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Zondag   

10 juli 

10 uur 

Ds Jan de Visser 

1e coll.: t.b.v.  De Herberg Oosterbeek 

2e coll.: t.b.v. de kerk 

m.m.v. 

Cantorij 

Zondag  

17 juli 

10 uur 

Ds Leendert Jan Lingen 

1e coll.: t.b.v.  Zorgtuin 

De Nollehof, Melissant 

2e coll.: t.b.v. de kerk 

Schrift en 

Tafel  

kanselruil 

Zondag  

24 juli 

10 uur 

Peter Visser 

1e coll.: t.b.v.  Kinderen van de  

Glind 

2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

Zondag  

31 juli 

10 uur 

Piet van den Oever, Papendrecht 

1e coll.: t.b.v.  Diaconaal quotum 

2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

 Zondag  

 7 augustus 

10 uur 

Ds Dick ter Horst, Hellevoetsluis 

1e coll.: t.b.v.  Plaatselijk diaconaat 

2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

Zondag  

14 augustus 

10 uur 

Ds Jan de Visser 

1e coll.: t.b.v.  Zending Egypte 

2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

Zondag 

21 augustus 

10 uur 

Ds Jan de Visser 

1e coll.: t.b.v.  Plaatselijk diaconaat 

2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

Zondag 

28 augustus 

10 uur 

Ds Jan de Visser 

1e coll.: t.b.v.  Veldwerker Goeree 

Overflakkee 

2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet.  

www.exoduskerk.nl 

http://www.exoduskerk.nl/
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Ik kreeg een mailtje met de vraag om meditatie te schrijven voor de 

“Verbinding”. 

Dan begint het denken over een 

onderwerp, maar daar was ik 

wel snel uit. Als vrouw van een 

melkveehouder en moeder van 

een zoon die naar alle 

waarschijnlijkheid te zijner tijd 

de boerderij over wil nemen.  

Dan kun je niet om de stikstof crisis heen. Bij mij komen dan de vragen boven 

drijven; Wat zou God daar nu van vinden? Wat staat daarover in de Bijbel? Je 

moet met respect omgaan met de schepping maar ook heel veel mensen 

moeten eten krijgen. Hoe gaat dat samen? Ik weet nu al dat ik daar geen 

antwoorden voor ga geven. Maar er over nadenken kan geen kwaad. 

 

Boeren in de tijd van de Bijbel  

In de tijd van de Bijbel speelden boeren een belangrijke rol in de samenleving. 

Mensen waren grotendeels afhankelijk van wat het boerenland opbracht. Als 

de oogst door te weinig regen tegenviel, leverde dat voor de hele samenleving 

grote problemen op (Jeremia 14:4) 

 

Ontwikkelen en tot bloei laten komen 

Maar hoe kunnen we nu op een goede manier aan landbouw doen? Hoe 

kunnen boeren goed omgaan met de aarde? En wat kunnen consumenten zelf 

doen? Bij die vraag kan de gelijkenis over de drie dienaren die geld in beheer 

krijgen van hun landheer behulpzaam zijn (Matteüs 25: 14-30). Wat je in 

beheer gekregen hebt, moet je niet alleen bewaren maar ook ontwikkelen, tot 

bloei laten komen. Dán werk je mee aan Gods toekomst. Dat geldt voor alles 

waarvoor wij verantwoordelijk zijn, dus ook voor het land dat we bewerken en 

het vee waarvoor we zorgen. En dat geldt ook voor consumenten. Gebruik je 

talenten en zorg voor de aarde. 
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Niet uitbuiten 

Maar er zitten wel grenzen aan de manier waarop je met je land en je vee mag 

omgaan om die tot bloei te laten komen. In Leviticus 25: 3-5 wordt verteld over 

het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moet de boer zijn land laten rusten. Dat 

betekent dus dat je het land niet mag uitputten. Het moet ook de kans krijgen 

om weer tot rust te komen, te herstellen. Ook dieren mogen niet uitgebuit 

worden door mensen. In Spreuken 12 vers 10 staat;  

“Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee”.  

 

Voor wie 

Wie mogen er in de Bijbel eigenlijk delen in alles wat de landbouw opbrengt? 

In Leviticus 19: 9-10 staat een regel die voorschrijft dat een boer die bij het 

oogsten iets van zijn oogst laat vallen, dit moet laten liggen voor arme mensen. 

Iedereen mag dus een graantje meepikken van wat de aarde opbrengt. Ook 

die regel heeft nog betekenis voor nu:  

“Heb oog voor mensen aan de rand van de samenleving. 

 

Als je dit allemaal zo leest, mogen we aan de 

ene kant produceren, aan de andere kant 

moeten we ook oog hebben voor- en zorgen 

voor de mensen die niet genoeg te eten 

hebben en daarnaast moeten we Gods 

schepping niet uitbuiten. Kortom een heel 

moeilijk dilemma. Maar ik denk wel dat tot de 

conclusie getrokken kan worden dat de hele 

stikstofproblematiek niet alleen een probleem 

is van de boeren maar ook van iedere inwoner op deze ondanks alles hele 

mooie wereld. 

 

Monique den Hartogh 
  



 

 6 

 

 

Brief aan de baby’s 
 

 (vraag maar even aan pappa en mamma of ze deze brief willen voorlezen) 

Lieve, lieve baby’s, 

 
Jullie zijn met z’n twaalven, als 
ik tenminste alleen de baby’s 
tel die geboren zijn in de tijd 
dat ik bij de Exodus hoor. Met 
z’n twaalven! De meeste van 
jullie zijn ook al gedoopt. Daar 
herinner jij je misschien niet 
zoveel meer van, maar wij als 
gemeente wel! 
 
 
Toen jullie geboren waren, kwam er in jullie gezin opeens nieuw leven bij: dat 
was jij. En toen kwam er ook in onze Exodusgemeente nieuw leven bij: dat was 
jij. 
 
Jij bent belangrijk voor de toekomst van je gezin, je lieve pappa en mamma, je 
broertjes of zusjes, als je die hebt, opa en oma, noem maar op. En als jij niet 
naar je familie kunt, omdat pappa en mamma het te druk hebben, dan komt 
je familie wel naar jou. Als je nog niet kunt praten, dan kraai je van plezier als 
je opa ziet. En als je al een beetje kunt praten, is één van de eerste woordjes 
die je kunt zeggen ‘oma’ (eerst mamma en pappa natuurlijk, dat snap ik). En 
misschien zit je al op de peuterspeelzaal, en klets je de hele dag door tegen al 
je vriendjes en vriendinnetjes. 
 
 Misschien wil je wel heel graag ook naar de kerk komen, maar ja, dat gaat niet 
in je eentje. Sommige van jullie wonen ook ver weg, en dan moet je dus wel 
pappa of mamma vragen om op zondagochtend naar de kerk te rijden. 
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Eerlijk gezegd missen we jullie een beetje, alle twaalf! De mensen die in de 
kerk zaten toen jullie gedoopt werden, hebben allemaal beloofd om te helpen 
bij jullie opvoeding, zeker als het over de kerk, het geloof, God, Jezus, de bijbel 
en dat soort dingen gaat. Dat gebeurt thuis ook wel, dat geloof ik vast en zeker, 
maar dat zien de mensen in de kerk natuurlijk niet. 
 
 
En iedere keer als er kerk is, zijn 
er een heleboel mensen die 
jullie graag zien: de ooms en 
tantes, opa’s en oma’s van de 
kerk, zeg maar. Als jullie 
komen, zijn er ook een 
heleboel mensen die graag 
even op pappa en mamma 
willen passen. Die gaan dan 
samen met andere grote 
mensen in de kerkzaal zitten, 
en daar dingen doen die bij hun 
leeftijd passen. 
 
 
 
Dan kun jij, samen met jouw leeftijdgenoten, nadenken over en bouwen aan 
de nieuwe kerk (legoblokken genoeg). 
 
Dus: we zouden het erg fijn om jullie allemaal weer in de kerk te zien, met z’n 
twaalven, en … met pappa en mamma komt het heus wel goed! 
 
Tot gauw! 
 

Ds. Jan  
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Uit de kerkenraad 
 

We beginnen ook deze vergadering, na een kort openingswoord en een 

gebed van onze voorzitter van vanavond, met een moment waarin we samen 
nadenken over een onderwerp. Dit wordt ingeleid door een van de 
kerkenraadsleden aan de hand van een hoofdstuk uit een boekje. 
Vandaag praten we over “Krijg oog voor het waardevolle”, en zeker, het werd 
een waardevolle start van deze vergadering. 
Daarna volgen toch de “gewone” regelzaken, want om alles goed te laten 
verlopen moet er wel het één en ander geregeld worden. Gelukkig hoeven we 
niet alles alleen te doen, maar het blijft toch wel een kunst om met deze kleine 
groep alles wat op ons afkomt te regelen. Vooral als er ook binnen de 
kerkenraad mensen tijdelijk uitvallen door privéomstandigheden. Wat extra 
hulp en zeker een nieuwe voorzitter, één of twee scriba’s en versterking voor 
de diaconie zijn grote wensen van ons allemaal. 
Het aantal vrijwilligers binnen onze kerk is nog steeds heel groot, maar het 
doet toch wel pijn als we een mailtje krijgen dat de commissie Vorming en 
Toerusting zichzelf gedwongen voelt om zich op te heffen, omdat ze geen 
nieuwe leden kunnen vinden voor dit bijzondere en gewaardeerde werk. 
Vervolgens wordt de jaarrekening van de kerk besproken. Altijd een spannend 
moment. De kerkrentmeesters hebben al enkele vergaderingen gehad over 
deze cijfers, het gaat niet echt slecht met de kerk, maar we staan ook voor 
grote kosten, zeker als we kijken naar wat er op ons afkomt met verwarming 
via gas. Onze kachels in de kerk zijn aan vervanging toe, er wordt o.a. over dit 
soort zaken nagedacht. Een van de suggesties is om bij de kerkrentmeesters 
ook een bepaald doel aan een collecte te geven net als bij de diaconie. 
Gemeenteleden hebben dan misschien meer het idee waar het geld naar toe 
gaat. Het lijkt een beetje of de afdracht aan de kerk minder wordt, mensen 
kunnen na corona weer op stap en hun geld elders uitgeven, misschien speelt 
dat ook mee.  
De kerkenraad keurt de cijfers van de kerkrentmeester goed na het stellen van 
enkele vragen. 
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Bij de diaconie zijn de laatste tijd veel dingen onder de aandacht geweest. Zo 
is er recent een hele fijne middag met zang, dans en muziek geweest. Een groot 
succes als alternatief voor het seniorenreisje. 
Verder zijn er een aantal bijeenkomsten bezocht o.a. over schuldhulpmaatje 
met nu ook speciale aandacht voor jongeren en zzp’ers. Verder was er een 
bijeenkomst over diaconaal maatschappelijk werk en over het werk van de  
veldwerker hier op het eiland. 
De kerkenraad besluit op verzoek van de diaconie om voorlopig het avondmaal 
te blijven vieren zoals het de laatste keer is gedaan. Deze keer zaten er nog wel 
een aantal schoonheidsfoutjes en uitdagingen in de uitvoering, maar daar 
wordt aan gewerkt. 
Bij de jeugd is er o.a. aandacht voor het experiment van de Kliederkerk. 
Helaas gaat het niet goed met de bijeenkomsten van de Meet In samen met 
de Emmaüskerk. Er zijn te weinig aanmeldingen om dit door te laten gaan. In 
tegenstelling daarmee is er wel vrij veel aandacht voor de sportdag die door 
verschillende kerken samen werd georganiseerd voor de jeugd. 
Gelukkig kent de gemeente weer een aantal jongeren die geslaagd zijn voor 
hun diploma, de jeugdouderling probeert hen allen te bezoeken, maar dat is 
soms een uitdaging, want veel jongeren werken ondertussen. 
De commissie voor de startzondag is ook alweer druk bezig met het maken van 
plannen, ook in deze commissie is men naarstig op zoek naar vervangers. 
Per wijk zullen weer een aantal “groothuisbezoeken” worden georganiseerd 
met dit keer als thema “Aan Tafel”. 
Vervolgens krijgen we een presentatie over de “Groene Kerk”. Wij willen ons 
graag aansluiten bij deze groep, de kerkenraad geeft toestemming om verder 
te gaan met dit project. Veel verschillende zaken worden bekeken en 
onderzocht. Het is heel goed om nieuwe ontwikkelingen te bekijken, maar we 
moeten wel blijven opletten of het financieel allemaal wel haalbaar is. 
Een vergadering met veel verschillende onderwerpen zo voor de zomer. 
Ik wens iedereen die op vakantie gaat een goede en mooie tijd. 
                               

 
  Annet van Leersum 
  (2e scriba) 
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Aandacht voor 
Als deze uitgave van de Verbinding 
uitkomt, is voor het onderwijs de 
zomervakantie begonnen.  
Een schooljaar dat gedeeltelijk door 
corona getekend is geweest. Dit jaar 
trekken veel gezinnen erop uit. Naar het 
buitenland kan weer, maar op dit 
moment lopen de besmettingen 
behoorlijk op. Je houdt je hart vast wat 
voor uitwerking dit zal krijgen. 
In ieder geval kan iedereen even afstand 
nemen van zijn werkzaamheden en relaxen, waar dan ook. Een goede zomer 
gewenst! 
 

Zieken 
Mevrouw Driesse is hersteld van een longontsteking waarvoor ze niet naar het 
ziekenhuis hoefde. Op haar hoge leeftijd is ze weer opgeknapt. 
Riet van den Ouden heeft in Rotterdam een behandeling voor haar schildklier 
ondergaan om haar gezondheid stabiel te houden. 
Wilma Poldervaart heeft nadat ze gestruikeld was in haar tuin haar pols op 
twee plaatsen gebroken 
Leo de Voogd heeft al een poosje diverse klachten zodat er veel onderzoeken 
plaatsvinden en uitslagen verwacht worden. 
Nel Nelemans heeft een nieuwe heup gekregen en is thuis aan het          

revalideren. 
Janny Koppenaal is na een operatie aan haar 
been tijdelijk verhuisd naar een hotelkamer in 
Nieuw Rijsenburgh. Voor haar is een 
nabehandeling gestart. 
Adriaan van Toor is na onderzoek in het 
Erasmus MC in Rotterdam opgenomen. Er is 
ernstig hartfalen geconstateerd. Hij wordt 
voorbereid op een ingrijpende operatie. 
Diverse gemeenteleden zijn ziek en volgen 

medische trajecten. Sommigen zijn ongeneeslijk ziek en zetten zich in om met 
hun geliefden nog een goede tijd met elkaar te beleven. 
Voor de mensen die in tehuizen wonen, breekt een stille tijd aan als anderen 
erop uit trekken. Laten we ook hen niet vergeten. 
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Huwelijksjubilea    

Naam Adres Datum en 
aantal jaren 

Dhr en mw Franzen- 
van Liere 

Oudelandsedijk 6 
3247 LJ Dirksland 

   7 juli 
 50 jaar 

Dhr en mw  Vijfhuizen- 
Kachelland 

Spui 27 
3241 CW Middelharnis 

  9 juli 
40 jaar 

Dhr en mevr. Smits-
Kooiman 

Schoolstraat 60 
3255 AV Oude Tonge 

20 juli 
50 jaar 

Dhr en mw Vroege- 
van der Vliet 

Waterweg 1 
3241 EJ Middelharnis 

  3 augustus 
60 jaar 

Dhr en mw Kooman- 
de Lignie 

Tureluur 21 
3245 TH Sommelsdijk 

  4 augustus 
50 jaar 

Dhr en mw  v.d Wulp-
Holst 

Langeweg 53 
3245 KE Sommelsdijk 

19 augustus 
55 jaar 

Dhr en mw Kroon-
Vroegindeweij  

Muus Jacobsepad 1 
3245 RM Sommelsdijk 

19 augustus 
40 jaar 

Dhr en mw  Gebraad- 
Dekker 

Tweede Weg 3 
3248 LN Melissant 

19 augustus 
45 jaar 

 
Kroonjaren                  

Naam Adres Datum en 
hoeveel jaar 

Dhr G. van den Boogert Lijsterbesweg 24 
3241 BM Middelharnis 

  1 juli 
80 jaar 

Mw L. Gerlings Oostelijke Achterweg 42 
3241 CM Middelharnis 

  8 juli  
80 jaar 

Dhr P. Tieleman Suisendijk 14 62 
3255 LS Oude Tonge 

15 juli  
80 jaar 

Dhr  D. Mijs Korteweegje 42 
3244 AL Nieuwe Tonge 

18 juli 
80 jaar 

Mw  M. van de Meer 
 

Staakweg 187 
3247 BV Dirksland 

  6 augustus 
95 jaar 

Dhr  P. Bijl Halsjuk 45 
3245 DA Sommelsdijk 

  6 augustus  
85 jaar 

Mw  J. van Rumpt Oostelijke Achterweg 118 
3241 CM Middelharnis 

18 augustus 
80 jaar 
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Komende verjaardagen   85+ 

Naam Adres Datum en 
hoeveel jaar 

Mw  A van der Sluijs Rottenburgseweg 108 
3241 XD Middelharnis 

  3 juli 
88 jaar 

Dhr E. Bouwer Rembrandtlaan 17 
3241 AG Middelharnis 

19 augustus 
91 jaar 

Mw  A. van der Valk 
 

Binnenpad 1 
3241 GL Middelharnis 

20 augustus 
102 jaar 

 
 
Als u geen vermelding wenst in bovenstaande 
rubrieken, verzoeken wij u dit voor 15 augustus 
kenbaar te maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl. 

 
Tenslotte 
Voor alle thuisblijvers en reislustigen de  
volgende reiszegen: 
 
Dat de Vrede van Christus met je meegaat, 
op elke plaats waar Hij je zal zenden, 
dat Hij je Gids zal zijn door de wildernis, 
dat Hij je beschermt in de storm, 
dat Hij je vreugdevol thuis zal brengen, 
je verheugende over de wonderen die Hij je toonde, 
dat Hij je vreugdevol hier thuis terug zal  
brengen, 
eens weer hier bij ons. 

 

Margot van de Wiel 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@exoduskerk.nl
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Groothuisbezoeken in het komende seizoen 
 

Nadat het in de afgelopen twee jaar onmogelijk was om groothuisbezoeken 

te houden, gaan we daar in het volgende seizoen weer mee beginnen. Juist in 
de moeilijke tijd die achter ons ligt, hebben veel mensen aangegeven dat ze 
die kleinschalige, maar toch wel intense momenten hebben gemist. 
 

We gaan er daarom mee aan de slag. We 
maken daarbij dankbaar gebruik van het  
PKN-jaarthema “Aan tafel”.  
Nu is “aan tafel” altijd een goed thema, want 
er is weinig wat méér verbindt dan gezamenlijk 
eten. Als je de tijd neemt voor een goede 

maaltijd samen, of voor een kleine snack in huiselijke kring, ontstaan vaak de 
mooiste gesprekken. 
We willen met elkaar aan tafel op allerlei manieren: met een lunch, een borrel, 
een high tea of een serieuze maaltijd. Als je er even over nadenkt dan zijn er 
veel varianten mogelijk. 
De komende maanden zullen we in alle wijken gemeenteleden vragen of ze 
bereid zijn op te willen treden als gastheer en/of gastdame. Daarna volgen de 
data met een uitnodiging voor die wijk. We zullen in de Verbinding en 
wekelijkse nieuwsbrieven hierover communiceren. 
 
We kijken uit naar mooie bijeenkomsten en gesprekken! 
 
Vanuit het Ouderlingenberaad, 
 

Arjo Wesdorp, voorzitter 
Jan de Visser, voorganger 
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Dankjewel 
 
 
Lieve mensen, 
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele lieve 
kaartjes, berichtjes en bloemen na mijn hartinfarct. En ook voor onze 50 
jarige bruiloft. Zoveel belangstelling vanuit de gemeente doet je altijd heel 
veel goed! Het gaat gelukkig weer goed met me! 
 
                                                                                     Hartelijke groet, 
                                                                                     Piet en Francien Dees 
 
 

 

Financiën van de Kerkrentmeester 

Collecte overzicht 
Hierbij een overzicht van de collectes. Helaas is er vorige keer iets mis 
gegaan. Daarom hierbij een overzicht van een flink aantal weken; 
 
Week   Bedrag  Week   Bedrag 

  9 € 214,15 17 € 112,50 

10 €  211,50 18 €  203,00 

11 €  178,80 19 €  196,15 

12 €  195,30 20 €  171,00 

13 €  247,80 21 €  272,10 

14 €  302,00 22 €  230,85 

15 €  166,30 23 €  192,40 

16 €  147,75 24 €  251,15 

 
Er komt op vijf manieren collecte geld binnen; 
Collecte in de kerk, collectebonnen in de kerk, Exodus App, Apostel App 
en overboeking op de rekening. 
Tevens ontvingen wij € 100,00 van mevrouw H. voor de kerk. 
Heel hartelijk dank hiervoor. 
 

Fred van Leersum 
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Piet Westhoeve, kerkorganist 
 

Kort na zijn afscheid als organist van de Exodusgemeente had ik een gesprek 

met Piet Westhoeve. Zijn loopbaan als organist begon al in een vroeg stadium. 
Vanaf zijn zevende jaar speelde hij orgel en twee jaar later kwam daar ook de 
piano bij. Beide instrumenten heeft hij dus van jongs af aan gespeeld en 
gestudeerd, iets wat bepalend is geweest voor zijn verdere muzikale leven. Als 
kind zat hij bij zijn vader, Jaap Westhoeve op de orgelbank in de kerk van 
Goedereede. Hij kreeg het dus als het ware met de paplepel ingegoten. Vele 
jaren orgel- en pianolessen volgden, zowel op het eiland als daarbuiten 
(Rotterdam).  
 
Op zijn 16e, in de zomer van 1972, werd hij gevraagd om een keer in te vallen 
bij een dienst van de Gereformeerde Kerk in Ouddorp, “dat kan joe best”. De 
kerk werd verbouwd en de diensten werden gehouden in het toenmalige 
Verenigingsgebouw aan de Stationsweg in Ouddorp. Een week later weer en 
vanaf die tijd is het non-stop doorgegaan tot heden, vijftig jaar lang dus. Eerst 
naast Bram Akershoek organist dus in de Gereformeerde Kerk Ouddorp en 
twee jaar later ook in de Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven. Inmiddels 
studeerde hij orgel, piano en kerkmuziek aan het Rotterdams 
Conservatorium.  
 

Ik ga  

buitenspelen :) 
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In 1975 kwam er een organistenfunctie vrij in de Hervormde Kerk in Dirksland, 
waar hij tot 1983 naast Krijn Kieviet het prachtige Künckel orgel bespeelde. In 
1983 werd hij Cantor-organist van de Hervormde Kerk in Nieuw-Helvoet.  
 
En in juni 1996 kwam de Doopsgezinde Kerk Ouddorp in beeld, de kerk waar 
hij nu 26 jaar speelt. Vanaf 2015 komt daar ook nog de Exoduskerk 
Sommelsdijk bij. 
 
Als gastorganist speelde hij diensten in de Grote Kerk Dordrecht, de Oude Kerk 
Delft, de Nieuwe Kerk Middelburg, Hervormde Kerk Oude-Tonge, Lutherse 
Kerk Zierikzee, Laurenskerk Rotterdam, in de Friezenkerk in Rome en in de 
Evangelisch Lutherse Kerk in Biebesheim am Rhein, op het orgel waar zijn 
vader tijdens de ‘Arbeitseinsatz’ in de Tweede Wereldoorlog in  
1944-1945 elke week de kerkdienst begeleidde. 
 
Juni 2022, na vijftig jaar en zo’n 2500 kerkdiensten verder is het welletjes 
geweest en hangt hij de orgeltoetsen aan de wilgen. Piet blijft voor twee 
dagdelen verbonden aan de muziekschool, waar hij jonge getalenteerde 
kinderen lesgeeft. Hij krijgt nu meer tijd om voor zichzelf te gaan spelen, 
misschien resulteert dat ooit nog in een concert, maar hij plant voorlopig niets.  
Piet krijgt nu veel meer tijd om op te passen op en te genieten van zijn 
kleinkinderen, maar ook voor zijn hoogbejaarde moeder en schoonvader die 
steeds meer zorg en aandacht nodig hebben. Verder gaat hij niet te veel 
plannen, maar doen waar hij zin in heeft, of, volgens het advies dat hij kreeg: 
hij gaat voorlopig “buitenspelen”.  
 
Piet heeft zich altijd thuis gevoeld binnen de Exodusgemeente en het afscheid 
van de gemeente op zondag 12 juni jl. als organist was hartverwarmend. Wel 
is Piet beschikbaar om af en toe in te vallen ingeval van ziekte of bijzondere 
diensten.  
 
Ik dank Piet Westhoeve hartelijk voor dit gesprek en wens hem veel rust, geluk 
en plezier in de komende tijd.  
 

Jannet de Vries 
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Christy’s vijgen-olijventapenade 
Hartige zoetheid 

 
Dit is de perfecte combinatie van zoet en hartig voor op een kaasplankje, of 
als amuse bij een dinertje.  
 
Voor 200 gram dip 
 
Bereiden: 15 minuten 
 
Benodigdheden 
100 gram ontpitte kalamata olijven 
100 gram gehalveerde vijgen 
2 theelepels kappertjes 
1 theelepel fijngehakte knoflook 
1 theelepel verse tijmblaadjes, plus iets extra voor garnering 
2 eetlepels olijfolie 
2 theelepels balsamicoazijn 
Koosjer zout en versgemalen zwarte peper naar smaak 
 
Bereidingswijze 
Meng olijven, vijgen, kappertjes, knoflook en tijm in een keukenmachine 
tot er een grof mengsel ontstaat. Voeg olijfolie, balsamicoazijn, zout en 
peper toe en mix het door elkaar. 
Serveer met toastjes of een vers afgebakken stokbrood. 
 

 
Dit is een recept uit het prachtige boek van  
Margaret Feinberg 

“Proef en Zie” 
Een culinaire reis door de Bijbel. 
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Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam 
Drie jarig basiscursus 

Alexanderkerk in Rotterdam-Alexander 
Basiscursus drie jarig 

Op 30 augustus 2022 start de drie jarige basiscursus met één  ochtend groep. 
De groep bestaat uit drie lichtingen cursisten die samen de stof van één 
specifiek jaarprogramma gedoceerd krijgen. Men komt wekelijks bijeen van 
eind augustus tot en met mei, buiten de schoolvakanties. 
De Basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de 
deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor 
vrijwilligers in het kerkenwerk.  
Voor het volgen van de cursus is geen speciale vooropleiding vereist, evenmin 
het lidmaatschap van een kerk. 
Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel 
en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij ons. De 
basiscursus wordt gegeven te Rotterdam,  
kerkgebouw “Alexanderkerk”, Springerstraat 340.  
De cursusmorgen van 30 augustus is een kennismakingsochtend voor 
geïnteresseerden die deelname overwegen en voor de nieuwe cursisten die 
zich hebben aangemeld samen met de cursisten die de cursus al één of twee 
jaar volgen. 

 
In de basiscursus worden de volgende vakken gedoceerd: 
Elk jaar: Oude Testament, Nieuwe Testament en Kerkgeschiedenis.  
Gedurende één jaar: Diaconaat, Gemeenteopbouw, Filosofie,  
Rabbinica en Spiritualiteit.  
Gedurende twee jaar: Dogmatiek, Pastoraat, Liturgiek, 
Ethiek en Wereldgodsdiensten. 
Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor 
een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende. Voor meer 
informatie: zie https://tvgrotterdam.nl 
mw. M. Koole-Godeschalk, tel. 0167-536671 

https://tvgrotterdam.nl/
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Schuldhulpmaatje 
Zoals te lezen was in de nieuwsbrief van vrijdag 17 juni 2022 is onze Exodus 

Gemeente aangesloten bij de Stichting Schuldhulp Goeree Overflakkee. Als 
vrijwilliger bij deze Stichting ben ik opgeleid tot Schuldhulpmaatje. 
Wat houdt dat nu precies in, wat doet een Schuldhulpmaatje precies? Een 
Schuldhulpmaatje begeleidt mensen met financiële problemen of mensen met 
betaalachterstanden, maar ook mensen die de administratie op orde willen 
brengen. Op dit moment begeleid ik iemand met het opzetten van een 
eenvoudige vorm van thuisadministratie door het opzetten van een staat van 
inkomsten en uitgaven, zodat er zicht ontstaat op wat er binnenkomt en wat 
er uit gaat. Dit om te weten of er een tekort of een overschot is. 
Ook help ik om schulden die er zijn (bijvoorbeeld studieschulden, 
belastingschulden en/of huur- c.q. betalingsachterstanden) inzichtelijk te 
maken en te komen tot een aflosplan, dit alles uiteraard in goed overleg met 
de hulpvrager. Mijn rol in deze is dus het begeleiden van de hulpvrager om het 
financiële huishoudboekje weer op orde te krijgen. Dit zo lang als nodig is en 
tot het moment, dat de hulpvrager zelf weer in staat is om mijn rol weer over 
te pakken, met andere woorden, om weer zelfredzaam te zijn. 
Ik doe dit uiteraard niet alleen. Er zijn circa 22 Schuldhulpmaatjes actief op 
Goeree Overflakkee, die één of meer hulpvragers helpen. Recentelijk heb ik 
ook de training “Schuldhulpmaatje Jong” gevolgd om beter inzicht te krijgen in 
de omgang met jongeren en hun problematiek. Wat zeker helpt is om erover 
te praten, want praten is de weg naar een mogelijke oplossing om iets te 
bereiken en geholpen te worden. 
Persoonlijk vind ik het dankbaar werk, maar ook de mogelijkheid om iets voor 
je naaste te kunnen betekenen. 

Jaap Weeda 
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Van de diaconie 

De opbrengsten van de collecten in de maand mei 2022 waren: 

 
Datum      Doel                         Bedrag  

   01-05   Diaconaal quotum  €  324,20 

   08-05   KIA Noodhulp en vredeswerk Nigeria  €  315,35 

   15-05   De Glind  €  219,85 

   22-05    Protestantse Kerk, missionair werk  €  295,20 

   26-05   Kerkdiensten Zuidwester  €  125,00 

   29-05   Diaconaat, ook voor jongeren  €  275,15 

 

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. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie,  
Hans Meijer 
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Toelichting bij de collecten tot en met 28 augustus 
 

10 juli De Herberg Oosterbeek 
De Herberg in Oosterbeek is een pastoraal diaconaal centrum in een prachtige 
omgeving. Bij een geopende bijbel, met professionele begeleiding wordt hier 
liefdevolle aandacht geboden. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals 
herstelprogramma, retraite of kom-op-adem-programma. Bedoeld voor 
iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Denk aan: 
eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in 
het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties.  
 

17 juli 2022 Zorgtuin de Nollehof in Melissant 
Zorgtuin ‘De Nollehof’ met zorg omringd.  In één zin is het karakter van onze 
onderneming duidelijk; beschermende zorg voor de ánder die in het leven een 
zorgende hand nodig heeft. Zorg in de vorm van groene dagbesteding die is 
bedoeld voor mensen met beginnende dementie, mensen met gevolgen van 
een CVA, NAH, of somatische klachten door een andere oorzaak en mensen 
die kampen met eenzaamheid.  Zorgtuin de Nollehof is onderdeel van Stichting 
Nollestee. 
 

24 juli Kinderen van “De Glind” 
In De Glind, een klein dorp in het midden van Nederland, vinden ruim 120 
uithuisgeplaatste, getraumatiseerde kinderen een veilig thuis in de 28 
gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp. De 
Rudolphstichting steunt in het jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan 
het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.  
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31 juli Diaconaal quotum 
Jaarlijks betalen wij als gemeente dit diaconaal quotum aan de PKN. Deze 
collecte is dan ook bestemd om deze betaling mogelijk te maken. 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. 
 

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

14 augustus Kerk in Actie – Zending (Egypte) 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot 
ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpe-
lingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere 
toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de 
inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er 
worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen 
kleine kredieten afsluiten en huizen kunnen worden gerepareerd. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkinegypte 
 

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

28 augustus Veldwerker Goeree-Overflakkee 
Eind 2007 kwamen vertegenwoordigers van diverse kerken op Goeree-
Overflakkee met elkaar in gesprek over de zorg om onze jongeren die zich 
bewegen in een wereld met drank, drugs, eenzaamheid en torenhoge 
schulden. Jongeren vanuit alle lagen van de bevolking. De nood die gevoeld 
wordt voor deze ‘zorgmijders’ tussen de 14- en 26 jaar is de drijfveer achter 
het outreachend Veldwerk. 
Meer informatie op: www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl 

Namens de diaconie, Marlien Mijnders 
  

http://www.kerkinactie.nl/kerkinegypte
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Leesrooster 
Juli          
zo 10 -  1 Koningen 1:41-53 vr  12  - 1 Koningen 8:44-53 
ma 11 -  1 Koningen 2:1-12  za  13  - 1 Koningen 8:54-66 
di 12 -  1 Koningen2:13-25 zo  14  - 1 Koningen 9:1-9 
wo 13 -  1 Koningen 2:26-35 ma 15 - 1 Koningen 9:10-28 
do 14 -  1 Koningen 2:36-46 di 16 - 1 Koningen 10:1-9 
vr  15 -  1 Koningen 3:1-15  wo 17 -  1 Koningen 10:10-20 
za 16 -  1 Koningen 3:16-28 do 18 -  1 Koningen 10:21-29 
zo 17 -  Psalm 15   vr 19 -  Lucas 13:1-9 
ma 18 -  1 Koningen 4:1-20  za 20 -  Lucas 13:10-21 
di 19 -  1 Koningen 5:1-14  zo 21 -  Lucas 13:22-30 
wo 20 -  1 Koningen 5:15-32 ma 22 -  Lucas 13:21-35 
do 21 -  1 Koningen 6:1-18  di 23 -  Psalm 112 
vr 22 -  1 Koningen 6:19-38 wo 24 -  1 Koningen 11:1-13 
za 23 -  Psalm 141   do 25 -  1 Koningen 11:14-25 
zo  24 -  Lucas 11:1-13  vr 26 -  1 Koningen 11:26-43 
ma 25 -  Lucas 11:14-28  za 27 -  1 Koningen 12:1-19   
di 26 -  Lucas 11:29-36  zo 28 -  1 Koningen 12:20-32 
wo 27 -  Psalm 70   ma 29 -  1 Kon. 12:33-13:10 
do 28 -  Lucas 11:37-44  di 30 -  1 Koningen 13:11-22 
vr 29 -  Lucas 11:45-54  wo 31 -  1 Koningen 13:23-34 
za 30 -  Lucas 12:1-12 
zo 31 -  Lucas 12:13-21 
 

Augustus  
ma    1 -  Lucas 12:22-34 
di    2 -  Lucas 12:35-48 
wo   3 -  Lucas 12:49-59 
do    4 -  1 Koningen 7:1-12 
vr   5 -  1 Koningen 7:13-26 
za    6 -  1 Koningen 7:27-39 
zo    7 -  1 Koningen 7:40-51 
ma    8 -  1 Koningen 8:1-11 
di    9 -  1 Koningen 8:12-21 
wo  10 -  1 Koningen 8:22-32 
do  11 -  1 Koningen 8:33-  
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Colofon 
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 
 
Adres Exoduskerk  
Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk 

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 15 augustus 2022 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
mededelingen@exoduskerk.nl
 
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 
                         
Verbinding verschijnt dit jaar negen 
keer. 59e jaargang nummer 6 
Juli - augustus 
 

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,--.  
 
Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN 
NL89RABO0373710062 
 
 

mailto:info@exoduskerk.nl
mailto:jdevisser@exoduskerk.nl


 

 

De redactie 
wenst u zonnige 

dagen toe 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De oplossing is:  
Pak de zon en straal 


