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Kerkdiensten (ook online te beluisteren en te zien) 
 
zondag 
10 oktober 
10.00 uur 

Mevrouw Ank Verhoeven, Pijnacker 
1e coll.: t.b.v. JOP geloofsopvoeding 
2e coll.: t.b.v. de kerk  

 
 
                         

zondag 
17 oktober 
10.00 uur  

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

Jeugddienst 
 

zondag 
24 oktober 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaal  
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 
 
                       

zondag 
31 oktober 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Hervorming dag  
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

zondag 
7 november 
10.00 uur 

Alain Verhey 
1e coll.: t.b.v. Artsen zonder grenzen 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

Jeugddienst 
 
                           

zondag 
14 november 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Diaconaal quotum 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 
 

zondag 
21 november   
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. KIA Pastoraat 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

Voleindings- 
zondag 
                       

 

Elke week is het koffiedrinken na de dienst. 
 
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. 
 
 

  

http://www.exoduskerk.nl/
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Meditatie 
 

Een glazen zee 
 
Velen van ons zullen ongetwijfeld de afgelopen zomer genoten 
hebben van de zee en van het strand. In Nederland of waar ook ter 
wereld. Tegelijkertijd staan de beelden over de overstromingen in 
Nederland en wereldwijd ons nog scherp voor de ogen. Genieten en 
gevaar: twee gezichten van de zee. 
 
Als Johannes wordt verbannen naar het eiland Patmos ontvangt hij 
daar een groot aantal visioenen. In één van de eerste visioenen wordt 
Johannes uitgenodigd een bezoek te brengen aan de woonplaats van 
God in de hemel. En Johannes ziet de troon van God en voor die 
troon “lag er iets als een zee van glas, van kristal (Openbaring 4:6).  
Wat moeten we ons voorstellen bij een ‘glazen zee’?  
 
De woorden glas en kristal duiden op doorzichtigheid. De machten 
van de wereld – vaak verbeeld door een onrustige wilde zee vol met 
demonen – hebben geen invloed voor de troon van God. Er is sprake 
van rust, van verstilling, zoals ook wij stil (behoren te) worden als we 
God naderen in ons gebied, in een viering, enzovoort. 
 
In dit visioen worden welhaast tegenover elkaar gesteld de aardse 
(woeste) zee en de hemelse (glazen) zee. De aardse zee is een zee 
vol dreiging. De woonplaats van demonische machten, zo dacht men 
vroeger. Uit de zee stijgen de monsters op die de wereld en de 
mensen kwaad berokkenen en schade toebrengen aan het heiligdom 
van God. De aardse zee als het symbool voor alle krachten die zich 
tegen God en Zijn koninkrijk keren. De aardse zee staat symbool voor 
de angst, voor het demonische in de wereld. De glazen zee is het 
symbool voor stilte, doorzichtigheid en reinheid en vormt daarmee 
ook het symbool voor de eeuwige vreugde bij God. 
 
Zo zullen de gelovigen staan voor God: doorzichtig, bevrijd van 
angsten en zorgen, zuiver en rein, als een zee van glas. De stormen 
in het leven zijn gaan liggen. De chaos is verdwenen en heeft plaats 
gemaakt voor rust, vrede, vreugde.  
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“Hoor, een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 

halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zij. 

Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 

psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 

(Lied 726:1 uit het Liedboek) 
 
Aan de Franse piloot en schrijver Antoine de Saint-Exupéry (1900-
1944) wordt de volgende tekst toegeschreven: “Als je een schip wil 
bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen 
bevelen te geven, om ze elk detail uit te leggen, om ze te vertellen 
waar ze alles kunnen vinden. In plaats daarvan, leer ze verlangen 
naar de enorme eindeloze zee.” 
 
We gaan weer een nieuwe periode in. Vol van activiteiten. De 
startzondag heeft ons dat duidelijk gemaakt en ons uitgenodigd van 
harte mee te doen. Als we het schip zien als een metafoor voor onze 
kerk – hier en wereldwijd – dan moeten we boven alle activiteiten die 
er zijn en die worden georganiseerd onze droom niet vergeten: het 
verlangen naar een ‘glazen zee’. Een wereld van recht en 
gerechtigheid. Een wereld zonder kwaad.  
Iedere zondag steken we de paaskaars aan: het licht van Christus. 
Want het licht zal het winnen van de duisternis.  
Peter Visser  
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Aandacht voor ……. 

 
“Van U is de toekomst”, dit is het thema vanuit de PKN voor het 
winterseizoen in de kerk. 
Met een “volle” kerk hebben we de Startzondag gevierd. We gaan een 
nieuwe periode in, waarin er steeds meer versoepeld wordt en 
daardoor steeds meer mogelijk wordt. 
Achter de schermen worden er diverse activiteiten georganiseerd, 
waaraan u kunt deelnemen. 
Besluit u iets te gaan doen, neemt u dan iemand mee. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd! 
 
Zieken 
Op het moment zijn er best veel gemeenteleden die met 
gezondheidsproblemen te kampen hebben. In mindere of meerdere 
mate of met behandelingen bezig zijn. Niet iedereen wil daar 
ruchtbaarheid aan geven en krijgen deze mensen alleen aandacht 
van hun directe omgeving.  
Anderen willen dit wel met de gemeente delen en dan leest u ook hun 
namen. 
Wil Blok uit Middelharnis is na haar val, waarbij ze een gebroken heup 
opliep, nu aan het revalideren in Bestenwaerd. 
Jan Westhoeve, Cees van Prooijen en Jan Ras hebben weer even in 
het ziekenhuis gelegen en zij hopen op verdere verbetering van hun 
gezondheid. 
Bij Danny Arensman nemen de krachten verder af. 
Het gezin van Nico Andries kreeg te maken met een herseninfarct van 
Nico. Na een paar dagen ziekenhuisopname mocht hij weer naar 
huis, waar Geertje voor de zware taak van mantelzorger staat. 
Ans van Eijken heeft zich verstapt en brak daarbij een 
middenvoetsbeentje. Voor haar een traject van zitten, loopgips en 
weer leren lopen. 
We werden opgeschrikt door het bericht, dat bij onze jeugdouderling 
Lieke Baatenburg de Jong borstkanker is geconstateerd. Voor haar 
en haar gezin wordt het een intensieve periode die zij met elkaar 
ingaan. 
 
 
 
 



                                          8 

Alle zieken en allen die het om wat voor reden moeilijk hebben, 
wensen we Gods nabijheid toe. Ook degene die om hen heen staan 
veel sterkte gewenst. Naast zorg en verdriet is er ook reden tot 
vreugde, blijdschap en dankbaarheid. De komende maanden hebben 
diverse gemeenteleden wat te vieren. U leest het hieronder. 
 
 

Huwelijksjubilea       
 

Naam Datum en aantal 
jaren 

Cor en Elly van de Wel- 
Ardon 

14 oktober 
50 jaar 

Dhr. en mevr. van den Doel- 
de Gans 

16 oktober 
40 jaar 

Izak en Coby Bree-Nap 21 oktober 
40 jaar 

Job en Aafke Mijs- van der 
Kooij 

30 oktober  
40 jaar 

Jan en Margreet Spek-
Vollmer 

9 november 
55 jaar 

Stoffel en Riet Rietdijk- 
Loots 

12 november  
12 ½ jaar 

 
 
 

Kroonjaren                      

Naam Datum 
en hoeveel jaar 

Mevr. A.P. (Annie) van der Laan 18 oktober 
80 jaar 

Mevr. G. Boersma- 
Van de Groep 

31 oktober 
80 jaar 
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Komende verjaardagen    
85+ 
 

Naam Datum 
en hoeveel jaar 

Mevr. P.S. Tijl-Karels 11 oktober 
86 jaar 

Mevr. L. Maliepaard- 
Peeman 

12 oktober 
88 jaar 

 
Als u geen vermelding wenst in bovenstaande rubrieken, verzoeken 
wij u dit voor het uitkomen van het volgende mededelingenblad (8 
november) kenbaar te maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl. 
 
Tenslotte 
In de media wordt de laatste tijd veel geschreven en gehoord over de 
Groene Kerk. Het gaat over duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid 
en het vergroenen van de eigen gemeenschap. 
Ellis Peekstok heeft een oproep gedaan om hierover mee te denken 
en mee te doen. 
In het kader van het thema: “Van U is de toekomst” en de groene kerk 
én de tijd van het jaar de woorden uit Lied 718 uit het Liedboek. 
 
God die leven hebt gegeven in der aardeschoot,  
alle vrucht der velden moeten we U vergelden,  
dank voor ’t dagelijks brood.  
 
Niet voor schuren, die niet duren, gaf Gij vruchtbaarheid,  
maar opdat op aarde, in uw goede gaarde,  
niemand honger lijdt.  
 
Maar wij rijken, ach wij blijken hard en onverstoord.  
Open onze oren, Heer, opdat wij horen 
’t roepen aan de poort.  
 
Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij.  
Laat in goede daden ’t woord van uw genade  
opgaan, sterk en vrij. 
 
Margot van de Wiel 
 

mailto:info@exoduskerk.nl
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De zwerm spreeuwen 
 
Op Startzondag hebben we het leven van onze gemeente vergeleken 
met een zwerm spreeuwen. Dat vond iedereen een passender beeld 
dan de hokjes- en hekjesgeest van de moderne nieuwbouwwoningen. 

Een zwerm 
spreeuwen kan 
zonder ongelukken 
de mooiste patronen 
vertonen en weer 
laten verdwijnen. 
Flexibiliteit alom, 
zou je zeggen, maar 
wel met een paar 

vaste elementen. Ze moeten allemaal ongeveer even snel vliegen én 
ze moeten elk wel zes à zeven buurtvogels in de gaten houden. Het 
is natuurlijk een spannende vraag wat er gebeurt met die vogels die 
die snelheid niet meer kunnen opbrengen. Ik vermoed dat die 
ondanks dat toch wel in de buurt van die zwerm zullen blijven, omdat 
de meeste spreeuwenzwermen gevormd worden rond de plaatsen 
waar de vogels gaan eten en slapen. Ook al zie je ze niet, die vogels 
horen toch bij de club. 
 
Het beeld sprak iedereen aan. Het filmpje was prachtig om te zien, en 
je kunt op internet nog een heleboel van dit soort filmpjes vinden. 
 
Nu de praktijk. We staan aan het begin van een nieuwe periode. 
Iedereen weet het: niet alles wordt automatisch hetzelfde als voor de 
corona-pandemie. Wat er wel en niet gaat gebeuren, dat weet 
niemand precies. 
 
Het is een spannende vraag hoe we er aan het eind van het zojuist 
begonnen seizoen voorstaan. Is alles een beetje gegaan zoals we 
gehoopt hadden? Hebben we alles kunnen doen wat we van plan 
waren? Hebben we lekker achter ons kunnen laten, wat ons toch altijd 
al een beetje dwars zat? 
 
 
En: zijn we de zwerm vogels gebleken, waar we ons op de 
Startzondag zo lekker mee hebben kunnen vereenzelvigen? Of zitten 
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de vogels aan het eind van dit seizoen toch allemaal weer in hun 
eigen hokje? 
 
We kunnen met elkaar een gemeente vormen, die op een zwerm 
spreeuwen lijkt: flexibel, open, met oor en hart voor ieder ander die 
zich op onze weg bevindt. Daar is iedereen bij nodig, op welk gebied 
en op welk niveau dan ook. 
 
De vogelen des hemels, zij zaaien niet, zij maaien niet. Én, zo kunnen 
we er sinds de Startzondag aan toevoegen: zij botsen niet. 
 
Een zwermend jaar toegewenst! 
 
Ds. Jan de Visser 
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Agenda 
 

Datum Activiteit  locatie Aanvang 

11 okt Seniorenkring Exoduskerk 14.30 uur 

12  okt Uitleg over profeet Micha Exoduskerk 19.30 uur 

14  okt Breicafé Jeugdruimte 14.00 uur 

28  okt Breicafé Jeugdruimte 14.00 uur 

30 okt Boekenmarkt Exoduskerk 10.00- 
15.00 uur 

  5 nov Ontmoetingsdagen Exoduskerk 19.00 uur 

  6 nov Ontmoetingsdagen Exoduskerk 10.00 uur-
15.00 uur 

  6 nov Boekenmarkt Exoduskerk 10.00 uur- 
15.00 uur 

11 nov Breicafé Jeugdruimte 14.00 uur 

13 nov Boekenmarkt Exoduskerk 10.00 uur-
15.00 uur 

16 nov Uitleg over profeet Micha Exoduskerk 19.30 uur 
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Nabijheid en angst 
 
Bindingsangst is en was al jaren een bekend verschijnsel. Veel 
mensen hebben daar in meerdere of mindere mate last van. Je bent 
bang dat mensen je te dichtbij komen, je probeert mensen (zeker 
bepaalde mensen) te mijden, je zegt genoeg te hebben aan je eigen 
wereldje, en houdt contacten verder af. 

Daar zit natuurlijk achter dat veel mensen er 
moeite mee hebben zich bloot te geven, en 
open te zijn voor anderen. In onze 
maatschappij zijn er voldoende redenen om 
argwanend te staan tegenover allerlei 
contacten. Je weet nooit waar je met een 
ander aan toe bent. Het aantal 
echtscheidingen is en blijft enorm hoog, het 

individualisme viert hoogtij, en dat werkt twee kanten op. We hebben 
er allemaal ook een tik van, en de ander, aan wie je je gaat binden, 
heeft dat ook; dubbel risico dus. 
 
In de afgelopen anderhalf jaar is daar een 
nieuwe bindingsangst bijgekomen. 
Bijeenkomsten in groepen of in zalen werden 
verboden wegens een besmettingsgevaar. Ieder 
ander kan mij besmetten, dus als ik dicht bij 
iemand in de buurt sta kan ik ongemerkt een 
virus opdoen, dat mij behoorlijk ziek kan maken. 
En wat gebeurt er? Los van het feit dat het 
verboden is om in bepaalde gezelschappen bijeen te zijn, durfden en 
durven veel mensen dat ook niet. 
 
Veel mensen hebben de afgelopen maanden dan ook in bepaalde 
mate van eenzaamheid doorgebracht. Iedereen herinnert zich nog 
wel hoe vorig jaar verzorgings- en verpleeghuizen veranderd zijn in 
bijna onneembare bastions: gij zult geen contact hebben, was het 
devies. 
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Als Exodusgemeente hebben we ons gehouden aan de adviezen van 
de landelijke kerk, en dat betekende dat we de onderlinge contacten 
tot een absoluut minimum hebben beperkt. Denk maar aan de 
opgenomen kerkdiensten in de eerste helft van vorig jaar, en aan de 
grenzen die aan het aantal bezoekers gesteld werden. We hebben 
gewerkt met inschrijvingen en aanmeldingen enzovoort. En dat heeft 
nu gelukkig z’n tijd gehad. 
 
De kerk, de gemeente staat weer open voor onderlinge contacten. De 
behoefte daaraan is groot; dat kun je zien aan het aantal mensen in 
de kerkdiensten, en bijvoorbeeld onlangs op de eerste filmavond van 
het seizoen. 
 
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen, ook en juist in de kerk. Maar 

iedereen mag ook ervaren 
dat de kerk eigenlijk de enige 
plek is waar je op een veilige 
manier weer met anderen in 
contact kunt komen. Je kunt 
oude relaties herstellen, 
nieuwe contacten opdoen, en 
samen een nieuwe gemeente 
vormen. 
 

Angst kan het gevoel van veiligheid overheersen. Maar zeker tegen 
iedereen die daarvoor passende maatregelen heeft genomen, zou ik 
zeggen: de gemeente is weer bezig op gang te komen, we mogen en 
kunnen elkaar weer ontmoeten. Daar is iedereen van harte bij 
uitgenodigd!  
Angst verlamt, intermenselijk contact doet je weer groeien, en kan je 
mogelijk zelfs van de angst afhelpen. 
 
God wil ons in alles nabij zijn – wij mogen zijn voorbeeld naar elkaar 
toe volgen! 
 
Ds. Jan de Visser 
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Beste gemeenteleden, 
 
Ondanks het feit dat wij van een mooie nazomer hebben mogen 
genieten zijn de voorbereidingen voor de komende winterperiode in 
volle gang, zo ook binnen onze kerkenraad. Blijkens de inventarisatie 
zullen er in januari/februari 8 ambtsdragers afscheid nemen van de 
kerkenraad.  
Het vertrek van deze kerkenraadsleden vindt plaats binnen alle 
colleges van onze kerk, t.w. ouderlingen, diakenen en ouderling-
kerkrentmeesters. De reden dat deze ambtsdragers terugtreden is de 
lengte van hun ambtstermijn, variërend van 4 – 12 jaar. 
Wij realiseren ons dat het vinden van nieuwe ambtsdragers niet 
eenvoudig is, maar zonder ambtsdragers kan een kerkgemeenschap 
niet functioneren. Natuurlijk, alles kan minder, maar gaat ten koste 
van het gemeenschap zijn en het omzien naar elkaar.                                                              
Dit is zeker niet onze insteek, vandaar dat ik het belang van 
ambtsdragers bij voorbaat onderstreep. 
De Exoduskerk is van ons allen en niet zoals vaak wordt gedacht van 
predikant en/of kerkenraad. Wij allen als gemeente zijn 
verantwoordelijk voor de invulling en het voortbestaan van deze 
gemeente. 
De komende tijd kan er een beroep op u/jou worden gedaan, voor een 
kerkenraads- of andere functie binnen onze kerk. Ga alstublieft met 
elkaar het gesprek aan om de mogelijkheden te bekijken en te zien 
hoeveel tijd jij kan en wil besteden aan jouw kerk. Mogen wij op jullie 
rekenen. 
 
Jan Terlouw 
Voorzitter Kerkenraad Exodusgemeente 
  

Vertrek kerkenraadsleden 
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Lieve mensen, 
 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaartjes en brieven 
met de troostende en lieve woorden die ik kreeg na het overlijden van 
mijn man Wout. Het is fijn als je weet dat er aan je gedacht wordt in 
moeilijke tijden. 
 
Lieve groet, Mini Vroegindewei 
 
        
 
 
 
Op één september vierden wij ons gouden huwelijksjubileum. Vanuit 
de Exoduskerk ontvingen we veel felicitatiekaarten. Vaak van mensen 
die wij helemaal niet kennen. Onze inburgering moet duidelijk nog 
meer vorm krijgen! Daar gaan we aan werken en iedereen hartelijk 
dank voor alle attenties! 
  
Wim van der Meijden en Heleen Sikkema 

 
 
 
 
 
 
Namens mijn moeder, Janna van der Valk, wil ik iedereen hartelijk 
bedanken voor de attenties en kaarten voor haar 101e verjaardag. Ze 
heeft genoten van deze dag. 
 
Hartelijke groeten, Anny Soeteman 
  

Dankjewel 
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Uit de kerkenraad 
 
In september heeft de kerkenraad weer vergaderd. In deze 
vergadering zijn veel verschillende zaken aan de orde geweest, 
hierbij een kort verslag. 
We hebben nog steeds te maken met coronaregels, persconferenties 
en adviezen vanuit de PKN. Op het moment van de vergadering 
waren we in afwachting van een persconferentie. Binnen de 
Exodusgemeente hebben we steeds de adviezen uit de 
persconferenties en vanuit de PKN gevolgd, we zullen dat ook deze 
keer weer doen. 
U heeft inmiddels de positieve gevolgen van deze laatste 
persconferentie aan den lijve kunnen ondervinden, waarbij vooral het 
loslaten van de anderhalve meter en het loslaten van het 
registratiesysteem grote veranderingen zijn. 
Tijdens de vergadering wordt er ook een presentatie gehouden over 
de “Groene Kerk”, er wordt besloten dat we als kerkenraad hier in 
principe positief tegenover staan. Een werkgroep gaat aan de slag 
om te kijken wat wij zoal zouden kunnen doen, ook jongeren worden 
betrokken in het denken over de “Groene Kerk”. 
Verder wordt besloten dat er voor de collecte in de kerk vanaf nu twee 
schalen bij de deur staan. Op de verschillende schalen staat dan of 
de bijdrage naar de diaconie gaat of naar de kerk. De digitale collectes 
blijven we verdelen tussen de twee doelen tenzij mensen specifiek 
aangegeven hebben voor welk doel de donatie is. Ook digitaal wordt 
gezocht naar een oplossing om de collectes te scheiden. 
Tijdens het avondmaal blijft een extra collecte, met als doel de 
Voedselbank. Besloten wordt om in het vervolg de kleine cupjes voor 
druivensap en wijn te blijven gebruiken. 
De enquêtes zijn deze week door de ouderlingen rondgebracht. De 
eerste reacties zijn ook al binnen, maar daar zijn nog niet echt 
conclusies uit te trekken. 
De Jadus gaat ook weer van start, veel jongeren hebben enthousiast 
gereageerd. 
Een steeds weer terugkerend onderwerp van zorg komt ook deze 
keer weer ter sprake. Er wordt een inventarisatie gemaakt van 
kerkenraadsleden die aftredend zijn en meteen wordt de vraag 
gesteld of zij nog voor een volgende termijn willen blijven, als dat 
volgens de regels nog mag. Na 12 jaar is iemand echt aftredend. 
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Ook dit jaar zijn er heel wat kerkenraadsleden aftredend, gelukkig is 
er een aantal leden bereid om nog verder te gaan, maar een flink 
aantal mensen is niet herkiesbaar. Verschillende mensen zijn al 
benaderd om deze vacatures op te vullen, maar helaas is dat nog niet 
gelukt. 
 
De “plaatselijke regeling” wordt besproken. Een document waarover 
de kerk moet beschikken, er worden enkele suggesties gedaan om 
de definitieve versie aan te passen. 
Er wordt gesproken over het wel of niet vieren van ons 60-jarig 
bestaan volgend jaar. Over dit onderwerp wordt nog verder 
nagedacht. 
Een ander onderwerp is Muziek in de kerk. In de afgelopen periode 
heeft een groep zangers en zangeressen de muzikale begeleiding 
van de diensten ondersteund. Misschien wordt een aantal van hen 
nog wel eens gevraagd om te ondersteunen bij bijzondere diensten, 
maar ook de cantorij kan en mag weer zingen. Verder zou het mooi 
zijn als ook jeugdige leden van onze kerk regelmatig een bijdrage 
zouden kunnen en willen leveren aan de diensten. Als er jongeren zijn 
die hiervoor voelen dan kunnen ze een mailtje sturen naar de scriba. 
Ons mededelingenblad gaat van uiterlijk veranderen, we hopen dat 
het lukt om dit aan het eind van het jaar te laten zien. 
 
Drie leden van de kerkenraad hebben op 26 augustus een bezoek 
gebracht aan de Voedselbank in het kader van de kerk van binnen 
naar buiten. 
Het is een geweldige organisatie die draait op 80 vrijwilligers. Een 
aantal mensen uit onze gemeente besteedt er vele uren aan. Een van 
hen heeft uitleg gegeven over wanneer mensen gebruik mogen 
maken van de voedselbank. Hoe ze aan producten komen. De 
voedselbank is niet armlastig, ze krijgen producten gratis, veel giften 
en er zijn acties bij supermarkten. 
Als kerk moeten we de voedselbank blijven ondersteunen, dus de 
collecte bij het avondmaal voor de voedselbank is van harte welkom. 
De oecumenische werkgroep organiseert dit jaar geen gezamenlijke 
dienst tijdens de Vredesweek. In elke kerk apart zal een dienst 
gehouden worden, ook in onze kerk. 
 
Hartelijke groet 
Annet van Leersum 
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maanden mei en juni 2021  
waren: 
 
Datum    Doel     Bedrag  

   02-05   JOB, kerk als thuisplek voor jongeren  € 232,15 

   09-05    Kerk In Actie, noodhulp Libanon/Jord.  € 260,65 

   13-05   Stichting De Boei  € 175,00 

   16-05    Diaconaal Quotum  € 198,40 

   23-05   Artsen Zonder Grenzen  € 361,95 

   30-05   Kerkdiensten Zuidwester  € 100,20 

   06-06   Werelddiaconaat Oeganda  € 357,60 

   13-06   Vluchtelingenwerk Goeree-Overfl.  € 236,45 

   20-06   Kerk In Actie, noodhulp Griekenland  € 373,33 

   27-06   Plaatselijk diaconaat  € 290,65 

 
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 zijn er in mei en juni giften ontvangen van € 10,00, € 10,00 
en € 50,00. 
 
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 
 
10 oktober 2021 JOP Geloofsopvoeding door ouders en kerk 
samen 
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven 
aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk 
hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de 
geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt 
kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen 
na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij 
geloofsopvoeding. 
 
17 oktober 2021 KIA Werelddiaconaat Kameroen Samen werken 
aan een stabiele toekomst 
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. 
Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het 
er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van 
hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven 
onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen 
op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet 
alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame 
samenleving. 
 
24 oktober 2021 Plaatselijk diaconaal 
Hiermee worden plaatselijke diaconale activiteiten betaald. 
 
31 oktober 2021 Hervorming dag 
Luther vernieuwde de kerk tegen wil en dank. Ook in deze tijd werken 
we aan kerkvernieuwing, om Gods liefde op Goeree-Overflakkee over 
het voetlicht te krijgen. We vragen u dit proces van harte te 
ondersteunen. 
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7 november 2021 Artsen zonder grenzen 
Al 50 jaar komt Artsen zonder grenzen in actie voor mensen in 
crisissituaties, want ieder mens heeft recht op medische zorg. In 1,5 
minuut zie je in de video indrukwekkende beelden van hun werk toen 
en nu. Zolang ze nodig zijn blijven ze helpen. Dat kan alleen dankzij 
supporters. 
https://www.artsenzondergrenzen.nl/50jaar/niet-te-stoppen/#video 
 
14 november 2021 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. 
 
21 november 2021 KIA Pastoraat 
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. 
Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk 
onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland 
stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het 
steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan 
alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben 
gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop 
en liefde ten voeten uit. 
 
Namens de diaconie, 
Marlien Mijnders 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.artsenzondergrenzen.nl/50jaar/niet-te-stoppen/#video
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Van de kerkrentmeesters 
 
Nieuw initiatief: de Groene kerk 
 
We kunnen er goed 
beschouwd in deze 
tijd eigenlijk 
allemaal niet meer 
omheen.  
Duurzaamheid, 
zorgzaam met 
elkaar en de wereld 
omgaan. Het zit als 
kerkgangers als het 
goed is in ons DNA. 
Rentmeesterschap 
is van oudsher al 
een begrip binnen 
het Christendom. 
 
Natuurlijk maken we (kerkenraad en kerkrentmeesters) nu al bewuste 
keuzes en wegen we het milieu/duurzaamheid mee. Maar het kan 
altijd beter en in de waan van de dag vergeten we soms zaken of 
denken er onvoldoende over na. 
 
Daarom is het goed dat er een denktank/commissie/werkgroep komt 
die nadenkt en voorstellen doet over zaken waar eerder niet of 
onvoldoende aan is gedacht. Zaken die meer aandacht vragen. Een 
groep mensen die initiatieven entameert en acties onderneemt die 
een positieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving. Maar ons 
wellicht ook meer verbinden. Met elkaar, maar ook onze buurt/dorp of 
andere kerken op het eiland. 
 
Veel mensen worstelen met het thema duurzaamheid ook privé. Wat 
kunt u eenvoudig thuis doen? Welke maatregelen leveren bovendien 
ook nog iets op? Ook daar zou de commissie een rol kunnen spelen 
met tips en tricks. We weten niet precies hoe het gaat lopen. We gaan 
maar eenvoudig, klein en bescheiden beginnen. 
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De eerste aanmeldingen om mee te denken over de Groene Kerk 
zijn gelukkig binnen. Maar we kunnen meer enthousiastelingen 
gebruiken. Het wordt vast ook gezellig;-) Dus: Meldt u zich aan via 
groenekerk@exoduskerk365.nl  

Update over de Exoduskerk App 
De Exoduskerk App is eind december zonder veel bombarie 
gelanceerd. Eerst met een select groepje. Maar al snel werd er 
melding van gemaakt tijdens de kerkdiensten en in de Nieuwsbrief en 
het mededelingenblad. Maar daarmee bereikten we niet alle 
Exodianen. Bij de onlangs gehouden enquête zat daarom een flyer 
over de Exodus App. Dat heeft gelukkig weer een veertigtal nieuwe 
App-gebruikers opgeleverd.  
 
Grote plus van de App is dat 
informatie snel met elkaar kan 
worden gedeeld. Daar kan 
bovendien op gereageerd worden. 
Er zijn groepen die men kan 
volgen. Elke groep kan een eigen 
agenda bijhouden. Er is een 
gemeente gids. De mogelijkheid 
om anoniem te geven (de 
bankafschriften met opwaar-
deringen kunt u gebruiken bij uw 
belastingaangifte) 
 
Per 30 september is de stand als 
volgt: Aantal App-gebruikers: 199 
Aantal App-gebruikers met opge-
waardeerd saldo: 70 
Totaal Saldo opgewaardeerd 
€10.063,- 
Ter vergelijking: De collectes Diaconie en Kerkrentmeesters brachten 
in 2020 (recordjaar) samen zo’n €29.000,- op. De App lijkt dus al een 
significante bijdrage aan te gaan leveren. Collecte geven zonder de 
Exodus App te installeren kan ook. Voor gasten die onze diensten 
online of live meemaken bijvoorbeeld. Op de collecte sheet die in de 
dienst wordt getoond staat een QR-code die gescand kan worden. 
Onderaan de YouTube-uitzending staat een link naar de collecte 
pagina van onze kerk.  

mailto:groenekerk@exoduskerk365.nl
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Over anonimiteit en privacy 
 
Natuurlijk is uw profiel zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot 
de App. We zijn één kerk. Het is toch ook fijn om te zien wie daar 
allemaal zoal lid van zijn? 
Wat we niet weten is hoe vaak u de App gebruikt en waar u zoal naar 
kijkt. We weten ook niet welk saldo u opwaardeert of wat u per collecte 
geeft.  
Een vergelijking tussen wat Facebook (en Google waarschijnlijk ook) 
aan gegevens over u verzamelt en wat de Exoduskerk App registreert 
kunt u zien in de FAQ van de App. 
 
Aan alle gebruikers van de App de vriendelijke oproep om uw profiel 
aan te vullen of uit te breiden. Vertel iets over uzelf, uw achtergrond, 
waarom de Exoduskerk, wat u doet of heeft gedaan in uw werkzame 
leven? Heeft u vragen over de App? Of hulp nodig bij het installeren? 
Stuur een berichtje naar uw ouderling. Zij helpen u dan verder. 
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Een nieuwe printer-copier-scanner 
 

Sinds 2015 staat er een professionele printer van Konica Minolta in 
de berging van de kerk. Een krachtpatser die afgelopen jaren goed is 
gebruikt. Er zijn in 6 jaar tijd zo’n 240.000 kopieën gemaakt door heel 
veel mensen/groepen.  
 
We stonden dit jaar voor de keuze om weer een nieuw contract voor 
6 jaar aan te gaan met een Printer Service Provider. Een contract 
waarmee we al snel opnieuw een verplichting van meer dan €10.000,- 
zouden moeten aangaan. Binnen het College van Kerkrentmeester 
en binnen de werkgroep Communicatie is over het gebruik van de 
printer/copier/scanner uitgebreid gesproken. Er is zelfs over gedacht 
om het printen van het mededelingenblad in eigen beheer te gaan 
doen. Met de komst van de beeld en geluid apparatuur in de kerkzaal 
neemt de behoefte aan Liturgieën 
tijdens de dienst af. De website, 
email en ExodusApp worden al 
gebruikt voor verspreiding van 
Nieuwsbrief en Mededelingenblad. 
Dat wordt naar verwachting alleen 
maar meer. 
 
We willen het gebruik van papier 
dus zoveel mogelijk ‘ontmoedigen’. 
Daarom is ervoor gekozen om een 
Small Business MFP aan te schaffen die gebruik maakt van navulbare 
inktjet cartridges. De prijs per afdruk wordt daarmee een factor 10 
goedkoper. Epson loopt met deze technologie voorop. Een apparaat 
met meer mogelijkheden (kleur, scan-mail-Cloud), vergelijkbare 
prestaties (zw) heeft, maar veel minder energie verbruikt, het milieu 
minder belast en bovendien dus een stuk goedkoper is per afdruk.  
 
Een mooi voorbeeld dus hoe we kosten kunnen besparen, het milieu 
minder belasten en er functioneel gezien toch op vooruit gaan. Wilt u 
iets printen of scannen? Vraag het eerst even aan de beheerder. 
 
Ellis Peekstok 
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Vorming en toerusting 
 

Micha 
 
Onbekend maakt onbemind. 
Dat geldt voor de Kleine         
Profeten uit het Oude 
Testament, maar in het 
bijzonder misschien wel voor 
Micha. Een vurige, 
vlammende spreker, die de 
elite van zijn dagen het vuur 
na aan de schenen legt en 
de maatschappelijke ver-
houdingen in zijn land fileert. 
Onvermoeibaar spreekt 
deze man over de zieke 
maatschappij waarin hij leeft. 
Over onverzadigbare con-
sumptiedrang, machtsmis-
bruik en corruptie. Hij komt 
op voor de verdrukten en de 
mensen die niet voor zichzelf 
kunnen spreken.  

Deze profeet nodigt uit tot dialoog, tot nadenken en bezinning. In drie 
avonden staat deze man centraal: dinsdag 12-,  dinsdag 26 oktober 
en dinsdag 16 november 2021.  

De avonden beginnen om 19.30 uur. Plaats van samenkomst: 
gebouw van de Exodusgemeente, Dorpsweg 97a in Sommelsdijk. Ds. 
Jan de Visser zal deze avonden leiden. 

Commissie Vorming en Toerusting Exoduskerk nodigt je van harte uit 
voor deze avonden. Graag vooraf aanmelden bij;  

Bert Voorberg 0640286215 of mail bertvoorberg31@gmail.com   
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Boekenliefhebbers opgelet! 
 
Op vier achtereenvolgende zaterdagen ( 30-10, 6-11, 13-11 en 20-11) 
organiseert de Exoduskerk in Middelharnis-Sommelsdijk een 
uitgebreide boekenmarkt ( ook verkoop van DVD’s en CD’s) 
De boekenmarkt van de Exodus is veelzijdig en uitgebreid en hoort 
tot één van de grootste op Goeree Overflakkee. Alle boeken liggen 
overzichtelijk op rubriek gerangschikt.                     
Vorig jaar ontvingen wij uit een particuliere collectie een groot aantal 
WOII geschiedenis- en oorlogsboeken. Kunst en theologie zijn rijkelijk 
vertegenwoordigd en ook zijn kinderboeken weer volop te vinden op 
deze boekenmarkt. 
Natuurlijk is er een afdeling antiquariaat te vinden met onder andere 
streekhistorie. 
Kortom, zowel voor de boekenlezer, de koopjesjager als de fervente 
verzamelaar een schat van boeken bij de Exodus. Wekelijks ont-
vangen wij in die periode nieuwe titels. 
 
De richtlijnen van overheid rond het coronavirus worden gehanteerd 
en er is een looproute ingesteld. 
 
De boekenmarkt wordt georganiseerd in de Exoduskerk. Ook is er 
volop parkeergelegenheid. 
Plaats: Exoduskerk – Dorpsweg  97a – Sommelsdijk.                                                                  
Openingstijden: zaterdagen -10.00 tot 15.00 uur. 
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Goed bezochte filmavond op 28 september j.l. 
 
Na ruim anderhalf jaar was er weer een filmavond in onze kerk. 
Een kleine 25 bezoekers waren aanwezig en daar was de 
commissie Vorming en Toerusting heel blij mee. 
Het was dan ook één van de eerste activiteiten die in dit nieuwe 
seizoen gehouden werd. 
Een indrukwekkend verhaal over gedetineerde Daniël, die als 
priester in een klein Pools dorp het leed van de gelovigen op 
een oprechte manier wilde helpen dragen en verlichten. 
Corpus Christi bood na de vertoning veel stof tot gesprek. Over 
de complexiteit van het goede en het kwade, schuld, vergeving, 
verzoening en genade.   
Veel bezoekers zullen inhoud en beelden nog lang heugen. 
 

 

 

 

 



                                          29 

Even voorstellen 

 

Hallo, wij zijn Peter en Marjolein Dijkgraaf! Met plezier wonen 
wij aan de Zwaluwstraat in Sommelsdijk. Peter is geboren en 
opgegroeid in Melissant. Marjolein komt oorspronkelijk uit 
Oostvoorne en ondanks dat zij niet bekend was op het eiland, 
voelt ze zich nu heel erg thuis en zou ze niet meer ergens 
anders willen wonen. Sinds dit jaar zijn wij lid van de 
Exoduskerk en voelen ons meer dan welkom! Afgelopen juli zijn 
we getrouwd en is ds. Jan de Visser voorgegaan in onze trouw-
dienst. Vanuit de gemeente hebben we vele kaartjes en 
berichtjes ontvangen. Door middel van deze weg willen we u 
hiervoor bedanken! We hopen u allemaal snel te ontmoeten in 
de kerk.  
Groeten, Peter & Marjolein Dijkgraaf  
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Tonn den Otter, zelf afkomstig 
uit Australië, woont nu in 
Dirksland. Toen hij in Nederland 
kwam wonen voelde hij zich wat 
ontheemd en zocht connectie 
met andere nieuwkomers en 
vluchtelingen om zo elkaar 
wegwijs te maken en te 
steunen.   
Al doende groeide het idee om 
meertalige kerkdiensten te 
gaan houden onder de naam GO church. Go church is uitgegroeid tot 
een multiculturele missionaire Christelijke gemeenschap onder 
status-houders en Nederlanders op Goeree-Overflakkee waar de 
status-houders zich opgenomen voelen als onderdeel van een 
grotere familie. Ze ontvangen geestelijke toerusting en diaconale 
steun terwijl integratie plaatsvindt.                                        
De samenkomsten van GO church zijn laagdrempelig en in makkelijk 
te begrijpen Nederlands voor de mensen die niet bekend zijn met het 
evangelie, de kerk en Nederlandse tradities en culturele vormen. Als 
multiculturele gemeenschap zoekt GO church verbinding met elkaar 
die is gekregen met God door Christus. Daardoor kunnen ze naar de 
wereld toe een getuige zijn van de liefde van God voor alle mensen. 

Een en ander is begonnen als 
een PKN Pioniersplek vanuit de 
Protestantse Kerk Nederland, 
maar ze willen dat dit initiatief 
eiland breed wordt gesteund. 
Om dat te bereiken komt Tonn 
den Otter maandag 11 oktober 
om 20.00 uur spreken in de 
Emmaüskerk Koningin 
Julianaweg 64 te Middelharnis 
om over GO church te vertellen 
en verhalen met u te delen. 
Tonn brengt lekkers en een 
boekentafel met lectuur mee. 
Wees welkom! 
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Schepping en evolutie 
 

In het Petrus Magazine stond onlangs een 
buitengewoon boeiend interview met één 
van ’s werelds belangrijkste sterrenkundi-
gen, Heino Falcke (foto). Deze man kreeg 
vorig jaar wereldwijde bekendheid omdat hij 
kans heeft gezien een foto te maken van een 
zwart gat. (Ik wist niet dat het kon, en ook 
niet dat het niet kon, maar het is en was 
wereldnieuws.) 
Voor deze astronoom staat het buiten iedere 
vorm van twijfel dat de aarde ouder, veel 
ouder, is dan zesduizend jaar. Tegelijk staat 
het voor hem vast dat het heelal in alle 

ongebreideldheid een Schepper kent. 
Heino Falcke is een topwetenschapper en een gelovig mens; met 
enige regelmaat gaat hij als lekenpreker voor in kerkdiensten. 
Heel mooi is zijn beeld van God, die twee paleizen kent: de ene is het 
machtige en oneindige heelal, waarin Hij omnipresent, overal 
aanwezig is, en het andere paleis is de stal van Bethlehem, van 
waaruit Hij zich door zijn zoon Jezus aan de mensen wil laten kennen. 
 
Het Bijbelse verhaal van de schepping is voor hem in die zin waar, 
dat God het begin en de oorzaak is van alles wat bestaat, maar dat 
tegelijkertijd de bijbelschrijvers er geen benul van hadden hoe alles is 
gebeurd. Nu zal Falcke niet zeggen, dat hij het wel allemaal begrijpt, 
maar in de loop van de eeuwen heeft de mensheid natuurlijk heel wat 
wetenschappelijke kennis vergaard, waardoor je wel een aantal 
dingen met zekerheid kunt zeggen. 
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Eén van die onderwerpen is het begrip tijd. 
Niemand weet precies wat het is, maar volgens 
Falcke is de beperkte snelheid van het licht daar 
wel van belang bij. Beperkt: dat wil zeggen niet 
onbeperkt. Voor ons is de lichtsnelheid van 
300.000 km per seconde onbevattelijk, maar als 
licht een onbeperkte snelheid zou hebben, zou er 
geen tijd zijn, en dus ook geen geschiedenis en ga 
zo maar door. 
 
Volgens Falcke heeft het heelal een begin gekend, en volgt er, dus, 
net als in een mensenleven, een einde. Ooit zullen alle sterren 
gedoofd zijn. Wat er dan overblijft, weet niemand. Hoe dat zal 
gebeuren, en hoe dat ooit op aarde merkbaar zal worden, weet ook 
niemand. 
 
Maar Falcke vertrouwt op een creatieve God. Hij heeft het heelal en 
de mens geschapen, wie weet wat Hij nog meer voor plannen heeft 
met deze schepping! 
 
Falcke houdt op 30 oktober de zgn. Protestantse lezing. In de gaten 
houden! 
 
Ds. Jan de Visser 
 
 
 

 
 
 

  



                                          33 

Ontmoetingsdagen 2021 
 
Beste dames & heren, 
 
Even een bericht omtrent de Ontmoetingsdagen van 2021, u mag 
ervan uitgaan dat de Ontmoetingsdagen doorgaan, wij weten alleen 
nog niet hoe we het dit jaar exact gaan invullen, het zal in elk geval 
een afgeslankte versie worden, daarom is er geen medewerkers 
avond ingepland. Wij hebben desondanks toch genoeg vrijwilligers 
nodig die willen komen helpen zowel met het opbouwen als tijdens de 
dagen en met het opruimen, ik hoop dat wij als Commissie 
Ontmoetingsdagen een beroep op u mogen doen. 
Zet de datum maar in uw agenda de Ontmoetingsdagen zijn op 
vrijdag 5 en zaterdag 6 november aanstaande. 
Heeft u vragen dan kunt u ons altijd benaderen. 
Vriendelijke groet  namens de Commissie Ontmoetingsdagen, 
 
Ronald van Reede 
 

Seniorenkring 
 
Dertien september hebben we elkaar ontmoet en genoten van een 
high tea. Janny Waanders heeft meegeholpen met lekkere hapjes. 
Nogmaals bedankt hiervoor. Eerder hadden Leo en ik data 
doorgegeven voor de volgende bijeenkomsten.   
Daar klopt niet veel meer van. We zijn weer teruggegaan naar de 
laatste maandag van de maand. Om het nog ingewikkelder te maken 
geldt dat niet voor oktober! Let dus even op  
11 oktober is Jan de Visser spreker en 29 november is Peter Visser 
onze gastspreker.  
17 december is de kerstviering. U ontvangt van de diaconie een 
uitnodiging. We hopen nieuwe gezichten te zien want iedereen vanaf 
70 jaar is meer dan welkom. Opgeven is niet nodig probeer het 
gewoon uit, kom erbij zitten en maak contact.  
 

De tijd is ook belangrijk; welkom vanaf 14.30 uur ontvangst met koffie. 
15.00 uur tot 16.30 uur thema van die dag. 
 
Hartelijke groeten, Mariska  
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Natuur van U – Jan Baks 
 
Natuur van U - Jan Baks 
Bijzondere ontmoetingen in de natuur 
dichtbij en ver weg, van Gambia tot 
Goedereede, van Fuut tot Steltkluut. 
Ondanks de lange periode van 40 jaar dat 
hij de natuur fotografeert, bestudeert en  
bewondert, lukt het Jan Baks nog steeds 
om nieuwe beelden te maken, waar hij blij 

van wordt. De serie toont beelden van 
landschappen, planten en dieren, van vogels en van vissen. Als afsluiting 
is er een presentatie met muziek over de Kwade Hoek op de Kop van 
Goeree. Welkom op maandag 8 november 2021 om 20.00 uur 
in de Emmaüskerk. De toegang is gratis! 

 

Pleegouders gezocht 
 
Misschien ziet u in uw gezin wel 
mogelijkheden, of zijn er mensen in 
uw omgeving die nadenken over het 
pleegouderschap. 
Er zijn de komende maanden 
informatieavonden op ons kantoor in 
Rotterdam. De avonden beginnen 
19.45u (inloop 19.30u). 

•   7 oktober (Goeree)        

• 25 november (Rotterdam) 

•   9 december (Rotterdam) 
Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse online 
informatieavond via www.deeljethuis.nl. Ook kunnen wij bij u thuis 
komen voor een vrijblijvend gesprek over pleegzorg waarin u 
informatie krijgt en vragen kunt stellen! Mocht u vooraf vragen 
hebben, neem gerust contact met mij op! Wellicht wilt u de pagina 
www.deeljethuis.nl in uw omgeving delen? 
 
Met vriendelijke groet, Linda van der Burgh 
Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag 
l.van.der.burgh@timon.nl   06-81877567 
 

http://www.deeljethuis.nl/
http://www.deeljethuis.nl/
mailto:l.van.der.burgh@timon.nl
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 Leesrooster 

oktober 
zo 10 Jesaja 28:23-29 
ma 11 Jesaja 29:1-8 
di 12 Jesaja 29:9-16 
wo 13 Jesaja 29:17-24 
do 14 Marcus 10:1-12 
vr 15 Marcus 10:13-22 
za 16 Marcus 10:23-31 
zo 17 Marcus 10:32-45 
ma 18 Marcus 10:46-52 
di 19 Efeziërs 5:21-33 
wo 20 Efeziërs 6:1-9 
do 21 Efeziërs 6:10-17 
vr 22 Efeziërs 6:18-24 
za 23 Jesaja 30:1-11 
zo 24 Jesaja 30:12-22 
ma 25 Jesaja 30:23-33 
di 26 Jesaja 31:1-9 
wo 27 Jesaja 32:1-8 
do 28 Johannes 9:1-12 
vr 29 Johannes 9:13-23 
za 30 Johannes 9:24-34 
zo 31 Johannes 9:35-41 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

november   
ma 1  Psalm 33 
di 2  Spreuken 15:1-18 
wo 3  Spreuken 15:19-33 
do 4  Jesaja 32:9-30 
vr 5  Jesaja 33:1-12 
za 6  Jesaja 33:13-24 
zo 7  Johannes 10:1-10 
ma 8  Johannes 10:11-21 
di 9  Psalm 65 
wo 10 Marcus 11:27-33 
do 11 Marcus 12:1-12 
vr 12 Marcus 12:13-27 
za 13 Marcus 12:28-37 
zo 14 Marcus 12:38–13:2 
ma 15 Genesis 18:1-15 
di 16 Genesis 18:16-33 
wo 17 Genesis 19:1-14 
do 18 Genesis 19:15-29 
vr 19 Genesis 19:30-38 
za 20 Johannes 10:22-30 
zo 21 Johannes 10:31-42 


