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Kerkdiensten (ook online te beluisteren en te zien)
zondag
9 mei
10.00 uur

ds. Andre van der Stoel, Amsterdam
1e coll.: t.b.v. KIA Noodhulp
Libanon/Jordanië
2e coll.: t.b.v. de kerk
donderdag ds. Jan de Visser
13 mei
1e coll.: t.b.v. Stichting De Boei
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. de kerk
zondag
ds. Jan de Visser
16 mei
1e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. de kerk
zondag
ds. Jan de Visser
23 mei
1e coll.: t.b.v. Artsen zonder grenzen
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. de kerk
zondag
De heer Leo Markwat
30 mei
1e coll.: t.b.v. Kerkdiensten Zuidwester
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. de kerk
zondag
ds. Jan de Visser
6 juni
1e coll.: t.b.v. Werelddiaconaat Oeganda
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. de kerk
zondag
ds. Jan de Visser
13 juni
1e coll.: t.b.v. Vluchtelingenwerk GO
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. de kerk
zondag
ds. Dick ter Horst, Hellevoetsluis
20 juni
1e coll.: t.b.v. KIA Noodhulp Griekenland
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. de kerk
Zondag
ds. Jan de Visser
27 juni
1e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaal
10.00 uur
2e coll.: t.b.v. de kerk

Moederdag

Hemelvaartsdag
Doopdienst
Pinksteren
Jeugddienst
Dienst van
Schrift en Tafel

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.
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Meditatie
De hoop die in u is
Hoop is gerichtheid op een positieve toekomst, op een toekomst
waarin bepaalde zaken er beter uitzien dan nu. Hoop is ook de
brandstof voor de energie om dat te doen waarmee je hetgeen je
hoopt, kunt realiseren.
Het begrip hoop is misschien wel het lastigste van de drieslag geloof,
hoop en liefde. Wat geloven is, is ons wel vertrouwd. Je gelooft in
God, je gelooft in Jezus, in vergeving; daar is een complete
wetenschap op gebouwd. Liefde is een begrip waar we allemaal
verschillende betekenissen en ervaringen mee verbinden.
Maar hoop! Wat is hoop? Dat gaat in ieder geval over wensen over
zaken of gebeurtenissen die er nog niet zijn. Hoop gaat over de
toekomst, de onzekere toekomst. Hoop is dan ook altijd verbonden
met onzekerheid.
Heel bijzonder daarbij is, dat het begrip hoop in de Bijbel altijd positief
is ingevuld. Je zou bijna kunnen zeggen: tegenóver de onzekerheid
staat de hoop. De hoop op betere tijden verdrijft de onzekerheid
erover.
Je kunt onzeker zijn over je kansen op je diploma: niet hard genoeg
geleerd, corona, docenten, noem maar op. Je gaat dan uit van het
onberekenbare, je ziet wel, maar je schat je kansen laag in. Onzeker
dus. Je buurjongen hoopt op een goede cijferlijst. Hij weet het
natuurlijk ook niet precies, maar hij zet zijn energie zodanig in, dat
het, al dan niet met veel geluk, goed gaat aflopen. Hoopvol dus.
In Psalm 42 en 43 is een dichter aan het woord, die er doorheen zit.
Hij is kapot, murw, eenzaam, en ver bij Gods huis vandaan. De
omstandigheden zijn zogezegd nogal uitzichtloos.
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Tot drie keer toe spreekt hij zichzelf toe in de psalm om niet bij de
pakken neer te blijven zitten:
Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.
(Ps. 42: 6 en 12; Ps. 43: 5)
De Spreukendichter brengt de lastige beschrijving aan het begin van
dit stukje prachtig onder woorden:
Zie wijsheid als de honing voor je leven.
Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst,
je hoop gaat niet verloren.
(Spreuken 24: 14)
De positieve energie waarmee je je leven kunt inrichten, kun je hoop
noemen. Je hebt iets in je om naar uit te kijken en naar toe te werken.
Het is de combinatie van deze twee: ergens naar uitkijken en ergens
naar toe werken. Want als je ergens op hoopt, maar je doet er niks
aan, dan komt het zeker niet. Waarom zou je hopen op een betere
wereld (klimaat, vrede, gelijke kansen) als je er zelf niets aan doet?
Hoop is dus energie die jou aan de gang houdt, én in beweging zet.
In het Van Weel Bethesda Ziekenhuis hangt in de hal een Bijbeltekst:
En nu, wat verwacht ik, o HEERE!
Mijn hoop, die is op U.
(Ps. 39: 8 Statenvertaling)
Alle bijbelschrijvers die het hebben over de hoop die in hen is,
verbinden die hoop altijd rechtstreeks met God. Hij geeft kracht om
weer op te staan en door te gaan, in de richting van een leven dat met
Hem vervuld is. Hij schept een visioen van een wereld vol liefde en
recht, waarin haat en vijandschap niet bestaan. In die zin is God voor
de bijbelschrijvers de bron en het uitzicht en de vervulling van hun
hoop.
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Eén van de redenen waarom we het begrip hoop maar moeten blijven
koesteren en voeden, ligt in de stelling van de existentialist Jean Paul
Sartre, een Franse filosoof. Die heeft ooit gezegd: “We moeten
zonder hoop leren leven.” Dit pleidooi voor een uitzichtloos leven past
op geen enkele manier bij mensen die met en vanuit de Bijbel willen
leven, of bij mensen die van zichzelf weten schepselen en kinderen
van God te zijn.
We leven in een gebroken wereld, maar niet zonder hoop.
Mijn hoop, die is op U!
Ds. Jan de Visser
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Aandacht voor …….
Het Paasfeest, het feest van de Opgestane Heer, ligt achter ons. We
bevinden ons in de vijftig dagentijd tussen Pasen en Pinksteren, de
uitstorting van de Heilige Geest.
Het dagelijkse leven heeft meer vrijheid gekregen, de avondklok is
afgeschaft, je kunt zonder afspraak gaan winkelen en de terrasgangers kunnen weer een biertje pakken.
Wat in ons gevoel misschien de meeste vrijheid geeft zijn de
vaccinaties die nu in grote getale gezet worden. Maar… het devies
blijft om alert te blijven en ons aan de maatregelen te houden en dat
doen we als Exoduskerk dan ook. Het mooie bericht daarbij is, dat we
officieel weer met dertig mensen in de kerkdienst mogen samenkomen. Dit geeft voor diverse gemeenteleden weer perspectief!

Zieken
In de afgelopen weken hebben diverse gemeenteleden te maken
gehad met gezondheidsproblemen. Voor de één een vervelend
ongemak, voor de ander een val met grote gevolgen. Maar ook
ingrijpende problemen kwamen aan het licht, waarvoor een traject
aan behandelingen en kuren noodzakelijk zijn. De toekomst voor die
personen is onzeker geworden. Anderen wachten nog op een
operatie of uitslagen.
Het betreft Cor van Reede, Riet van den Ouden, Piet en Tiny
Deurwaarder, Pauline van der Wulp, Jan Westhoeve, Wil Breure,
Janny Waanders en Cor van der Wel.
In de wekelijkse nieuwsbrieven heeft u over deze gemeenteleden
meer details kunnen lezen.
Heel veel sterkte voor diegenen die het betreft en kracht voor hen
waar herstel en genezing mogelijk is.
Overlijden
In diverse families is verdriet of rouw gekomen omdat een geliefde is
overleden. Vooral het overlijden van Bettine Admiraal-Krijgsman op
39-jarige leeftijd heeft grote impact op de gemeenschap gehad.
Ons gemeentelid Paul Looren de Jong is op 15 april overleden, 12
dagen voor hij 83 jaar geworden zou zijn. De crematie heeft op 20
april plaatsgevonden. Een in memoriam leest u elders.
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Huwelijksjubilea
Naam

Adres

Dhr. en mevr.
v.d.Sluis- Oosterling
Dhr. en mevr. Smit Jongejan
Jos en Ina
Groeneveld-Polder
Niek en Wil BlokBergshoeff
Dhr en mevr
J. Troost- A.M. de Vos
Dhr. en mevr.J.M.
Hekkers - Breen

Oostelijke Achterweg 34
3241 CM Middelharnis
Paulina van Weellaan 16
3247 AN Dirksland
Sperwer 38
3245 DK Sommelsdijk
Mondriaanhof 20
3241 AT Middelharnis
Mondriaanhof 15
3241 AT Middelharnis
Rembrandtlaan 93
3241 AH Middelharnis

Datum en
aantal jaren
7 mei
63 jaar
8 mei
40 jaar
21 mei
45 jaar
2 juni
61 jaar
10 juni
55 jaar
12 juni
12 ½ jaar

Kroonjaren
Naam
Mevr. D. van Oostenbrugge van Antwerpen
Mevr. T. Looren De Jong Heindijk
Mevr. Janny Waanders - van
Felius

Adres
Ds. Montijnstraat 33
3245 XC Sommelsdijk
Havenkom 100
3245 MG Sommelsdijk
Kesperstraat 7
3255 VD Oude-Tonge

Datum
15 mei
85 jaar
8 juni
85 jaar
15 juni
85 jaar

Adres
Wilgenlaan 61
3241 BR Middelharnis
Herman Heijermanssingel 18
3241 DC Middelharnis
Mondriaanhof 20
3241 AT Middelharnis

Datum
9 juni
89 jaar
17 juni
86 jaar
24 juni
89 jaar

Komende verjaardagen 85+
Naam
Dhr .A. J. van Nierop
Dhr. J. Verolme
Dhr. Niek blok
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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
geen vermelding wenst, verzoeken wij u dit voor het uitkomen van het
volgende mededelingenblad (17 juni 2021) kenbaar te maken bij de
scriba: info@exoduskerk.nl.

Tenslotte
Het Pinksterfeest is dit jaar op 23 mei. Aan Aurelius Augustinus zijn
de volgende woorden over de heilige Geest toegeschreven.
Fluister het mij in, heilige Geest:
Ik zal het goede denken.
Spoor mij aan, heilige Geest:
Ik zal het goede doen.
Verlok, me heilige Geest:
Ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.
Margot van de Wiel
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Vaccineren – uitroepteken of vraagteken
Na alle verwarring en onrust die de ‘gewone’ maatregelen ter
bestrijding van het coronavirus al met zich meebrachten, is er sinds
enkele weken nieuwe onrust en verwarring, namelijk rondom het al
dan niet vaccineren.
Uit de mini-enquête die we in januari via onze Exoduskerk-app
hebben gehouden, bleek, dat nagenoeg iedereen zich toen zou laten
vaccineren. Sindsdien zijn er wel dingen gebeurd, die nu misschien
wel tot een andere uitslag zouden leiden. Het beleid van de regering
is redelijk onnavolgbaar, de houding van sommige fabrikanten is
soms onbegrijpelijk en de mate waarin het risico opéén specifieke
variant van trombose in de media is uitgeserveerd, roept de vraag
naar verantwoorde journalistiek regelmatig op. En dus is er ook bij
veel mensen het nodige veranderd in hun ideeën over wel of niet
vaccineren.
Het lijkt erop, dat de vraag om wel of niet te vaccineren een ethische
kwestie is. Mag het wel, doe je er goed aan, is het wel verantwoord,
en dat soort vragen meer.
Maar voor sommige mensen ís het helemaal geen medische kwestie.
Sommige mensen worden van de gewone griepprik al hondsziek, en
die zijn begrijpelijk heel bang voor de effecten van de prik. En er zijn
mensen die allergische zijn voor allerlei vormen van voedsel en
daarom heel strenge diëten moeten volgen. Voor hen is vaccinatie zo
goed als onmogelijk vanwege de medische gevolgen ervan. Die
mensen hebben voor alles belang bij het medische advies van de
eigen huisarts over de mogelijke gevolgen van vaccinatie. Zijn of haar
advies is vaak gebaseerd op een weloverwogen analyse van het
patiëntendossier.
Voor sommige mensen is het vervolgens niet zozeer een medischethische kwestie, maar een geloofspunt. Als eerste vinden die
mensen het verkeerd als je ziektekiemen in een gezond lichaam spuit.
Je mag jezelf niet ziek maken, ook niet een klein beetje, want je hebt
je lichaam van God gekregen als de bron van het leven, en dat mag
je niet beschadigen. Een andere overweging die je daar ook veel bij
hoort, is, dat je ingrijpt in Gods bestel.
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Als God wil dat jij die ziekte krijgt, dan is het niet jouw bevoegdheid
om daar nu al tegenin te gaan. Ik ga daar nu niet uitgebreid op in.
Ik wil het in dit artikel wel hebben over het feit dat de vraag om wel of
niet te vaccineren voor de meeste mensen wel een vraag van
medisch-ethische aard is.
Nu is er nogal veel literatuur te vinden over dit soort vragen, en het
bijzondere is, dat bijna alle boeken en artikelen die hierover
geschreven staan, melding maken van het boek of Biomedical Ethics
Principles van Tom L. Beauchamp en James F. Childress (eerste druk
1979).
In dit boek werken de schrijvers vier hoofdprincipes uit die uiteindelijk
kunnen leiden tot een weloverwogen antwoord op lastige vragen van
medisch-ethische aard. Daarbij valt te denken aan het probleem van
een wat oudere weduwnaar die tekenen van beginnende dementie
vertoont. De kinderen denken na over de vraag of ze papa, desnoods
tegen zijn wil, in een tehuis moeten laten opnemen. Of je kunt denken
over de vraag of een bepaalde handeling wel gewenst is. Moet
iemand tot het uiterste toe bestralingen en chemo-therapieën
ondergaan? Hoe zit het met euthanasie of palliatieve sedatie?
Bij dit soort vraagstukken bieden de vier hoofdprincipes van
Beauchamp en Childress goede handvatten om een goede afweging
te maken.
En dat kan met de vragen over wel of niet vaccineren ook.
Autonomie
Het eerste principe is de autonomie van de patiënt. Die (en die alléén)
bepaalt wat er moet gebeuren. Dat lijkt niet zo’n moeilijk principe. Jij
(en jij alléén) kiest voor of tegen vaccinatie; simpel.
Maar, wat te doen met de mening van je liefsten, je omgeving, de
buurt? Hoe groot is de invloed van de media op je beslissing? Ben je
in staat om los van al die invloeden je eigen mening te vormen of niet?
Autonomie betekent in dit geval dat je, als je over alle noodzakelijke
informatie beschikt, een eigen afweging moet maken.
En dan komt het volgende: wat te doen met mensen die niet in staat
zijn om hun wil te bepalen? Hoe zit het dan met de autonomie? Of:
wat moeten we aan met een verplicht coronapaspoort als dat er
komt? Dan wordt er natuurlijk wel fors gesneden in de menselijke
autonomie, maar je moet er wel mee omgaan!
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Beauchamp en Childress noemen de autonomie als het eerste
principe. Maar misschien is het goed om dit principe aan het eind nog
eens tegen het licht te houden.
Weldoen
Het tweede principe is, dat de behandeling voor zoveel mogelijk
partijen een positief effect heeft. Bij bepaalde behandelingen tegen
kanker moet je op een gegeven ogenblik de vraag stellen wie er
opknapt van een vervolgbehandeling. Er zijn situaties waarin niemand
erop vooruit gaat als de behandelingen worden voortgezet.
In het geval van wel of niet vaccineren komt dan de vraag wat de
positieve gevolgen zijn van vaccineren. Het eerste zou kunnen zijn,
dat je zelf de ziekte niet meer kan krijgen, of althans, dat de kans dat
je ondanks vaccinatie alsnog de ziekte kunt krijgen, wel heel erg klein
is geworden.
Een ander te verwachten positief effect zou kunnen zijn de gedachte
dat jij eraan meehelpt om de ziekte in je eigen omgeving en
wereldwijd te bestrijden.
Niet schaden
Volgens sommigen zou dit principe (primum non nocere – voor alles
niet schaden) het eerste principe moeten zijn. Maar ja, een scalpel
veroorzaakt sowieso schade, en die nemen we vaak maar voor lief,
omdat het resultaat van de operatie daar wel tegenop zal wegen. Een
klein beetje schade voor een beter resultaat, dus.
De schade die de coronaprik met zich meebrengt, wordt door nogal
wat factoren bepaald. Je hebt de bijwerkingen van de prik zelf
(blauwe, gevoelige plek). Je kunt in meerdere of mindere mate de
betreffende ziekteverschijnselen krijgen. Er zijn mensen die fors ziek
kunnen worden van deze prik.
Er zijn ook mensen die menen dat je door je te laten vaccineren,
meewerkt aan de uitwerking van een wereldwijd complot van
regeringsleiders, farmaceuten e.d., die met zo’n vaccinatie grip
krijgen op grote delen van de mensheid.
Vaccinatie leidt volgens hen tot schade aan de democratie.
In mindere mate speelt een rol, dat je waarschijnlijk niet klaar bent
met de twee prikken die je dit jaar krijgt. Je wordt afhankelijk van het
vaccin, zeker als blijkt dat het vaker dan één of twee keer moet
worden toegediend.
De een zou zeggen, dat je je zelfstandigheid verliest, een andere dat
je er nu bewust voor kiest om afhankelijk te zijn. Maar als het zo is,
13

dat je je leven lang jaarlijks een prik moet halen om het effect van de
eerste niet te verliezen, dan lever je iets van je zelfstandigheid in, en
volgens sommigen is ook dat schade.
Rechtvaardigheid
Het laatste grote principe heeft te maken met onderwerpen als
slaagkans, wachtlijst en een eerlijke verdeling van beschikbare
middelen. Moet je een operatie uitvoeren, als er maar 10% kans is op
genezing of herstel? Moet je een hoogbejaarde patiënt medicijnen
verstrekken die tonnen kosten, terwijl die middelen ook voor veel
meer patiënten aangewend kunnen worden? Dat soort vragen komt
bij het vierde principe om de hoek kijken.
Zoals wel bij meer onderwerpen in deze corona-crisis kun je je ook
hier afvragen hoe het met de financiële aspecten gesteld is. Er zijn
miljarden in onze economie gepompt, en ook het vaccineren kost heel
veel geld. Wil ik daar wel of niet aan meedoen? Hoe eerlijk is de
verdeling van de middelen, ook en met name naar arme landen?
Een andere vraag hierbij is die naar de invloed van de ingreep op de
context, familie en leefomgeving. Als die oudere weduwnaar niet naar
een verzorgingstehuis gaat, wat betekent dat dan voor zijn kinderen,
de thuiszorg, en overige betrokkenen?
Die vraag kun je ook bij het vaccineren stellen. Wat betekent het als
ik me niet laat vaccineren? En wat betekent het als ik dat wél laat
doen? Is het eerlijk tegenover mijn omgeving om wel voor vaccinatie
te kiezen, en: is het wel eerlijk tegenover diezelfde groep als ik het
niet laat doen?
Opnieuw: autonomie
Nu alle vier de principes aan de orde geweest zijn, zou het mogelijk
moeten zijn om een gedegen afweging te maken. Maar misschien
hebben al die principes het alleen maar lastiger gemaakt, en moet je
je laten leiden door dingen die je hiervoor niet wist. Daardoor wordt
het alleen maar moeilijker om tot een beslissing te komen.
Dat is misschien wel zo, maar het goede ervan is, dat er wel een
gedegen afweging komt! En als dit artikel daarbij een beetje
behulpzaam is geweest, ben ik daar weer blij om!
Ds. Jan de Visser
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Dankjewel
Langs deze weg wil ik de gemeente bedanken voor de vele kaarten
die ik heb mogen ontvangen voor mijn 88e verjaardag. Het is een
mooie dag geweest en de kaarten waren hartverwarmend. Het is fijn
te merken hoeveel mensen aan mij hebben gedacht.
Mevrouw C. (Cock) Andriessen

Bloemendienst
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni

Mevr. Ista
Mevr. Verhage
Mevr. Redert
Mevr. Braber
Mevr. van Reede
Mevr. van Driel
Mevr. van Rossum
Mevr. van Sliedregt

Sommelsdijk
Sommelsdijk
Sommelsdijk
Ooltgensplaat
Nieuwe-Tonge
Sommelsdijk
Sommelsdijk
Middelharnis

Riet Riedijk, tel.: 487050
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In memoriam I

Kees Meijer
* 9 februari 1947 † 12 april 2021
Kees groeide op in Stad aan het Haringvliet. Tijdens zijn werkzame
leven werkte hij in de landbouw bij een agrarisch loonbedrijf in
Stad aan het Haringvliet.
In zijn vrije tijd was hij een fervent hobby fotograaf. Zijn familie heeft
nog heel wat foto’s en dia’s die Kees heeft gemaakt.
Ook was Kees in het verleden lid van de Burkhardtsdorf (OostDuitsland) groep en samen ging het gezin Meijer verschillende keren
naar Burkhardtsdorf.
Samen met Ina kreeg Kees drie dochters en later ook nog vijf
kleinkinderen.
We wensen alle nabestaanden Gods kracht toe, om met dit verlies
om te gaan.
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In memoriam II
Paul Looren de Jong

* 27 april 1938

† 15 april 2021

Afgelopen donderdag is op 82-jarige
leeftijd overleden de heer
Paul Looren de Jong. Op 27 april zou hij
83 jaar geworden zijn. Toen hij 22 jaar
oud was, is hij getrouwd met Theresia
Heindijk. Na zijn huwelijk is hij as
geboren otterdammer in Hoogvliet gaan
wonen. Hij werkte indertijd bij de Graan
Elevator Maatschappij, de GEM.
Na enige omzwervingen (Rozenburg en
Brielle) zijn ze terecht gekomen in
Rockanje, waar ze 32 jaar gewoond hebben.
In november 2008 hebben ze hun intrek genomen in Het Kasteel in
Sommelsdijk, Havenkom 100, inmiddels al weer 12½ jaar geleden!
Op 20 oktober vorig jaar hebben ze nog mogen vieren, dat ze 60 jaar
getrouwd waren.
Paul Looren de Jong is voor velen onder ons geen onbekende – hij
was met grote regelmaat op zondagochtend op zijn plekje in onze
Exodusgemeente te vinden.
De crematie heeft plaatsgehad op dinsdag 20 april 2021.
We leven mee met zijn vrouw en verdere familie.
De nagedachtenis van Paul Looren de Jong zij ons allen tot zegen!
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Van de diaconie
De opbrengsten van de collecten in de maand maart waren:
Datum
07 maart
14 maart
21 maart
28 maart

Doel
Kerk in Actie, zending Libanon
Kerk in Actie, ondersteuning diaconaat
Kerk in Actie, veertigdagentijdcollecte
Indonesië
PKN, Palm Pasen Project

Bedrag
€ 292,90
€ 240,60
€ 324,30
€ 201,80

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van
50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door
de diaconie ontvangen overschrijvingen.
Tevens is er in maart een gift van € 25,00 ontvangen voor de
soepmaaltijden.
Voor zowel uw giften als collectebijdragen danken wij u weer hartelijk.
Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Hans Meijer
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Toelichting bij de collecten van 9 mei 2021 tot en met 27 juni 2021
9 mei KIA Noodhulp Libanon / Jordanië Lichtpunten voor
Syrische vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht,
zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij
hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een
netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie
vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een
opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Want afhankelijk zijn
van hulp zonder zelf iets te kunnen doen, maakt vluchtelingen nóg
ongelukkiger.
13 mei 2021 Stichting De Boei
Inloophuis De Boei is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker,
hun naasten en nabestaanden. Al 20 jaar zetten deze vrijwilligers en
medewerkers zich in voor iedereen die zich meldt voor steun en
informatie. In een huiselijke sfeer ontmoeten gasten lotgenoten en
bieden vrijwilligers hun een luisterend oor. Er is een ruim aanbod aan
ontspannende activiteiten en gasten kunnen deelnemen aan
individuele en groepsgesprekken.
16 mei 2021 Diaconaal quotum
Jaarlijks betalen wij als gemeente dit diaconaal quotum aan de PKN.
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal
kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de
samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor
ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken,
zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische
zaken.
23 mei 2021 Artsen zonder grenzen
Artsen zonder grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden,
bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. Ze zijn en blijven
onpartijdig, deskundig en doeltreffend. Dat maakt het verschil tussen
leven en dood.
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30 mei 2021 Kerkdiensten Zuidwester
De kerkdiensten op Hernesseroord worden door de kerken op GO
financieel en door middel van vrijwilligers ondersteund. Onze kerk
werkt hier al jaren aan mee en wij collecteren hier één keer per jaar
voor.
6 juni 2021 KIA Werelddiaconaat Oeganda Kwetsbare vrouwen
en kinderen sterk maken
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar
armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met
steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese
kerk deze (vaak alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat van
hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer te verdienen. En door het
bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo
worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.
13 juni 2021 Vluchtelingenwerk GO
De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van Vluchtelingen
Werk begeleiden vluchtelingen uit Goeree-Overflakkee in
Sommelsdijk. Ze begeleiden hen bij hun huisvesting, juridische
vragen en integratie.
20 juni 2021 KIA Noodhulp Griekenland Opvang voor gestrande
vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de
vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door
oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid
stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via
Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen
vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in
Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en
onderwijs aan de kinderen geven.
27 juni 2021 Plaatselijk diaconaal
Hiermee worden plaatselijke diaconale activiteiten betaald.
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Van de kerkrentmeesters
De opbrengsten van de collecten in de maanden december 2020 t/m
maart 2021 waren:
Datum van

Datum tot

Bedrag

20-12-2020
27-12-2020
03-01-2021
10-01-2021
17-01-2021
24-01-2021
31-01-2021
07-02-2021
14-02-2021
21-02-2021
28-02-2021
07-03-2021
14-03-2021
21-03-2021
28-03-2021

26-12-2020
02-01-2021
09-01-2021
16-01-2021
23-01-2021
30-01-2021
06-02-2021
13-02-2021
20-02-2021
27-02-2021
06-03-2021
13-03-2021
20-03-2021
27-03-2021
03-04-2021

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

670,67
470,83
175,50
156,75
282,17
194,00
217,50
137,50
205,50
215,00
346,80
224,00
221,10
298,30
398,80

Hartelijk dank,
namens de kerkrentmeesters,
Joost de Koeijer
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Solidariteitskas April en Mei 2021

Van gemeenten, voor gemeenten.
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage
vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk.
Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een
beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk,
maar bedoeld om kerken duurzaam op weg te helpen.
Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we
met elkaar. Voor meer informatie, pkn.nl/solidariteitskas. Het kan
voorkomen dat per gezin verschillende mailing toegepast is, per brief
of via de e-mail.

Vorming en toerusting
Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen
Ook de komende activiteiten van Vorming en Toerusting moeten door
de corona-maatregelen afgelast worden.

In mei wilden wij een dagtrip maken naar het Slotje, het klooster van
de zusters Norbertinessen in Oosterhout. Wij kregen dezer dagen
bericht dat ook het klooster zeker de komende maanden nog niet
bezocht kan worden.
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Leesrooster
mei
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20
41:15a
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
ma 31

Jozua 23:1-16
Jozua 24:1-13
Jozua 24:14-28
Jozua 24:29-33
1 Johannes 4:1-10
1 Johannes 4:11-21
1 Johannes 5:1-12
1 Johannes 5:13-21
Ezechiël 40:1-16
Ezechiël 40:17- 37
Ezechiël 40:38-47
Ezechiël 40:48–
Ezechiël 41:15b-26
Psalm 104:1-18
Psalm 104:19-35
Deut 4:44–5:5
Deut 5:6-21
Deut 5:22-27
Deut 5:28–6:3
Deut 6:4-12
Deut 6:13-25
Johannes 3:1-13
Johannes 3:14-21

juni
di 1
wo 2
do 3
vr 4
za 5
zo 6
ma 7
di 8
wo 9
do 10
vr 11
za 12
zo 13
ma 14
di 15
wo 16
do 17
vr 18
za 19
zo 20
ma 21
di 22
wo 23
do 24
vr 25
za 26
zo 27

Johannes 3:22-30
Johannes 3:31-36
Ezechiël 42:1-12
Ezechiël 42:13-20
Ezechiël 43:1-12
Marcus 3:20-35
Marcus 4:1-12
Marcus 4:13-20
Marcus 4:21-34
Ezechiël 43:13-27
Ezechiël 44:1-16
Ezechiël 44:17-31
Johannes 4:1-12
Johannes 4:13-26
Johannes 4:27-42
Johannes 4:43-53
Efeziërs 1:1-6
Efeziërs 1:7-14
Efeziërs 1:15-23
Marcus 4:35-41
Marcus 5:1-20
Marcus 5:21-43
Efeziërs 2:1-10
Efeziërs 2:11-22
Efeziërs 3:1-13
Efeziërs 3:14-21
Ezechiël 45:1-9
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