De HEER is waarlijk opgestaan!
Lukas 24: 34

Deze Verbinding verschijnt in de week
rond Pasen. Na veertig dagen
voorbereiding vieren we dan eindelijk de
opstanding van Jezus. Eigenlijk is die
opstanding nooit weg. Hoewel het een
eenmalig gebeuren was, waarover nog
van alles te bediscussiëren is, heeft het
zich in de geschiedenis van de mensheid
vastgezet als een continue kracht. Het verhaal van Jezus’ opstanding heeft
eeuwenlang mensen geïnspireerd en kracht gegeven om door te gaan.
Het volk Israël is uit Egypte bevrijd, en alle verhalen die daarbij verteld
worden, hebben het volk van de Joden tot op de dag van vandaag
geïnspireerd, kracht gegeven, hoop gebracht. Er is een God die zijn mensen
niet loslaat.
En de opstanding van Jezus ligt min of meer in het verlengde daarvan. Zoals
het volk Israël indertijd onder de knoet van de farao zuchtte en kreunde, zo
leefden Jezus en zijn tijdgenoten onder de zware druk van de toenmalige
geestelijke leiding van het land. En ondanks Jezus’ dood is de bevrijding van
die beklemming een permanente factor geworden in het leven van de
gelovigen. Sterker nog: voor velen is het de enige bron voor die bevrijding.
In de moeilijke tijden die min of meer achter ons liggen (over de afloop van
de Oekraïense oorlog durf ik geen enkele voorspelling te wagen), heb ik een
paar keer gezegd dat de lijnen van het leven en de kracht van de Allerhoogste
onze beperkingen vaak gelukkig overstijgen. De Allerhoogste heeft met
verhalen van de bevrijding van het Joodse volk en met de opstanding van
Jezus laten zien dat zijn levenskracht opgewassen is tegen alle tegenslagen,
en uiteindelijk altijd sterker is gebleken.
De opstanding van Jezus als dragende kracht voor alles wat we meemaken,
doen en geloven: als dat geen mooie Paasboodschap is!
De HEER is waarlijk opgestaan!
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Ds. Jan de Visser

Zondag
10 april
10 uur

ds. E. Overeem, Leusden
1e coll.: t.b.v. PKN Jong Protestant
2e coll.: t.b.v. de kerk

Palmzondag

Stille week:
Woensdag
13 april
19.30 uur

Lector Simon Zwijgers, Oude Tonge

Emmaüskerk

Donderdag
14 april
19.30 uur
Vrijdag
15 april
19.30 uur
Zaterdag
16 april
21.30 uur

ds. L.J. Lingen

Witte donderdag
Schrift & Tafel
Emmaüskerk
Goede Vrijdag
Exoduskerk

ds. Jan de Visser

ds. Jan de Visser

Stille Zaterdag
Exoduskerk

Pasen
Zondag
17 april
10 uur

ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Paascollecte KIA
Werelddiaconaat Libanon
2e coll.: t.b.v. de kerk

1e Paasdag
m.m.v. cantorij
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Zondag
24 april
10 uur
Zondag
1 mei
10 uur

dhr. Arend Voogt, Zuidland
1e coll.: t.b.v. plaatselijk diaconaat
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. diaconaal quotum
2e coll.: t.b.v. de kerk

Zondag
8 mei
10 uur

ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. KIA Noodhulp en
vredeswerk in Nigeria
2e coll.: t.b.v. de kerk
ds. Ank Verhoeven, Pijnacker
1e coll.: t.b.v. KIA Binnenlands
diaconaat: De Glind
2e coll.: t.b.v.: de kerk
ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Protestantse Kerk
missionair werk
2e coll.: t.b.v. de kerk

Zondag
15 mei
10 uur
Zondag
22 mei
10 uur

m.m.v. In Touch

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via
internet: www.exoduskerk.nl
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PAASGEBED
God van leven,
zie genadig neer op ons mensen
op zoek naar een nieuw begin,
op zoek naar licht en leven.
Doe ons opstaan
uit de grauwe sleur van alledag
om hier samen het feest van Pasen te vieren,
de opstanding van Jezus
die ondanks de ondergang van de dood,
een nieuwe dageraad geworden is
voor alle tijden.
Moge Hij tot leven komen
in ons en in heel onze gemeenschap.

Amen.theobaldusparochie.nl
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Als het blad Verbinding verschijnt, gaan we
de Stille Week in met diensten in beider
kerken. Op weg naar het Paasfeest, de
opstanding van Jezus Christus uit de dood. Hij
heeft de dood overwonnen en daarmee is er
hoop voor de toekomst. In deze onrustige
tijd waar de ene crisis van Covid-19
overgegaan is in de crisis van oorlog en
geweld in de Oekraïne hebben we kracht,
liefde, vertrouwen en een Leidsman nodig, waardoor wij staande kunnen
blijven.

In de afgelopen periode hebben veel gemeenteleden te maken gekregen of
gehad met ziekte, operaties en behandelingen. Voor sommigen ziet de
toekomst er niet rooskleurig uit en is er geduld en acceptatie nodig. En is er
onzekerheid en verdriet gekomen om tegenvallende uitslagen te verwerken.
In de wekelijkse nieuwsbrieven zijn jullie hiervan op de hoogte gebracht.
Tevens was het zondags te zien aan de twee bloemengroeten die namens
ons allen bij de zieken gebracht zijn.
Zonder verdere toelichting nog een keer de namen: Henk Leijdens,
Jacqueline en Ewout Gebraad, Jeannette le Comte, Janny Vroege, Kees
Tieleman, Mar de Vos, Margreet Zuidwijk en mevrouw Overweel.
Op de dag van het inleveren van de kopij kwam het bericht dat
Jan Westhoeve ’s ochtends overleden was. Een week ervoor was hij
opgenomen in het ziekenhuis en sindsdien was zijn gezondheid
achteruitgegaan.

Op 7 maart is mevrouw Hendrika (Kiek) Both-Makkenze op bijna 88-jarige
leeftijd overleden.
Na een sobere dienst in onze kerk op 11 maart is zij begraven op de begraafplaats van Sommelsdijk.
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De heer Jan Westhoeve is na een jaar waarin zijn krachten afnamen in het
ziekenhuis op 28 maart overleden. Hij is 82 jaar geworden. Op 2 april is hij,
na een afscheidsdienst in de kerk, begraven in Sommelsdijk.

Twee huwelijken in de maand april:
Op 1 april zijn Anneloes van der Horst en Frank van Leersum in het midden
van de Exodusgemeente getrouwd. Hun huwelijk is twee keer uitgesteld en
in die periode is dochter Fleur geboren. Zij gaan hun geluk verder ervaren in
een andere woning in Sommelsdijk.
Op 16 april zal het huwelijk voltrokken worden van Nynke Zwaga en
Ronnie Maliepaard. Deze plechtigheid zal in de Hervormde Kerk van Stad aan
’t Haringvliet plaatsvinden door onze eigen predikant Jan de Visser.
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Naam

Adres

Cor en Margreet
Zuidwijk-Lagewaard
Elwin en Cyrine
Buskop-Kieviet
De heer en mevr. van
der Velde- Kroon
De heer en mevr.
Noordermeer- Huizen
Jan en Janneke van
Rossum-Meinster
De heer en mevr. van
der Sluis-Oosterling

Karekiet 4
3245 TX Sommelsdijk
Anna Blamanpad 15
3241 DM Middelharnis
Jul. Van Stolberglaan 31
3241 GL Middelharnis
Prinses Margrietstraat 29c
3241 VG Middelharnis
Oudelandsedijk 2
3257 KE Ooltgensplaat
Oostelijke Achterweg 34
3241 CM Middelharnis

Naam

Adres

De heer J. Keuvelaar

A.M. de Jongstraat 9
3245 RK Sommelsdijk
Westdijk 8
3244 BM Nieuwe Tonge
Oostelijke Achterweg 34
3241 CM Middelharnis
Uranusweg 37
3255 TS Oude Tonge

De heer H.J. Tijl
De heer M.A. van der
Sluis
Mevr. A. Pot-Kievit
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Datum
en
aantal jaren
14 april
55 jaar
23 april
12 ½ jaar
25 april
60 jaar
29 april
40 jaar
29 april
40 jaar
7 mei
64 jaar

Datum
en
hoeveel jaar
6 april
80 jaar
12 april
85 jaar
22 april
90 jaar
30 april
90 jaar

Naam

Adres

Mevr. C. (Cock)
AndriessenSundermeijer
De heer B.A. (Bas)
Vroege
Mevr. A.W. van der
Linde-Hanse
Mevr. M. HanenbergVermaat
De heer C. de Vos

Kluut 29
3245 TB Sommelsdijk

Datum en hoeveel
jaar
10 april
89 jaar

Waterweg 1
3241 EJ Middelharnis
Rooseveltstraat 20
3255 XK Oude Tonge
Sperwer 24a
3245 DK Sommelsdijk
Prinses Marijkestraat 12
3241 VJ Middelharnis

11 april
86 jaar
11 april
92 jaar
13 april
93 jaar
24 april
89 jaar

Als u geen vermelding wenst in bovenstaande rubrieken, verzoeken wij u dit
voor 9 mei kenbaar te maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl.
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De wereld dichtbij en veraf is vol onrust en onzekerheid. Op Goeree
Overflakkee verblijven Syrische mannen op de boot in Middelharnis. In
Dirksland worden Oekraïense vrouwen en kinderen opgevangen. Ontheemd
van hun eigen land waar geweld en oorlog is.
Sela zingt een lied over een Toekomst vol van Hoop. Mag dit lied ons en hen
sterken.

EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Margot van de Wiel
10

Datum
21 april
19 mei
2 juni

Activiteit
Breicafé
Breicafé
Breicafé

Locatie
Jeugdruimte
Jeugdruimte
Jeugdruimte

Aanvang
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

11

Al wat in bloei schiet: jij bent het.
Maar ook: alles wat ruimte inneemt.
Je bent bovenal aanwezig tussen
het één, het ander. Alsof je lijnen
en voren weeft uit niets dan licht,
materie en lucht in gesprek brengt.
Je leeft verstarring warmte voor,
felle oververhitting: jouw frisheid.
Diep onder het donker bereid je
vonken voor, riviertjes van vuur
en sterrenregens – onmerkbaar.
Jij: lavend water, de stroming erin.
Van al het vergaan: het blijvende.
Van wat er wil zijn: de wording.
Van al wat nog zonder vorm is:
zinnen en zindering. De toon die
de stemvork opvangt, heldere A,
en de omwegen naar haar octaaf.
Steeds als ik werk, blijk jij werking.
In alles wat sterk wordt: versterking.
Désanne van Brederode
Bovenstaand gedicht publiceerde Van Brederode op haar Facebook-pagina.
Meestal scrol je door de nieuwsberichten van particulieren heen, tenzij het
gaat over mensen of gebeurtenissen waar je zelf iets mee hebt. Bij Désanne
van Brederode ligt dat vaak toch al anders. Meestal schrijft ze heel
interessante, korte artikelen die enigszins beschouwend zijn en betrekking
hebben op de actualiteit. Maar dit keer dus een gedicht.
Althans: het lijkt een gedicht. De regels zijn even lang, de strofen ook, op de
afsluitende zin na. Maar een herkenbaar metrum is er niet in te ontdekken,
en van eindrijm is ook nergens sprake, wederom: op de afsluitende zin na.
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Maar dan de inhoud. “Oud begin” roept de wens op naar de ontvankelijkheid
waar je vroeger mee gezegend was. “Toen ik een kind was, sprak ik als een
kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind”, schrijft Paulus ergens.
Je kijkt naar de wereld met een onbevangenheid die kind-eigen is. En daarbij
hoort, dat alles samenvalt, en bij elkaar hoort. Je wereld klopt, alles past in
elkaar en bij elkaar. Basale harmonie.
Die sfeer roept dit gedicht op. En het bijzondere is dat die samenhang een
naam heeft: jij. Door jou krijgen alle dingen een betekenis die uitersten
verenigen. In alles wat groeit en bloeit, herken ik ‘jou’, in alles.
‘Jij’ zorgt ervoor dat in mijn beleving ‘materie en lucht’ met elkaar praten. ‘Jij’
heft met jouw aanwezigheid tegenstellingen op tussen verstarring en
warmte, tussen hete-hoofden-koude-harten en jouw verfrissende
aanwezigheid.
In het donker maak jij sterren, van vergankelijkheid maak jij iets blijvends,
van één heldere toon maak jij een compleet octaaf.
Je weet dat het in onze volwassen weerbarstige praktijk volstrekt anders is.
We leven in een wereld van onoverbrugbare tegenstellingen, en de
spanningen tussen individuen en wereldmachten zijn om te snijden.
Maar ‘ik’ kijk vol verlangen terug naar die onbezorgdheid van de kindertijd,
naar het holistische van de kinderwereld. En ‘ik’ erken: dat gaat uiteindelijk
niet zonder ‘jou’.
Het gedicht ademt mystiek, ademt een kracht die we als rationalisten
eigenlijk niet kennen, ademt een wereld waarin liefde, schoonheid en vrede
het winnen van alle andere krachten.
Is het een liefdesgedicht? Zoals bij de meeste mystieke gedichten geldt: ja,
het is een gedicht vol liefde. Het gaat echter niet over één concrete persoon.
Het kan ook een gevoel zijn dat jou ondanks alles nooit heeft verlaten.
Is het een religieus gedicht? Opnieuw: ja, zoals bij bijna alle mystieke
gedichten.
Het beeld van de God die liefde is, past wonderwel op het karakter dat in dit
gedicht ‘jij’ heet. Je zou het vanuit dat perspectief eens opnieuw moeten
lezen!
Ds. Jan de Visser
13

Jan Westhoeve
* 12 juni 1939

† 28 maart 2022

Al geruime tijd kwakkelde hij met
zijn gezondheid, en we hebben in de
gemeente met enige regelmaat
verteld dat hij in het ziekenhuis
werd opgenomen, of er juist weer
uit was.
Vorige week maandag werd hij weer
opgenomen, en zaterdag, afgelopen
zaterdag nog maar, werd er voor het
eerst medicatie toegediend om de
pijn te verlichten.
Zondag hebben we hem nog
genoemd en in de voorbede
opgedragen. Zondagmiddag was hij
nog goed aanspreekbaar. Hij lag in
zijn ziekenhuisbed, en vertelde dat
hij zich nog best kon optrekken aan de papegaai boven zijn bed, en dat was
ook zo.
We spraken over zijn uitvaart, over de liederen enzovoort. Naar hij zelf zei,
was hij niet bang voor de dood, maar aan de andere kant: hij voelde zijn einde
bepaald nog niet naderen.
Hoe anders was de praktijk! Maandagochtend rond tien uur heeft hij in bijzijn
van zijn vrouw en kinderen de laatste adem uitgeblazen.
Het kan soms snel gaan, en tegen alle verwachtingen in.
Maar hoe je het ook keert of wendt: Jan Westhoeve is niet meer onder ons.
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Hij heeft een heel actieve rol gespeeld in onze gemeente, zowel kerkelijk als
burgerlijk. Hij heeft zo ongeveer alle rangen doorlopen die er in de gemeente
beschikbaar waren voor financieel specialisten. In onze Exodusgemeente is
hij actief geweest als lid van de kerkvoogdij, waarvoor hij een groot aantal
jaren de administratie heeft verzorgd.
Hij was lid van het schoolbestuur, en was actief betrokken bij de bouw van
de nieuwe school met de bijbel.
En wie Jan kent, kan er niet om heen: hij was in hart en nieren filatelist. Meer
dan 50 jaar (!) is hij voorzitter geweest van de postzegelvereniging.
En: hij hield van spelletjes en raadsels met zijn kinderen. Dat heeft zich tot
deze week uitgestrekt. Alle adressen van mensen die over zijn heengaan
geïnformeerd moesten worden had hij opgeslagen “in een zwarte map die in
de kast met andere mappen staat.” De zoektocht die de kinderen moesten
ondernemen was schier eindeloos. En zo was Jan ook nog nadrukkelijk
aanwezig bij alle voorbereidingen voor de uitvaartdienst.
Deze dienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 april
in onze Exodusgemeente.
Correspondentieadres:
Fam. Westhoeve, Pimpelmees 59, 3245 TW Sommelsdijk.
De nagedachtenis van Jan Westhoeve zij ons allen tot zegen.
Ds. Jan de Visser
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Lieve mensen,
Wij mochten ons 60-jarig huwelijk beleven.
Wij willen jullie erg bedanken voor de lieve woorden,
kaarten, bloemen en telefoontjes.
Woorden schieten tekort zoveel liefde.
Hartelijke groet van
Coby en Cees van Prooijen
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Op een mooie lentedag had ik een gesprek met Jan Terlouw, onze
voorzitter van de Kerkenraad, die onlangs afscheid nam. Jan is getrouwd met
Elly en ze wonen in een gezellige woning in Middelharnis.
Jan is zijn hele leven en in alle woonplaatsen met vrijwilligerswerk bezig
geweest, hij heeft als jongen bijgedragen aan het opzetten van een
jeugdcentrum. In de loop der jaren heeft Jan veel functies binnen onze kerk,
maar ook binnen kerken in vorige woonplaatsen gehad. Zo is hij gestart als
notulist, hij is o.a. diaken geweest, voorzitter van de diaconie en scriba. Na
12 jaar eindigde zijn lidmaatschap van de kerkenraad, maar na korte tijd is
hij weer toegetreden tot de diaconie. In de afgelopen periode is Jan
kerkrentmeester geweest, waarna hij voorzitter van de kerkenraad werd. Jan
heeft dus heel veel kanten van de kerk gezien, waardoor hij veel kennis heeft
opgedaan van het kerkwezen. De Exoduskerk is een kleurrijke, warme
gemeente die veel voldoening geeft, maar tegelijkertijd is het door alle
verschillen lastig om een eenheid te vinden. Een van de speerpunten is om
de jongeren en middengroep zoveel mogelijk ruimte te geven. Een voorbeeld
hiervan is Connect (exod)US, waar gemeenteleden zelf het voortouw nemen.
Daarnaast zet hij zich in voor de musical en de Ontmoetingsdagen.
Vooral de warmte vanuit de kerk doet Jan goed, er worden kaartjes
verstuurd, mensen gaan bij elkaar langs. Natuurlijk zijn er ook minder leuke
dingen geweest, vooral wanneer er emoties loskwamen. Voorzitter zijn is
veel werk en soms ook een lastige en veeleisende taak, maar is volgens Jan
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afhankelijk van je eigen invulling en met mensen omgaan is volgens Jan één
van de mooiste dingen die er zijn.
Het begrip kerkenraad is voor veel mensen een stoffig en beladen iets. Het is
een orgaan van vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk in al haar facetten.
De kerkenraad is een bestuur, maar mensen verwachten en geven ook
menselijkheid. Natuurlijk zijn er binnen de kerkenraad vervelende en saaie
dingen die besproken moeten worden, maar er zijn ook heel veel leuke
dingen, zoals gezelligheid en verbondenheid. Jan denkt dat in deze tijd van
mailwisselingen er weinig remmingen zijn, in de tijd dat er gebeld werd ging
alles veel soepeler.
Het geeft Jan nu veel rust dat zijn mailbox niet meer vol loopt. Hij is nog
steeds betrokken bij de nieuwsbrief en het PowerPoint team. Jan maakt zich
ondanks zijn afscheid wel zorgen over de voortgang binnen de kerkenraad,
door het afscheid van acht kerkenraadsleden, maar ook door het naderende
afscheid van de beide scriba’s. Het is knap wat mensen allemaal pro Deo
doen. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, je moet wel degelijk op de hoogte
zijn en blijven. De toenemende informatiestroom zou mensen boven het
hoofd kunnen groeien.
Naast zijn werk voor de Exodusgemeente is Jan vrijwilliger bij Stichting Zijn,
waar hij preventieve huisbezoeken aflegt en onderdeel is van de
“formulierenbrigade”. Jan geniet van zijn vrije tijd en bewaakt zijn agenda,
zodat hij niet overvoerd wordt met dit werk, hij wil niet langer beleidsmatig
bezig zijn, maar wil liever uitvoerend zijn.
Na zijn pensionering ongeveer vijf jaar geleden, is Jan het “zwarte gat” van
niets te doen hebben, nog niet tegengekomen, hij gaat nu genieten van zijn
rust en gaat zijn dagen anders indelen. Het is niet langer “even gauw dit en
even gauw dat”, maar hij heeft meer tijd om dingen samen met Elly te doen.
Ik dank Jan hartelijk voor de gastvrijheid en het gezellige gesprek en hoop net
zoals in vorige interviews van harte dat mensen zich aanmelden om mooie
taken binnen de kerkenraad en de kerk over te nemen.

Jannet de Vries
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Op zondag 20 maart was het dan zover:
ongeveer 80 leden van onze gemeente
(en een paar introducé(e)s) in de
leeftijdscategorie <50 jaar hebben een
prachtige middag met elkaar beleefd. Ze
waren serieus bezig met Bijbelverhalen,
puzzels met vragen over Bijbelse figuren
en gebeurtenissen, een muziekquiz met
wat
minder
Bijbelse
aspecten,
dankgebed voor het eten en voor het
samenzijn, en pizza of patat toe.
Fantastisch!
En wat is daar nu het allermooiste aan?
Dat is, dat het idee en de organisatie
binnen de groep is ontstaan. Kort contact
met
de
kerkenraad
over
de
mogelijkheden en onmogelijkheden – en
gáán!
En eigenlijk weet iedereen binnen de Exodusgemeente het ook wel: als je iets
wilt, kan dat meestal gerealiseerd worden. Er zijn natuurlijk wel grenzen,
maar alles wat gericht is op de gemeente, de opbouw, het onderhoud of de
groei, kán vaak gewoon!
Dat betekent dat de Exodusgemeente eigenlijk heel uitnodigend is voor
iedereen die iets wil.
Stel: je hebt kinderen die naar school moeten, jaar of drie, vier. Aan het
schoolhek ontmoet je andere jonge ouders, en je praat over alles wat er in
school en met de kinderen gebeurt. Als er dingen zijn waarvan jíj graag wilt
dat ze gebeuren, heeft het geen zin om daar aan het schoolhek te blijven
staan kletsen. Het is handig om je dan aan te melden voor de ouderraad, de
commissie buitenschoolse activiteiten, het bestuur, de MR, noem maar op.
Als je iets doet, kun je iets realiseren.
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In de kerk geldt iets dergelijks. Binnen de landelijke kerk zijn er specialisten
voor het vak ‘gemeente-opbouw’ en die ontwikkelen allemaal prachtige
modellen.
Kern van die modellen is, dat de mensen die de kerk bevolken, iets moeten
gaan doen aan en met de mensen die er niet bij betrokken zijn. Die moeten
de kerk aantrekkelijk maken voor anderen, voor nieuwkomers, voor jongeren
en voor ouderen, eigenlijk voor alles en iedereen.
Het is de vraag of dat werkt, en of dat de gemeente oplevert die je eigenlijk
met elkaar al bent.
Het mooiste zou zijn, dat iedereen die ergens voelt deel uit te willen maken
van de gemeente ook dingen gaat doen. Het helpt al, als je met grote
regelmaat je gezicht en je inzet laat zien in de samenkomsten van de
gemeente. En als je je inzet voor bepaalde onderdelen van het
gemeentewerk, dan leer je ook steeds meer mensen kennen. Dan vergroot
je je eigen betrokkenheid. En dan ontstaat er een gemeenschap waarin je je
thuis kunt voelen, en waar je mede aan hebt gebouwd.
Dat werkt volgens mij, zeker in de
Exoduskerk, veel beter dan dat we ons
gaan richten op een bepaald model met
als doelstelling om mensen te werven.
Mijn oproep aan iedereen die zich
verbonden voelt met de kerk, maar er
bijvoorbeeld toch net iets te ver vanaf
staat:
Kom en doe mee!
We staan op de grens van een nieuwe periode. In allerlei opzichten. In die
nieuwe toekomst is plaats voor iedereen die iets met de gemeente wil, of die
iets van de gemeente wil. Zie het verhaal van de groep Connect (Exod)US.

Dus,
Kom en doe mee!
Van harte uitgenodigd!

20

De opbrengsten van de collecten in de maanden januari en februari 2022
waren:

Datum

Doel

Bedrag

02-01

Stichting Kairos

€ 205,00

09-01

Plaatselijk Diaconaat

€ 160,25

16-01

Ondersteuning gemeenten

€ 211,50

23-01

PKN, missionair werk

€ 279,25

30-01

Jong Protestant

€ 193,05

06-02

Kerk in Actie, werelddiaconaat

€ 273,05

13-02

Kerk in Actie, noodhulp

€ 275,75

20-02

Diaconaal quotum

€ 364,15

27-02

Stichting De Boei

€ 255,35

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 januari een gift ontvangen van € 20,- voor plaatselijk
diaconaal werk.
Voor deze gift en voor de collectebijdragen danken wij u weer hartelijk.
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We zijn er voor elkaar!
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 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. Of neem de folder
mee uit het rek bij de voordeur.
In april ontvangt iedereen de Solidariteitskas per e-mail met de iDealbetaallink. Diegenen die geen e-mailadres aan de kerk door hebben gegeven
krijgen een brief.
Mogen we rekenen op uw solidariteit en bijdrage? We doen een beroep op
ieders draagkracht en vrijgevigheid. Wilt u meer dan € 10,-- geven, maakt u
dit dan handmatig over alstublieft.

P.S. Wees solidair en geef voor
levendige en krachtige kerken!
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10 april PKN Jong Protestant
Paaschallenge: inleven in het paasverhaal
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met
de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de
karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten
leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag
gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren
ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

17 april Paascollecte KIA Werelddiaconaat (Libanon)
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de
problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid
en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk
perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het
Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen
psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren
krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vak training volgen.

24 april Plaatselijk diaconaat
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor diaconale activiteiten in onze
eigen gemeente, zoals seniorenmiddag in de zomer en kerstviering.

1 mei 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.
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8 mei KIA Noodhulp en vredeswerk in Nigeria
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de
vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in
vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar
de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de
vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse
kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke
terugkeer en het verwerken van trauma's.

15 mei Kerk in actie Binnenlands diaconaat: De Glind
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste
kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van
hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun
toekomst. In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft
men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120
kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid
staan over het verder gewone dorp.

22 mei 2022 Protestantse Kerk missionair werk
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is
dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het
evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij
pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en
Badhuis For Youth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en
goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze
nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.
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Op 8 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus
theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) te Goes.
Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De cursus is
geschikt voor wie meer wil weten van het eigen geloof, de Bijbel, Christelijke
spiritualiteit, geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk.
Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dat is de
reactie van een oud-cursist: “Er bleek bij mij overbodige ballast te zijn,
waarvan ik dacht dat het belangrijk was voor mijn geloof, maar wat volstrekt
overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in de weg stond”. In de eerste twee jaar
van de cursus wordt een brede basis gelegd. Aan de orde komen de
bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast het vak Dogmatiek dat
voor veel nieuwe cursisten steeds een verrassing is: het gaat niet om het
aanleren van kerkelijke dogma’s, maar om een verdieping in de
geloofspraktijk die door de eeuwen door is ontstaan en steeds wordt
vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de wisselwerking met
cultuur, muziek en andere kunstvormen aan de orde, dus geen
aaneenschakeling van jaartallen en personen. Het vak filosofie maakt
duidelijk hoe er op verschillende manieren kan worden nagedacht over
godsbeelden, wereld- en mensbeeld.
Na twee jaar kan men met de cursus stoppen. De praktijk is dat vrijwel alle
cursisten door willen gaan met het derde jaar, waarin de kennis wordt
toegepast in meer praktische vakken: pastoraat, liturgiek, diaconaat,
kerkmuziek en ethiek.
Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch is:
protestanten en katholieken, maar ook andersdenkenden zijn van harte
welkom. Ook de docenten zijn zowel van protestantse als katholieke origine.
Op donderdag 25 augustus, aanvang 19.30 uur, is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes.
Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de
nieuwe cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385
BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl.
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact
opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88.
E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl.
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Administratie
Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl
1e scriba:
Mevr. M. (Margot) van de Wiel
p/a Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk
Tel. 0187-485529
2e scriba:
Annet van Leersum
Tel. 0187-602792

Predikant
Ds. Jan de Visser
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl
Tel.: 0187-769034

Administratie mededelingenblad
Dhr. P. Dees
Doetinchemsestraat 10
3241 AA Middelharnis
Tel. 487688

Kerkrentmeesters
Vrijwillige bijdragen en/of giften
kunnen worden gestort op
de rekening van de Exodus
Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

Kopij voor het volgende nummer
t/m maandag 9 mei 2022
inleveren per e-mail in Calibri 11:
redactieverbinding@exoduskerk.nl

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen te bestellen
met een waarde van € 0,70,
€ 1,40, € 2,50 en € 5,-- per eenheid
van 20 stuks. Via website/kerk app is
betaling via Ideal en bezorging als
vanouds.
Of bedrag overmaken op:
NL92RABO0373725140 o.v.v.
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40
€ 2,50, € 5,--.

De redactie behoudt zich het recht
voor wijziging van de kopij. Wij vragen
uw begrip hiervoor.
Redactie
Jeanet Akershoek
06-55161287
Nel Nelemans
0187- 651465
Antoinette v.d. Veken 06-18204064
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Adres Exoduskerk
Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk

Diaconie
Giften zijn welkom op de
diaconierekening van de
Exodus Gemeente PKN
NL89RABO0373710062
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jeremia 26:10-24
Jeremia 27:1-11
Jeremia 27:12-22
Jeremia 28:1-17
Johannes 18:1-27
Johannes 18:28–19:30
Johannes 19:31-42
Johannes 20:1-18
Johannes 20:19-31
Jeremia 29:1-9
Jeremia 29:10-23
Jeremia 29:24-32
Psalm 114
Jeremia 30:1-11
Jeremia 30:12–31:1
Jeremia 31:2-14
Jeremia 31:15-22
Jeremia 31:23-30
Jeremia 31:31-40
Jeremia 32:1-15
Jeremia 32:16-25

Mei
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jeremia 32:26-44
Johannes 21:1-14
Johannes 21:15-25
Psalm 55:1-16
Psalm 55:17-24
Jeremia 33:1-13
Jeremia 33:14-26
Psalm 77
Jeremia 34:1-7
Jeremia 34:8-22
Jeremia 35:1-11
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12
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22

Jeremia 35:12-19
Jeremia 36:1-13
Jeremia 36:14-26
Jeremia 36:27-32
Psalm 93
Jeremia 37:1-10
Jeremia 37:11-21
Jeremia 38:1-13
Jeremia 38:14-28
Psalm 129
Jeremia 39:1-10

