Verbinding

Exodus Gemeente

Niet spreken met de bestuurder
Vroeger

hingen dit
soort bordjes in ieder
geval in de trams. Het
besturen van een voertuig in het openbaar vervoer is een verantwoordelijke
taak. De bestuurder mag daarbij niet afgeleid worden door passagiers die met
de bestuurder willen praten. Een begrijpelijk advies. Maar het schept wel
afstand.
Tegenwoordig lijkt het wel de norm geworden in onze samenleving: niet
spreken met de bestuurder.
Niet spreken c.q. overleggen met de overheid – als stuurorgaan – als het gaat
om ingewikkelde vraagstukken die veel emoties oproepen.
En meer in de breedte zie je het verschijnsel dat we de neiging hebben weg te
kijken als er problemen zijn. Geen opvangplekken voor vluchtelingen. Geen
snelle acties richting ouders van de toeslagaffaire en richting de bewoners van
Groningen.
Wegkijken is eigenlijk hetzelfde als niet meer spreken met hen die
verantwoordelijkheid dragen. Als we niet meer met elkaar spreken – ook niet
met hen die sturings-verantwoordelijkheid dragen – is er feitelijk sprake van
oorlog. En dat zouden we zeker in het licht van de oorlog in Oost-Europa niet
moeten willen.
En hoe staan we ervoor binnen onze familie en ook binnen onze kerk?
Durven wij elkaar nog aan te spreken als we ergens meezitten?
Als mensen binnen de familie elkaar negeren en niet meer met elkaar kunnen
communiceren?
Als we mensen missen in de kerk? Als ambtelijke functies niet meer volledig
kunnen worden vervuld omdat er geen mensen beschikbaar zijn?
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Nadat Adam en Eva in het paradijs gezondigd hadden, verborgen zij zich voor
God. Maar God zocht contact: “Waar ben je?”.
En zo is het steeds gegaan in de geschiedenis van het volk van Israël. Steeds
zocht God contact met Zijn volk als dat was afgeweken van de weg die God
voor het volk wenste. Om het volk weer op het rechte pad te brengen. De
profeten in het Oude Testament getuigen daarvan.
In het Nieuwe Testament is het Jezus die ons de weg wijst en die ons met de
woorden van het Onze Vader voorhoudt hoe wij moeten bidden. Hoe wij
contact kunnen zoeken met God, de hoogste bestuurder.
Via Zijn woord en via de Geest zoekt God voortdurend contact met de mensen.
Want onze God is een relationeel God. Het gaat in het leven om de relatie van
God met de mensen en daarom ook om de relaties tussen mensen. En waar
kunnen we die stem beter horen dan in de gemeenschap van gelovigen? Waar
ben je?
God nodigt ons voortdurend uit om juist wel met de bestuurder – met God –
te spreken. En de Geest van God zal ons daarbij helpen.
Paulus heeft dat in de brief aan de Romeinen als volgt onder woorden
gebracht: “De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat
we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons
met woordloze zuchten” (Romeinen 8:26; NBV 2014).
Dat wij maar veel met onze Bestuurder praten.
Peter Visser
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Zondag
28 aug
10 uur
Zondag
4 sept
10 uur
Zondag
11 sept
10 uur
Zondag
18 sept
10 uur
Zondag
25 sept
10.30 uur
Zondag
2 okt
10 uur
Zondag
9 okt
10 uur

Ds. Jan de Visser
1e coll.: Veldwerker Goeree Overflakkee
2e coll.: t.b.v. de kerk
Dhr. Leo Markwat, Dirksland
1e coll.: t.b.v. KIA Werelddiaconaat
2e coll.: t.b.v. de kerk
Ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Jong Protestant –
De kerk: een thuis voor jongeren
2e coll.: t.b.v. de kerk
Ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. KIA Zending Syrië
2e coll.: t.b.v. de kerk
Ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Vredesproject in Colombia
2e coll.: t.b.v. de kerk
Ds. Jan de Visser
1e coll.: t.b.v. Israëlzondag
2e coll.: t.b.v. de kerk
Ds. Ank Verhoeven, Pijnacker
1e coll.: t.b.v. Missionair werk
2e coll.: t.b.v. de kerk

m.m.v.
de cantorij
Startzondag

Schrift &
Tafel
Jeugddienst

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet.
www.exoduskerk.nl
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Aandacht voor…….
Het einde van de zomerperiode komt in zicht.
Vakanties zijn voorbij. De scholen zijn weer
begonnen. Hopelijk heeft iedereen zich op
kunnen laden voor de periode die komt. Gezin,
school, werk en kerk zullen de nodige aandacht vragen. We hopen dat u heilig
vuur heeft mogen ontvangen en dat het zichtbaar mag worden in het meedoen
van en het meedenken betreffende kerkelijke activiteiten.
Het moderamen en de kerkenraad zijn weer gestart om er een mooi seizoen
van te maken!
Zieken
De aflopen periode zijn diverse gemeenteleden voor behandelingen of
operaties in het ziekenhuis beland. Voor de één een kleine ingreep, voor de
ander een zware operatie met een behoorlijke impact.
Adriaan van Toor verbleef lang in het Erasmus MC in Rotterdam, maar is
gelukkig weer thuis om aan te sterken. Wies Westhoeve is met
immuuntherapie gestart. Mariska Kamp bleek zes stents nodig te hebben om
van haar klachten af te komen. Bij Nicoline van Woerden is de plaat uit haar
elle boog gehaald. Voor Gert Vinke was het weer even schrikken, omdat zijn
hartproblemen terugkwamen.
En Leny Verhage heeft een nieuwe knie gekregen. De revalidatie is gestart.
Daarnaast zijn tal van anderen die ook met lichamelijke ongemakken te maken
hebben, maar die op de achtergrond willen blijven.
De ernstig zieken hebben het met de hitte niet makkelijk gehad. De mensen
die zich eenzaam of alleen voelen, zullen blij zijn dat het gewone, normale
leven weer is hervat.
Eenieder die Gods hulp en sterkte nodige heeft, Gode bevolen.
Doop en overlijden
Omdat Léon Föller ernstig ziek was, kwam het verzoek of hij en zijn vrouw
Esmaralda gedoopt konden worden. Dit heeft in het hospice in Zuid-Beijerland
in kleine kring plaats gevonden.
Léon had niet lang meer te leven, hij is op 1 augustus overleden in de leeftijd
van slechts 44 jaar. De uitvaart heeft in kleine kring plaatsgevonden.
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Huwelijksjubilea
Naam
Dhr en mw ArensmanMoeken
Dhr en mw Quadt-van
Mourik
Dhr en mw BakkerAupperlee
Dhr en mw Braber- van der
Reest
Dhr en mw Polder-Both
Dhr en mw BouwerBenjamins
Dhr en mw de RoosStofbergen

Adres
Ring 38
3241 CR Middelharnis
Staakweg 8
3247 BV Dirksland
Oost Voorgors 36
3241KA Middelharnis
Molendijk 55a
3255 AM Oude Tonge
Berkenhof 22
3241 BA Middelharnis
Rembrandtlaan 17
3241 AG Middelharnis
Antoon Coolenstraat 64
3245 MC Sommelsdijk

Datum en
aantal jaren
29 augustus
55 jaar
1 september
50 jaar
3 september
40 jaar
16 september
45 jaar
1 oktober
40 jaar
3 oktober
61 jaar
6 oktober
50 jaar

Kroonjaren
Naam
Dhr C. Zuidwijk
Dhr K. De Ruiter
Mw E. van de Tonnekreek
-Osseweijer
Mw K.P. Slis-Orgers
Mw A. Smit- van der Werf
Mw K. Verolme
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Adres
Karekiet 4
3245 TX Sommelsdijk
Emmalaan 21
3247 AE Dirksland
’t Getij 50
3255 TG Oude Tonge
Staakweg 143
3247 BV Dirksland
Sperwer 123
3245 VP Sommelsdijk
Lijsterbesweg 55
3241 BL Middelharnis

Datum en
hoeveel jaar
29 augustus
80 jaar
11 september
80 jaar
21 september
95 jaar
25 september
90 jaar
29 september
80 jaar
30 september
80 jaar

Komende verjaardagen 85+
Naam

Adres

Mw L. A. Zoon- Keijzer Staakweg 27
3247 BV Dirksland
Mw P. C. van der
Jul. van Stolberglaan 31
Velde-Kroon
3241 GL Middelharnis
Mw J. OverweelSoeteman

’t Getij
3255 TG Oude Tonge

Datum en
hoeveel
jaar
27 augustus
93 jaar
14
september
86 jaar
30
september
94 jaar

Als u geen vermelding wenst in bovenstaande rubrieken, verzoeken wij u dit
voor 26 september kenbaar te maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl.
Tenslotte
Geïnspireerd door het thema van de dienst op 14 augustus over andere “Vuur”
twee verzen uit Lied 672 uit het Liedboek.
1.Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest licht aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed.
7. Wie ’s Heren Geest bezielt, wie ’s Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt en elke morgenstond.

Margot van de Wiel

7

Lezen met Lukas
Op de eerste zondag na mijn vakantie hebben we de draad van het Lucasevangelie weer opgepakt, en die houden we vast tot begin oktober. Dan gaan
een serie prachtige verhalen over Elia lezen.
Het zijn over- en overbekende verhalen. Ik doe een greep:
over het volgen van Jezus, waarbij je je vader
en moeder moet verlaten
over het verloren schaap en de verloren
penning
over de rentmeester die de schulden van zijn
schuldenaars halveerde om maar in het gevlei
bij zijn baas te komen. Les: je kunt niet twee
heren dienen, niet God én de mammon!
over de rijke man en de arme Lazarus, die tot
in Abrams schoot gedragen werd (zie het
slotkoor van de Johannes Passion)
Frans Hals (1582 – 1666):
over de genezing van tien melaatsen, van wie
Lukas
er slechts één terug kwam om Jezus te
bedanken.
Het zijn nogal gevarieerde verhalen, met forse tegenstellingen. Jezus ontfermt
zich over één verloren schaap, maar aarzelt niet om huichelaars de wacht aan
te zeggen. Gerechtigheid en dankbaarheid zijn thema’s die in zijn rijk
thuishoren. Belangenafweging en zeker uitsluitend het eigenbelang nastreven
horen daar niet in thuis!
Boeiende lezingen, boeiende verhalen, belangrijke lessen, ook voor vandaag!
Ds. Jan de Visser

Uit de kerkenraad
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Groene Kerk
Wij zijn als Exoduskerk dit jaar Groene Kerk geworden. Als kerk hebben wij
ons aangesloten bij de bijna 400 kerken in Nederland die hun
geloofsgemeenschappen stimuleren groener en duurzamer te worden en
elkaar te inspireren.
Wij hebben voorlopig een kernteam gevormd uit leden van onze eigen kerk.
Dit team bestaat uit: Rien Abramse, Jos Hendriks, Heleen v.d. Meijden, Ellis
Peekstok, Renée Schoenmaker en Bert Voorberg. Deelnemen aan de Groene
Kerk brengt natuurlijk een inspanningsverplichting met zich mee. Wij willen
gaan werken aan:
Bewustwording bij gemeenteleden over wat het begrip duurzaamheid in de
breedst mogelijke zin inhoudt;
De directe (kerkelijke) omgeving groener en schoner maken;
Het kerkgebouw duurzamer in gebruik maken in de ruimste zin van het woord.
Stapsgewijs willen wij daar de komende tijd invulling aan geven.
Kortgeleden stond in een kerkblad een artikel van Marjolein TiemensHulscher. In het artikel schrijft zij over handreikingen voor een duurzame
levensstijl met de schepping als inspiratiebron. Zij verzorgt vanuit initiatief
“Groen Geloven” lezingen en workshops.
Een verkorte weergave van haar artikel willen wij graag met jullie delen.
“Groen Geloven is duurzaam doe”
Over zorgen om klimaatverandering en milieuvervuiling wordt vandaag de
dag veel gesproken. Tegelijk zijn de problemen zo groot dat ze ons dreigen te
verlammen. Toch, heel dichtbij en eigenlijk vrij eenvoudig kunnen we al heel
wat doen. Uit liefde voor de medeschepselen, voor de Aarde en voor God”.
In september 2021 riepen drie religieuze wereldleiders – paus Franciscus
(Rooms-katholieke kerk), patriarch Bartholomeus (Orthodoxe kerk) en
aartsbisschop Welby (Anglicaanse kerk) – gelovigen op om actief deel te
nemen aan het publieke debat over duurzaamheid: ‘We roepen iedereen op,
ongeacht hun geloof of wereldbeeld, om te luisteren naar de roep van de
aarde en van mensen die arm zijn, om hun gedrag te onderzoeken en om
zinvolle offers te brengen ter wille van de aarde die God ons heeft gegeven.
Het is alweer bijna tien jaar geleden, dat ik begonnen ben met Groen Geloven.
Een aanleiding daarvoor was dat ik aandacht voor duurzaamheid in de kerk
miste. Er werd gesproken over ‘zorg voor de schepping’, maar nauwelijks een
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relatie gelegd met duurzaam dóen. Daarom ben ik blij met bovenstaande
oproep. Die klinkt wel wat zwaar, vind ik, met ‘het brengen van zinvolle offers’.
Het sluit echter wel aan bij het idee dat veel mensen van duurzaamheid
hebben. Ze ervaren het als een zware opgave. Het is iets dat móet, om een
catastrofe als klimaatverandering te voorkomen. Het is ook moeilijk en duur,
denken ze.
Van alles mag opeens niet meer, zoals vliegen voor je vakantie of vlees eten.
Je moet je auto vervangen voor een elektrische en je dak volleggen met
zonnepanelen. Ik begrijp dat mensen dit als offers ervaren. Het hoeft echter
niet zo te zijn. Want duurzaam leven is geen zware opgave als je dit vanuit
liefde doet. Uit liefde voor je medemens, voor alle medeschepselen, voor de
Aarde en voor God.
De Aarde warmt op, de biodiversiteit neemt af, de vervuiling van bodem, water
en lucht nemen toe, en de grondstoffen raken uitgeput. Het pijnlijke is dat
vooral de arme en de kwetsbare mensen de prijs betalen voor de gevolgen van
klimaatverandering, terwijl ze er het minst aan hebben bijgedragen. Ik heb
ervaren dat dit voor veel mensen een eyeopener is. We leven nu in een tijd en
een cultuur waarin het individualisme hoogtij viert. Ons bestaan draait vooral
om de vraag hoe wij al onze materiële behoeften kunnen bevredigen. Dat
wordt aangewakkerd door de reclame en de economie vraagt erom. Dit is
gericht op oneindige economische groei. Dat betekent dat we steeds meer
moeten produceren, kopen en consumeren. Ons bestaan draait om de vraag
hoe we al onze materiële behoeften bevredigen. Daar zijn steeds meer
grondstoffen voor nodig. Het veroorzaakt steeds meer vervuiling en uitstoot
van broeikasgassen. Ieder weldenkend mens kan snappen, dat dat niet
houdbaar is. Grondstoffen raken domweg op. Van vervuiling wordt
uiteindelijk alles en iedereen ziek.
Keer de wegwerpcultuur de rug toe, en leef vanuit een zekere soberheid en
nederigheid. Hoe kunnen we dat in ons dagelijks leven vormgeven? Dat
begint bij een open houding van verwondering voor de natuur, voor de
schoonheid van de schepping. Dat we dankbaar kunnen zijn voor het
wonder dat wij deel mogen zijn van die schepping. Het is heel inspirerend
om samen naar buiten te gaan. Een wandeling biedt de mogelijkheid om
met elkaar in gesprek te gaan over verwondering en dankbaarheid. Het
buiten zijn voegt echt wat toe aan de beleving van verbondenheid met heel
de schepping.
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Zoals ik aan het begin van dit artikel al schreef, is een duurzaam of
eenvoudig leven geen zware opgave als je dit vanuit liefde doet.
Duurzaamheid is veel meer dan zonnepanelen en elektrische auto’s. Voor
mensen met een smalle beurs zijn die vaak een brug te ver. Er zijn genoeg
dingen die je kunt doen, en die geen geld of weinig geld kosten of zelfs geld
besparen. Een dikkere trui in plaats van de verwarming een graadje hoger,
minder vlees eten, meer fietsen en minder autorijden, geen voedsel
weggooien, lokale en biologische producten gebruiken, spullen langer
gebruiken, tweedehands spullen en kleding kopen, dingen lenen of ruilen
met elkaar, minder vaak douchen, kleding minder vaak wassen, minder
plastic gebruiken, enzovoort.
Eén van de vragen die mij voor het schrijven van dit artikel werd gesteld, was
‘hoe zorg je dat je het volhoudt?’ Mijn antwoord: doe het vanuit liefde en het
zal vreugde geven. Wij hebben geen auto en fietsen bijna alles. Wij kopen onze
groente en zuivel bij een biologische boerderij net buiten het dorp. Fietsend
hoor ik het zingen van de vogels, zie het eerste speenkruid in de slootkant en
word heel soms verrast door een ijsvogeltje. In de auto mis je dat allemaal. We
hebben de laatste jaren ook heel veel lekkere vegetarische gerechten ontdekt,
omdat we steeds minder vlees zijn gaan eten. Minder vlees eten heeft dus
geleid tot een gevarieerder menu. Een mooi voorbeeld van de wijze les ‘minder
is meer’. Je hoeft niet alles in één keer aan te pakken. Doe het in kleine stapjes.
Kies ergens voor en maak dat het nieuwe normaal.
Duurzaamheid gaat om het ontdekken van wat je echt van waarde vindt en dat
je dat beschermt. Dat geeft ons leven zin en maakt het de moeite waard. Graag
wil ik besluiten met woorden van Paus Franciscus uit Laudato si’: ‘Men moet
niet denken dat deze inspanningen de wereld niet zullen veranderen. Ze
hebben een positief effect op de samenleving, vaak buiten ons weten om. Dit
effect brengt steeds meer vruchten voort en verspreidt, vaak ongezien, steeds
meer goedheid. Bovendien brengt dit gedrag ons het gevoel van eigenwaarde
terug, brengt het ons tot een grotere levensdiepgang, laat het ons toe te
ervaren dat het de moeite waard is op deze wereld rond te lopen.’
Misschien wil je na het lezen van dit artikel reageren. Wij willen je graag
uitnodigen mee te denken en ons ideeën aan te reiken. Mooi, wanneer je
een reactie wilt plaatsen op de kerk-app. In de volgende "Verbinding" willen
wij ook aangeven hoe we ideeën praktisch willen gaan uitvoeren.
Natuurlijk kan je ook contact opnemen met één van de leden van het
kernteam.
Namens kernteam, Bert Voorberg
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Een nieuw seizoen, een oud geluid?
Er staat een nieuw kerkelijk
seizoen op stapel. In de
periode waarin deze editie
van “Verbinding” verschijnt,
staat de Startzondag gepland. Daarover elders in dit
blad meer. Naar het zich laat
aanzien, wordt het een
‘ouderwets’ nieuw seizoen.
Iedereen herinnert zich nog wel de startzondag van 2020, toen we met een
heel beperkt aantal mensen vanuit de kerkzaal zaten te bellen met mensen die
er niet bij konden en mochten zijn.
En die van 2021! Toen moesten we
minimaal anderhalve meter afstand
houden, en moest iedereen van
tevoren intekenen, handen ontsmetten, enzovoort.
En die Startzondagen staan op deze
manier min of meer symbool voor
alle diensten die we in de afgelopen
jaren gehouden hebben: kaal, onder soms heel zware beperkingen, angst voor
besmetting en angst voor herhaling. Het lijkt erop, dat we ons voor het
komende jaar geen zorgen hoeven te maken over de zaken die ons de
afgelopen tweeëneenhalf jaar zo intens bezig hebben gehouden.
Daarom hoop ik erop, dat we een ouderwets seizoen tegemoet kunnen zien.
In alle opzichten!
En ik wens ons allemaal de inspiratie, de wijsheid, het enthousiasme en de
zegen toe die nodig zal zijn om er een gedenkwaardig jaar van te maken!
Ds. Jan de Visser
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Groothuisbezoeken
De

voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen groothuisbezoeken zijn in volle
gang. Daar hebben we in de vorige
“Verbinding” al over geschreven.
Het thema, ontleend aan de landelijke PKN,
is “Aan tafel”. Daar kun je allerlei vormen
voor bedenken, variërend van high tea tot en met een viergangendiner.
Je kunt je er inhoudelijk ook van alles bij voorstellen: hoe vaak ga je met
anderen aan tafel, hoe zit het met de Tafel van de Heer, is achter de tv eten
ook een vorm van ‘aan tafel’?
Het seizoen is nog niet echt opgestart, en daarom wachten we er nog heel even
mee om je te benaderen met de vraag of je gastheer/-vrouw/-gezin wilt zijn,
en zo ja wanneer, hoe laat en voor hoeveel mensen.
Onze opzet is om voor de Kerst twee series te houden, één in Oost-Flakkee en
één in West-Flakkee, en na de Kerst in Middelharnis en Sommelsdijk.
Houd de Nieuwsbrieven en de brievenbus in de gaten!
Vanuit het Ouderlingenberaad
Arjo Wesdorp, voorzitter
Jan de Visser, voorganger
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Agenda
Datum

Activiteit

Locatie

Aanvang

29 augustus
1 september
15 september
21 september
26 september
6 oktober

Seniorenmiddag
Breicafé
Breicafé
Vredesdienst
Seniorenmiddag
Breicafé

Ontmoetingsruimte
Jeugdruimte
Jeugdruimte
RK kerk Middelharnis
Ontmoetingsruimte
Jeugdruimte

14.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
14.30 uur
13.30 uur
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Nieuws van het breicafé
Eind verleden jaar zijn we op het breicafé verbandzwachtels gaan breien voor
de lepra-zending. Er werd een oproep gedaan om mee te breien, en dáár is
gehoor aan gegeven! 52 rollen verband zijn er gebreid, en wat een kleurrijk
geheel is dat geworden. Allemaal heel hartelijk bedankt.
Bericht van de lepra-zending:
Iedere twee minuten wordt er iemand besmet met lepra. Vaak komt de
diagnose te laat, waardoor de patiënt onnodige verwondingen oploopt. Een
patiënt is te arm om goede verbandmiddelen te kopen. Hoe fijn is het, dat zij
herbruikbare zwachtels krijgen! De zwachtels worden op verschillende
manieren afgeleverd. Medewerkers van Lepra-zending nemen steeds 1 koffer
(ongeveer 125 zwachtels) mee als er een project bezocht wordt. Door corona
zijn het afgelopen jaar niet genoeg zwachtels op de plaats van bestemming
gekomen. Daar komt binnenkort verandering in. Een grote zending wordt via
zeetransport aan Bangladesh en India geleverd, zo kunnen meer mensen
geholpen worden met uw zwachtels. Uw zwachtel is een uniek handgemaakt
Nederlands product. Ze helpt voor de verzachting van wonden en geeft
stevigheid. Dankuwel!
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Muziekstuk centraal
Tijdens de vakantie wandelden
we ergens een muziekwinkel
binnen, om te kijken of ze in het
buitenland nu echt andere
muziek verkopen dan in
Nederland.
Nou,
normaal
gesproken zou je zeggen van niet, want bijvoorbeeld klassieke muziek in
Nederland is toch wel hetzelfde als in Frankrijk of Duitsland.
Maar toch vonden we iets heel bijzonders, althans iets, wat we geen van
beiden kenden. Op het omslag stond “Kyrie” van Beethoven. Nu heeft
Beethoven wel een grote mis geschreven, met daar natuurlijk een kyrie als
openingsstuk bij, maar een afzonderlijk kyrie van deze grote componist? Wij
kenden het niet.
Maar: we kenden het eigenlijk wel. Het was namelijk ‘gewoon’ de
Mondscheinsonate van Beethoven, maar daar had iemand de woorden van
het Kyrie aan toegevoegd. Meneer Gottlob Benedict Bierey, een tijdgenoot van
Beethoven, vond die expressieve muziek van de Mondscheinsonate goed
passen bij de tekst van het Kyrie.
Allereerst was het natuurlijk voor piano en zang, maar er bestaan ook
arrangementen voor groot koor en groot orkest, en voor koor en orgel.
De moeite waard om te beluisteren: YouTube > Kyrie Beethoven, en je kunt
kiezen (of klik in de digitale versie van dit blad op de foto voor directe
toegang!).
Veel luisterplezier!
Ds. Jan de Visser
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Seniorenmiddagen
Beste senioren,
De vakantie zit er voor velen weer op.
Sommigen vonden het niks al die lege vrije
weken. Maar we gaan weer van start met de
maandagmiddagen en elkaar fijn ontmoeten.
Ook hebben zich weer sprekers gemeld met
mooie onderwerpen.
Iedereen is welkom, zeker ook nieuwkomers, er zijn altijd mensen die je uit de
kerkdienst kent. Voel geen drempel want die is er niet.
We beginnen altijd met koffie of thee, een praatje. Welkom vanaf 14.30 uur.
De gastspreker start om 15.00 uur met een goed verhaal, een koffieronde en
tegen 16.30 uur ronden we de middag af.
U kunt op ons rekenen op 29 augustus met dominee Jan de Visser
26 september
24 oktober
28 november
Graag tot dan,
Leo en Mariska
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Oproep om voorwerpen beschikbaar te stellen voor
de nieuwe tentoonstelling in de ontmoetingsruimte
Voor het komende najaar staat weer een nieuwe expositie gepland.
In onze ontmoetingsruimte willen wij na het succes van “400 jaar kinderbijbels,
ieder huis heeft zijn kruis- een verzameling huiskruisen” en de tentoonstelling
over “Engelen“ opnieuw een thema presenteren dat raakvlakken heeft met
religieus erfgoed ( in de meest ruime zin).
Jullie medewerking als gemeentelid is daarbij weer heel belangrijk. U/ jij kunt
immers zorgen voor de meest kleurrijke en verrassende objecten. De
voorwerpen zullen ongeveer een jaar tentoongesteld worden in de twee
vitrines in de ontmoetingsruimte.
In de week van de startzondag zal de nieuwe
tentoonstelling van start gaan.
Het nieuwe onderwerp:
Voorwerpen met een Bijbelverhaal
Wij denken aan Bijbelse taferelen op b.v.
delfsblauwe tegels, op aardewerk of keramiek,
op zilver of glas. Geen schilderijen, iconen of heilige beelden. Geen
kerststallen of engelen. Ook geen grote objecten want wij willen ze graag in de
vitrines plaatsen. U ziet hier enkele voorbeelden. Wanneer je twijfelt, bel dan
gewoon even met Bert.
Heeft u een mooi voorwerp waarop een Bijbels
verhaal afgebeeld staat en wilt u dat voor een
jaar uitlenen voor deze nieuwe expositie, dan
graag contact opnemen met Bert Voorberg.
Mail: bertvoorberg31@ gmail.com
Tel: 06-40286215
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Vredesdienst 21 september 2022
In 2022 zal de vredesdienst weer gehouden worden op de woensdagavond van
de Vredesweek, namelijk op 21 september om 19.30 uur. Dit keer vieren we
deze dienst in de Rooms-Katholieke Kerk van de Parochie De Heilige Familie in
Middelharnis. Pastoor Geurts zal gastheer en voorganger zijn en
ds. Jan de Visser zal de overdenking houden.
Het thema van de Vredesdienst is Generatie Vrede.
De Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee zal op 23 augustus
vergaderen. Dan wordt de dienst verder voorbereid.
De collecte zal zijn voor PAX. U kunt uw bijdrage overmaken op
bankrekeningnummer NL92 TRIO 0379 6821 84 ten name van OWGO te
Middelharnis ovv gift PAX. Daarnaast zal er een schaalcollecte zijn aan de
uitgang waarin u uw gift kunt doneren.
De RK-Kerk vindt het een eer, dat we deze dienst in hun kerkgebouw willen
vieren. Daarom nodigen wij u van harte uit om massaal naar deze dienst te
komen.
Met groet,
OWGO, Tonny de Boer, Renée Schoenmaker, Hannie de Visser, Els van Zelst,
Arja Abramse, Theo Verhoef en Bram Schrier
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Startzondag 2022
Eind september is weer de aftrap voor het winterseizoen. Dat is net voordat
de nieuwe Verbinding verschijnt. Vandaar hier alvast de uitnodiging! Laten we
een mooie startzondag vieren met elkaar. “Aan tafel”!
Geef je op bij Jeannette Kastelein: e-mail: jeannette-kastelein@kpnmail.nl of
06-20176052.

20

Dankjewel
Beste allemaal,
Heel hartelijk bedankt voor alle aandacht die ik kreeg na mijn hart
ingreep. Bloemen, voorbede en persoonlijke gebeden en heel veel
kaarten met mooie teksten of zelf gemaakt. Wat een voorrecht dat ik
bij de Exodus gemeente een plek heb gevonden.
Fijn dat jullie ook Piet bij de beste wensen betrokken, het heeft ons
meer dan goed gedaan.
Heel oprecht bedankt,
Groeten Mariska
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Van de diaconie
De opbrengsten van de collecten in de maand juni 2022 waren:
Datum
5 juni

Doel
Kerk In Actie, Zending

Bedrag
€ 259,45

Avondmaalscollecte, Voedselbank

€ 174,85

12 juni

Vluchtelingenwerk G-O

€ 274,25

19 juni

SchulpHulpMaatje G-O

€ 221,40

26 juni

Kerk In Actie, Binnenlands diaconaat

€ 134,50

5 juni

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 9 oktober
28 augustus Veldwerker Goeree-Overflakkee
Eind 2007 kwamen vertegenwoordigers van diverse kerken op GoereeOverflakkee met elkaar in gesprek over de zorg om onze jongeren die zich
bewegen in een wereld met drank, drugs en 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.
Voor de uitvoering van het outreachend veldwerk werkt de Werkgroep
Veldwerk Goeree-Overflakkee nauw samen met Stichting Ontmoeting. Op deze
wijze wordt op een professionele wijze uitvoering gegeven aan het werk van
de jongerencoach, en wordt de kwaliteit en continuïteit bewaakt.
Meer informatie op: www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl
4 september Kerk in Actie Werelddiaconaat (Myanmar)
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn
extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te
maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen
niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook
bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen
voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een
volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.
11 september Jong Protestant - De kerk: een thuis voor jongeren
Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis
voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig stem hebben.
Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan
aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom ontwikkelt Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor
jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek
is waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen.

24

18 september Kerk in Actie Zending (Syrië)
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en
zijn er veel veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks
alles een baken van hoop blijven.
Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen,
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van
de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van
de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele
samenleving en hoop voor de toekomst.
25 september Vredesproject in Colombia
Afgelopen week was het vredesweek. Daarom collecteren we voor een
vredesproject in Colombia. Colombia werd tientallen jarenlang geteisterd door
een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de
regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de
samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden
zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren
van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw.
De helende kracht van Bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.
2 oktober Israëlzondag
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk
onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse
wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en
christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland worden rusten
we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk
Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de
internationale christelijke gemeenschap.
9 oktober Missionair werk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent
niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe
vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen
bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de
Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een
manier waar mensen zich in herkennen.

Namens de diaconie, Marlien Mijnders
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Financiën van de Kerkrentmeesters
Collecteoverzicht
De opbrengsten van de collecte:
Datum
Week 25
Week 26
Week 27
Week 28
Week 29
Week 30

Bedrag
€ 120,10
€ 124,00
€ 160,70
€ 116,25
€ 109,10
€ 236,90

Ook is er een anonieme gift ontvangen door Jan Terlouw van € 20,-waarvoor onze dank.
Er komt op vijf manieren collectegeld binnen:
- collecte in de kerk
- collectebonnen in de kerk
- via ExodusApp
- via ApostelApp
- dmv overboeking op de bankrekening

Waarom een Wereld Alzheimer Dag?
Wereld Alzheimer Dag is een dag die georganiseerd wordt om meer aandacht
voor dementie te vragen.
In Nederland worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Het is niet alleen
voor mensen met Alzheimer of hun familieleden interessant, maar ook juist
voor mensen die er nog niet zoveel van weten.
Op de volgende pagina vindt u de uitnodiging voor deze dag.
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Wereld Alzheimer Dag 2022
Woensdag 21 september!
Op de Menheerse Werf.
Opgericht in 1750 en tot
begin 20ste eeuw in
gebruik geweest voor de
bouw van de Menheerse
vissersvloot.

11.00 uur heet de voorzitter u van harte welkom in deze historische
omgeving, onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers.
Daarna kunt u rondkijken op de scheepstimmerwerf waar maritieme en
visserij historie weer tot leven is gebracht.
Ook is er een kraam van Alzheimer Nederland en Ketenzorg Dementie waar u
met al uw vragen terecht kunt.
12.15 uur bieden wij u een heerlijke lunch aan.
13.30 uur neemt Dhr. Jan Both u mee in de “Historie van de visserij”.
Tussen 11.30 en 15.30 uur is er gelegenheid om een korte rondvaart te
maken over het havenkanaal met de ‘Anna Jacoba’.
15.30 uur sluiten we de dag af met een drankje.
Als u gebruik wilt maken van de lunch, dan is aanmelden noodzakelijk.
Wilt u dit vóór 14 september doen! Doe het snel, want vol=vol.
Dit kan via de mail: alzgo38@gmail.com
Of bel: 06 216 417 12 of 06 477 721 13
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden (drankjes beperkt).
Eenieder is van harte welkom om deze dag geheel of gedeeltelijk met ons te
beleven aan de Spuistraat 1-3 te Middelharnis.
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Boeren in de Exodus
Op woensdag 20 juli opende de Exoduskerk haar
deuren voor een avond met de boeren van binnen
en van buiten de kerk.
Het ging er die avond om, dat de mensen die
direct te maken hadden met de stikstofmaatregelen van de regering, hun ei kwijt konden,
hun gevoelens konden uiten en daarover met
elkaar in gesprek konden gaan.
Op het podium werden steeds één of twee mensen geïnterviewd, en de
mensen in de zaal konden daar dan weer op reageren.
Kernwoorden waren boosheid, onzekerheid, verontwaardiging en
teleurstelling. Maar ja, een boerenbedrijf stopt nooit, dus iedereen was van
plan om ‘gewoon’ door te gaan met wat het bedrijf van je vraagt (je land, je
koeien, je gebouwen).
Boosheid wegnemen gaat natuurlijk niet, maar het was wel goed om elkaar te
horen, en elkaar op waarde te kunnen schatten.
Ondanks de onaangename aanleiding was het een goede avond!
Ds. Jan de Visser

Oplossing puzzel:
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Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam
Naast de 3-jarige basiscursus geeft Theologische Vorming Geïnteresseerden
Rotterdam korte cursussen van enkele dagdelen.
Voor het komende seizoen zullen dat zijn:
"Dichters en gedichten over God": dr Jan de Bas op 6, 13 en 27 sept. 2022
"Spreken gaat voor denken": dr Otto Kroesen op 4, 11 en 25 oktober 2022
"Heden en toekomst geduid in Daniël": drs Adri van der Wal op 8, 22 en
29 november 2022
"Psalmen en Liturgie": drs Adri van der Wal op 10, 24 en 31 januari 2023
"Dag Hammarskjöld": drs Hermie Hummel op 7 en 14 februari 2023
"Rabbijnse Midrasj - Aartsvaders": drs Elsebeth Schorer op 7, 14, 28 maart
en 4 april 2023
Lokatie: Rotterdam, Alexanderkerk, Springerstraat 340 op dinsdagmorgens
van 10.00 -12.30 uur. Prijs 15 euro per dagdeel, voor de gehele cursus te
voldoen. Dit is een ruime en goed geventileerde zaal.
Voor uitgebreide info en opgaveformulier: https://tvgrotterdam.nl.
Voor telefonische informatie: Mw. M. Koole-Godeschalk tel. 0167-536671
Desgewenst kan info op papier toegezonden worden.
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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
Administratie mededelingenblad
Dhr. P. Dees
Doetinchemsestraat 10
3241 AA Middelharnis
Tel. 487688

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

Kopij voor het volgende nummer
t/m maandag 26 september 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
Verbinding verschijnt dit jaar negen
keer. 59e jaargang nummer 7
augustus – september - oktober
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Adres Exoduskerk
Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk
Kerkrentmeesters
Vrijwillige bijdragen en/of giften
kunnen worden gestort op
de rekening van de Exodus
Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

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

Leesrooster
Augustus
zo
28
ma
29
di
30
wo
31

1 Koningen 12:20-32
1 Koningen 12:33–13:10
1 Koningen 13:11-22
1 Koningen 13:23-34

September
do
1 1 Koningen 14:1-20
vr
2 Lucas 14:1-11
za
3 Lucas 14:12-24
zo
4 Lucas 14:25-35
ma
5 Psalm 143
di
6 1 Koningen 14:21-31
wo
7 1 Koningen 15:1-8
do
8 1 Koningen 15:9-24
vr
9 1 Koningen 15:25–16:7
za
10 1 Koningen 16:8-22
zo
11 Lucas 15:1-10
ma
12 Lucas 15:11-32
di
13 Psalm 142
wo
14 1 Koningen 16:23-34
do
15 1 Koningen 17:1-16
vr
16 1 Koningen 17:17-24
za
17 1 Koningen 18:1-15
zo
18 1 Koningen 18:16-29
ma
19 1 Koningen 18:30-46
di
20 1 Koningen 19:1-9a
wo
21 1 Koningen 19:9b-21
do
22 Psalm 128
vr
23 Lucas 16:1-9
za
24 Lucas 16:10-18

zo
ma
di
wo
do
vr

25
26
27
28
29
30

Lucas 16:19-31
Psalm 131
1 Koningen 20:1-12
1 Koningen 20:13-22
1 Koningen 20:23-34
1 Koningen 20:35-43

Oktober
za
1
zo
2
ma
3
di
4
wo
5
do
6
vr
7
za
8
zo
9

Lucas 17:1-10
Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37
Lucas 18:1-8
Lucas 18:9-17
Lucas 18:18-30
1 Koningen 21:1-16
1 Koningen 21:17-29
1 Koningen 22:1-12

