtjes direct weg te gooien gaat te ver. Vandaar het verzoek
wie deze herkent en ons iets kan vertellen over de makers en vanuit welke
tijdsperiode deze kunstwerkjes afkomstig zijn. Graag willen wij deze
teruggeven aan de eigenaars.
Jan Terlouw

Welkom aan de kinderen tot 4 jaar!
We zijn nu niet op zoek naar leiding, maar vooral naar kinderen die in de
crèche komen spelen! Elke zondag zit er een enthousiaste meid klaar om op
te passen, alleen 9 van de 10 keer zijn er geen kinderen. Dat vinden we erg
jammer. We willen de ouders met jonge niet-schoolgaande kinderen dan
ook vooral aanmoedigen om wel te komen en hun kind lekker te laten
spelen en knutselen in de crèche.
Hopelijk tot snel!
Jantien Nagtegaal
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Als nieuw lid van de Exoduskerk, stel
ik mij graag even voor! Ik ben Marijn
Roks, 25 jaar en woon sinds deze
zomer in Sommelsdijk samen met
Sietske Zijlstra. Mijn roots liggen
echter een eiland lager: ik ben van
oorsprong een trotse Zeeuw. GoereeOverflakkee is gelukkig niet helemaal
nieuw voor mij. Een deel van mijn
familie woont in Middelharnis en
Sommelsdijk en daarnaast heb ik mijn
vwo-opleiding op de Prins Maurits
afgerond.
Na mijn middelbareschooltijd ben ik verhuisd naar Utrecht om daar te gaan
studeren. Eerst een bachelor Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement en vervolgens een Master Energy Science. Tijdens deze
master liep ik bijna drie jaar geleden binnen als stagiair bij de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) en ik had het daar zo naar mijn zin dat
ik na het afronden van mijn studie als Adviseur Duurzame Mobiliteit aan de
slag ben gegaan bij RVO. Ik houd mij bezig met beleidsadvisering voor het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het gebied van duurzaam
vrachtvervoer, zoals bijvoorbeeld een subsidie voor elektrische
bestelbusjes.
In mijn vrije tijd sta ik graag achter het fornuis (of nog liever de barbecue)
om te koken voor vrienden en familie. Daarnaast probeer ik fit te blijven
door af en toe een rondje hard te lopen. Tijdens mijn jeugd in Zierikzee was
ik lid van de Hervormde Kerk in Zierikzee. Ik heb dit altijd als een fijne en
warme plek ervaren. Gedurende mijn studententijd in Utrecht was ik niet
actief verbonden aan een gemeente, maar nu we wat meer gesetteld zijn,
zou ik graag weer onderdeel uitmaken van een kerk waar ik mij thuis voel.
Dat hoop ik te vinden binnen de Exoduskerk.
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Aankondiging Actie Kerkbalans 2022 #1 – november
Doel: belang Kerkbalans onderstrepen
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
In januari doet onze Exoduskerk gemeente mee aan de Actie Kerkbalans
2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële
bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor
staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen
die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen
die hun leven nog voor zich hebben.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie.
De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan.
Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om
bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw
bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen
maken voor de toekomst.
Enkele praktische zaken:
• Het dak lekt, de reparatie is uitgesteld maar moet nu echt
gebeuren, kosten € 30.000.
• Als het uiteindelijk nodig blijkt zal de kerkzaal geventileerd moeten
worden door mechanische ventilatie. Dit wordt een kostbare zaak.
• We hebben gezellige Ontmoetingsdagen-light gehad. Zonder
corona-beperkingen was de opbrengst 50 % hoger geweest.
Heeft u hierover vragen, raadpleeg een
kerkrentmeester.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze
al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!
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De opbrengsten van de collecten in de maanden juli en augustus 2021
waren:
Datum

Doel

Bedrag

04-07

Kerk in Actie, Actie Vakantietas

€ 318,25

11-07

Kinderen van de Glind

€ 318,85

18-07

Stichting De Hoop

€ 293,75

25-07

Noodhulp voor Limburg

€ 425,10

01-08

De Herberg Oosterbeek

€ 175,70

08-08

Studentenpastoraat

€ 223,20

15-08

Kerk in Actie, Zending Pakistan

€ 321,65

22-08

Aardbeving/overstroming Haïti

€ 550,75

29-08

De Veldwerker

€ 255,05

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.
Ook zijn er in juli en augustus diverse giften ontvangen voor de Actie
vakantietas, De Glind, kaartenactie, overstroming in Limburg en
aardbeving/overstroming in Haïti.
Voor zowel uw giften als collectebijdragen,
danken wij u weer hartelijk.
Met vriendelijke groet,
Namens de diaconie,
Hans Meijer
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21 november 2021 KIA Pastoraat
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog
hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel
van gemeente zijn. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten
voeten uit.
28 november 2021 Hospice Calando Dirksland
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 bij complexe zorgvragen.
5 december 2021 KIA Zending Rwanda
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van
1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en
verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis
hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers
ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via
sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte.
12 december 2021 Plaatselijk diaconaal
Hiermee worden plaatselijke diaconale activiteiten betaald.
19 december 2021 JOP Jongeren doorleven het verhaal van Kerst
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo'n zeshonderd
plaatselijke groepen, mee aan de Kerst Challenge, een spel van Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Ze ervaren
het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken waarom God zich
verbonden heeft met kwetsbare mensen.
24 december 2021 Leger des Heils
Doe een gift en help het Leger des Heils eenzaamheid bestrijden en het
laatste vangnet te zijn voor kwetsbare mensen.
25 december 2021 Kerstcollecte KIA
We gunnen duizenden kinderen die in Griekse vluchtelingenkampen
opgroeien een beter leven. Daarom komen we in actie. Doe mee!
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

30

26 december 2021 Stichting De Hoop
De Hoop ggz helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en
volwassenen met psychische- of verslavingsproblemen op weg naar herstel.
31 december 2021 Wilde Ganzen
Wilde Ganzen zet zich al zestig jaar in voor een wereld zonder armoede. En
dat doen ze niet alleen. Overal ter wereld zorgen mensen voor verandering
door de handen uit de mouwen te steken. Met kleine, slimme projecten
zorgen ondernemers in hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang.
Deze initiatieven worden opgezet door lokale aanpakkers samen met
Nederlandse stichtingen. Wilde Ganzen ondersteunen deze samenwerkingen met kennis, een sterk netwerk en geld. Zo helpen ze aanpakkers
die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen met de aanleg van
sociale voorzieningen. Van schoon drinkwater tot inclusief onderwijs. En van
medische zorg tot financiële onafhankelijkheid.
2 januari 2022 Stichting Kairos / daklozenopvang Dirksland
Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor kwetsbare
(jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. De opstart van de
stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers.
Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief. De
opvang is gevestigd aan de Voorstraat 14 te Dirksland. Meer informatie:
https://stichtingkairos.nl/.
9 januari 2022 Plaatselijk diaconaal
Hiermee worden plaatselijke diaconale activiteiten betaald.
16 januari 2022 PKN Ondersteuning gemeenten
PKN ondersteunt vrijwilligers en professionals met een gevarieerd
trainingsaanbod zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen.
Namens de diaconie,
Marlien Mijnders
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I

n deze onzekere tijden zijn we toch voorzichtig begonnen met de
voorbereidingen van de Kerstmiddag.
Deze middag zouden we graag op 17 december houden. Het is op dit
moment allemaal nog een grote vraag. Alles dus onder voorbehoud van de
situatie i.v.m. corona in december. U wordt op de hoogte gehouden.
De Ontmoetingsdagen, in afgeslankte vorm, zijn inmiddels achter de rug.
De diaconie ontvangt van de netto-opbrengst altijd 5% om aan goede
doelen te schenken.
Dit jaar hebben we twee goede doelen:

Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wens van terminale patiënten
met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.
Stichting Kairos aan de Voorstraat te Dirksland vangt daklozen op.
Ze krijgen hier een veilige woonplek met intensieve begeleiding.
U krijgt te zijner tijd van ons te horen welk bedrag we konden overhandigen.
Begin volgend jaar treden twee leden van de Diaconie af.
Coby en Joke gaan de diaconie na vele jaren verlaten. Het is ons nog steeds
niet gelukt om vervanging te vinden.
Voelt u hier iets voor? Het is een mooie taak, waar we de afgelopen jaren
veel van geleerd hebben.
Schroom niet ons vragen te stellen wat het allemaal inhoudt. Het waren
voor ons waardevolle jaren.
Wij hopen dat de regels in december weer wat versoepeld zijn, zodat we u
allen op 17 december weer kunnen ontmoeten,
Hartelijke groet, Coby, Bep, Marlien, Marie Antoinette en Joke.

32

Lieve mensen,
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de telefoontjes, kaarten,
bloemen en bezoekjes tijdens het verblijf in het ziekenhuis en na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa Nico Andries.
Het heeft ons goed gedaan!
Hartelijke groeten,
Geertje Andries, kinderen en kleinkinderen
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U

heeft in het voorwoord van onze voorzitter Jan Terlouw gelezen dat
we ons mededelingenblad een nieuwe uitstraling willen geven. Wij
hopen dat op deze manier meer mensen zich bij de kerk betrokken
voelen. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat verschillende mensen uit onze
gemeente een stukje schrijven voor dit blad, waardoor wij elkaar beter
leren kennen. De redactie nodigt u uit om een stukje te schrijven.
Het abonnement van het mededelingenblad op papier loopt officieel van
1 april t/m 30 maart. Wij hopen dan ook dat er meer gebruik gemaakt gaat
worden van dit medium. Natuurlijk, alles is terug te vinden op de website
maar een tijdschrift in je handen is toch een heerlijk gevoel.
Wij bieden aan dat u een proefabonnement kunt nemen voor een periode
van 3 maanden: december t/m maart 2022, kosten € 5,00. U kunt de € 5,00
storten op rekening NL92RABO0373725140 t.n.v. CvK. HG Exodus
Gemeente PKN onder vermelding van proefabonnement en uw naam.
Als het abonnement bevalt dan kunt u voor 1 april € 17,50 overmaken op
dezelfde rekening onder vermelding van abonnement 2022, ook hier de
naam vermelden.
Namens de Kerkrentmeesters
Fred van Leersum
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November
zo
ma
di
wo
do
vr
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zo
ma
di

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Joh. 10:31-42
Marcus 13:3-13
Marcus 13:14-23
Marcus 13:24-37
Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14–2:3
Sefanja 2:4-15
Lucas 1:1-25
Lucas 1:26-38
Lucas 1:39-56

December
wo
do
2:9
vr
za
3:5
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo

1
2

Maleachi 1:1-9
Maleachi 1:10–

3
4

Maleachi 2:10-16
Maleachi 2:17-

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Maleachi 3:6-12
Maleachi 3:13-18
Maleachi 3:19-24
Psalm 28
Sefanja 3:1-13
Sefanja 3:14-20
Psalm 72
Jesaja 5:1-7
Jesaja 5:8-19
Jesaja 5:20-30
Jesaja 6:1-12

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jesaja 7:1-9
Jesaja 7:10-17
Jesaja 7:18-25
Lucas 1:57-66
Lucas 1:67-80
Jesaja 8:1-10
Jesaja 8:11-23
Jesaja 9:1-6
Lucas 2:1-20
Johannes 1:1-18
Psalm 98
Rom. 15:14-21
Rom. 15:22-33
Rom. 16:1-16
Rom. 16:17-27
Psalm 121

Januari
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lucas 2:21-32
Lucas 2:33-40
Lucas 2:41-52
Jesaja 41:1-7
Jesaja 41:8-13
Jesaja 41:14-20
Jesaja 41:21-29
Jesaja 42:1-13
Johannes 1:19-28
Johannes 1:29-42
Johannes 1:43-51
Psalm 46
Lucas 3:1-9
Lucas 3:10-22
Lucas 3:23-38
Johannes 2:1-12
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Taakgroep
Vorming & Toerusting
Onze kerk is zich ervan
bewust om naast de
kerkdiensten op zondag haar
gemeenteleden toe te rusten
tot het leven van alledag.
In doel en missie van onze
Exoduskerk wordt dat ook
uitgesproken.

Het gedachtegoed van de Kerk uit te dragen in de wereld om je heen.
Als taakgroep denken wij dat ontmoeting daarbij een sleutel is.
Elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten, nader leren kennen en
samen op weg te gaan. Ook jezelf de vraag stellen; Hoe kan je je geloof,
verlangen en verbeelding inhoud geven binnen de realiteit van vandaag.
Samen de vraag stellen voor welke keuzes je staat in de wereld waarin je
leeft.
Graag willen wij ook in het tweede deel van ons V&T-programma
ingrediënten aanreiken om met die toekomst bezig te zijn.

Ontmoeten – ontdekken - ontwikkelen
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Filmavond
dinsdag 7 december ‘21

D

e tweede film in dit seizoen zal ook nu worden vertoond in de
kerkzaal.
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. Velen zullen de eerdere film Corpus Christi nog
herinneren. Een aangrijpend verhaal.
Meestal wordt kort van tevoren aangekondigd welke film het gaat worden.
Dat kunnen en mogen we niet al te weids publiceren, omdat we anders
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 en via de
kerkapp.
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.
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Workshop Bijbels koken
“Bijbels koken is: samen gerechten bereiden en samen
genieten van een maal mét verhaal”
In de Bijbel lezen we geregeld over mensen die samen de maaltijd
gebruiken. Denk in het oude
testament bijvoorbeeld aan
Abraham, die een rijk gevulde
tafel laat bereiden voor de drie
mannen die hem bezoeken, of
Jozef, die als onderkoning van
Egypte samen met zijn broers de
maaltijd gebruikt. En uit het
nieuwe testament weten we dat
Jezus vaak én graag samen met anderen at. Maar... wat werd er toen
gegeten? Welke gerechten werden klaargemaakt, welke ingrediënten
werden er gebruikt?
Om dat te ontdekken nodigen wij u graag uit voor een culinaire reis door de
Bijbel. Jeannette Kastelein heeft voor ons een menu samengesteld van
gerechten die hun grondslag hebben in, of geïnspireerd zijn door de Bijbel.
Tijdens de workshop krijgen we uitleg over de gerechten. Wat zijn de
verhalen erachter, wat is de symboliek? We beginnen de workshop met een
drankje om daarna onder leiding van Jeannette te gaan kokkerellen en
tenslotte samen te genieten van een Bijbels maal!
Na afloop krijgt u het receptenboekje mee naar huis, zodat u er thuis nog
eens mee aan de slag kan!
De workshop staat gepland op zaterdag 22 januari 2022
Aanvang: 16.30 uur - Locatie: Exoduskerk
De kosten voor deze avond zijn ca. €15 p.p. (Afhankelijk van het aantal
deelnemers) Het maximumaantal deelnemers is 30; dus graag van tevoren
aanmelden bij: Janneke van Rossum tel.: 06-46666342
of e-mail: janneke.van.rossum@gmail.com
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Een lange strijd
in woord en muziek
De omwenteling in de Zuid-Afrikaanse
geschiedenis zou ondenkbaar zijn
geweest zonder de charismatische figuur
Nelson Mandela. Voor veel mensen was
hij een inspiratiebron en het toonbeeld
van verzoening. De Bredase pianist Jetje
van Wijk en Franck Ploum maakten een
programma rond deze bijzondere man.
De belangrijkste elementen zijn vrije en autobiografische teksten en muziek
van Bartok en Shostakovitch. Tevens aandacht voor de actuele situatie in
Zuid-Afrika en muziek van African Drum.
Franck Ploum is geen onbekende voor de Exodus gemeente. Regelmatig
ging hij voor in onze kerk. Zijn interesse en deskundigheid liggen op het
snijvlak van Bijbelse traditie en actualiteit.
Het Grote Verhaal over bevrijding, wegtrekken en opnieuw beginnen,
onderlinge solidariteit en een nieuwe wereld van gerechtigheid en
mensenrechten, vraagt in elke tijd en context opnieuw om vertaling naar
het leven van concrete mensen.
Als theoloog en journalist is hij er nieuwsgierig naar hoe mensen en
organisaties er in slagen deze vertaalslag concreet te maken en omzetten in
bijbels gefundeerd engagement in de samenleving en in deze wereld.
De avond staat gepland op dinsdag 22 februari 2022 in de Exoduskerk
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Johannes Passion
Dit grote werk van Bach is ouder dan de beroemde Mattheüs Passion, maar
jammer genoeg altijd wat onderbelicht gebleven ten opzichte van zijn
jongere broertje.
Veel deskundigen vinden de Johannes Passion intiemer en van een meer
religieuze en muzikale diepgang dan de Mattheüs. Of dat samenhangt met
de populariteit van deze meesterwerken, is natuurlijk niet vast te stellen.
De Johannes Passion bestaat, net als de Mattheüs, uit twee ongelijke delen.
De hoofdmoot is uiteraard het lijdensverhaal uit het evangelie van
Johannes. Daar komen twaalf koralen bij, en acht aria’s. Alles bij elkaar is
het een indrukwekkend muziekstuk dat nadere toelichting verdient.
Deze toelichting komt van ds. Jan de Visser, die een drietal leeravonden zal
wijden aan dit meesterwerk.
Op de laatste avond is ook Rinus Verhage te gast. Rinus is de dirigent van
het oratoriumkoor Laudando uit Middelharnis. Dat koor voert op zaterdag
19 maart 2022 de Johannes Passion uit in de Grote Kerk van Middelharnis.

De avonden zullen eind februari en begin maart 2022 gehouden worden. De
definitieve data worden tijdig aangekondigd in de nieuwsbrief, kerk app,
mededelingenblad en de website.
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oplossing puzzel: ik wens je liefde licht en leven

