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                   REGEN 
Dit jaargetijde kenmerkt zich door regen, veel regen. 
De zomer was droog, erg droog. 
De tegenstelling is dan ook groot, heel groot. 
 
Voor water geldt hetzelfde als voor vuur: we kunnen niet zonder, maar te veel 
is dodelijk. Binnenkort is het de 70ste verjaardag van de Watersnoodramp, en 
daarbij herdenken we de verschrikkelijke gevolgen van een óvervloed aan 
water. 
 
Te veel is niet goed, te weinig ook niet. 
 
Maar als de regen op het goede moment valt, en in de hoeveelheden die we 
nodig hebben, dan is het een zegen:  
regen te juister tijd  
is zegen. 
 
Regen is van grote invloed op heel de natuur. Het laat leven groeien en bloeien, 
en het wordt als zodanig opgenomen in planten, struiken en bomen, én in de 
grond. Er gaat niets verloren, behalve in gevallen van te grote stortbuien. 
 
Regen wordt in de Bijbel vaak vergeleken met het woord van God. Neem 
Jesaja; die schrijft in hoofdstuk 55 (het hoofdstuk dat centraal stond tijdens de 
Startzondag): 
 
10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 
en daarheen niet terugkeert 
zonder eerst de aarde te doordrenken, 
haar te bevruchten en te laten gedijen, 
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 
11zo geldt dit ook voor het woord 
dat voortkomt uit mijn mond: 
het keert niet vruchteloos naar Mij terug, 
niet zonder eerst te doen wat Ik wil 
en te volbrengen wat Ik gebied. 
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Dag in dag uit (zie het leesrooster achter in dit blad);  
week in week uit (zie de wekelijkse nieuwsbrief)  
komt het Woord van God tot ons. 
 
Het doordrenkt ons  
Het bevrucht ons  
Het laat ons groeien 
Het brengt vrucht voort: zaad om te zaaien, en brood om te eten. 
 
En pas nadat het op deze manier vrucht gedragen heeft,  
keert het terug tot God,  
de God van het Woord. 
 
Daarin verschilt Gods woord van de regen: 
regen keert niet terug, Gods woord wel. 
Hij ziet wat ermee gebeurt 
 
De regen valt in ons leven, in onze aardeschoot 
God zelf wil zegen geven, groei en zegen 
 
Laten we God danken voor zijn woord, zijn regen, zijn zegen. 
 
Huub Oosterhuis dichtte ooit één van de mooiste regels uit het (oude)) 
Liedboek: Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt. 
 
Ontvankelijk voor regen en zegen, zoals de droge aarde van de zomer 
 
En hij vervolgt en eindigt met deze regels: 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
De regen van Gods woord kan en mag ons allemaal tot zegen zijn! 
 
Laten we voor dit nieuwe seizoen hopen op en bidden om regen, heel veel 
regen van Gods kant! 
 
Ds. Jan de Visser 
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Kerkdiensten

 
Zondag   
9 okt 
10 uur 

Ank Verhoeven, Pijnacker 
1e coll.: t.b.v. Missionair werk 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

  

Zondag  
16 okt 
10 uur 

Ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Kerk in actie Wereld voedsel dag 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 
Jeugddienst 

Zondag  
23 okt 
10 uur 

Ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaat 
 2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

Zondag  
30 okt 
10 uur 

Ds. Leendert Jan Lingen 
1e coll.: t.b.v. Calando   
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 
Kanselruil 

Zondag  
6  nov 
10 uur 

Ds. Rob v.d. Plicht, Moordrecht 
1e coll.: t.b.v. Voedselbank GO 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

Zondag  
13 nov 
10 uur 

Ds. E. Overeem, Leusden 
1e coll.: t.b.v. Kerk in actie Golfstaten 
2e coll.: t.b.v. de kerk 

 

Zondag 
20 nov 
10 uur 

Ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. Pastoraat (samen gedenken)  
2e coll.: t.b.v. de kerk 

Laatste 
Zondag 
Kerkelijk Jaar 
m.m.v. 
Cantorij 

 

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

  

http://www.exoduskerk.nl/
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Aandacht voor……. 

 

Op de Startzondag hebben we een soort aftrap gegeven aan het nieuwe 

seizoen dat voor ons ligt. Het jaarthema waar we mee aan de slag gaan is ‘Aan 
tafel’. Daar is veel over te zeggen, en dat komt in nieuwsbrieven, uitnodigingen 
voor groothuisbezoek, avonden met   Vorming & Toerusting allemaal 
uitgebreid aan de orde. 
De oproep ‘Aan tafel!’ is voor een grote groep mensen in onze gemeente 
misschien best wel een beetje pijnlijk. Ik realiseerde me dat pas tijdens de 
dienst zelf. De uitnodiging ‘Aan tafel’ klinkt alleen in  
meerpersoonshuishoudens, dus in gezinnen, in familieverband e.d. Wie alleen 
is, om welke reden dan ook, hoort thuis nooit ofte nimmer de welluidende 
uitnodiging om ‘Aan tafel’ te komen. 
Dus iedere keer als we er het komende jaar over hebben, is het goed om te 
bedenken, wat deze oproep betekent voor mensen zonder levenspartner of 
kinderen. 
Tegelijkertijd blijft vanuit de kerk de oproep klinken, gericht aan iedereen, om 
in het verband van ons als gemeente ‘Aan tafel’ te komen. Aan tafel bij de Heer 
van de kerk in de diensten van Schrift en Tafel, aan tafel bij de 
groothuisbezoeken, aan tafel bij de sobere soepmaaltijden in de 
Veertigdagentijd, de stamppotmaaltijden die er weer aan staan te komen. 
In die zin betekent ‘Aan tafel’ altijd: we hebben je graag bij ons, en wees 
welkom in ons midden. Eenzaamheid is een belangrijk onderwerp, en we doen 
er als gemeente van alles aan om met allerlei activiteiten mensen bij elkaar 
‘Aan tafel’ te krijgen. 
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Er zijn in deze periode heel wat minder huwelijksjubilea en bijzondere 

verjaardagen te vermelden. Waar dat aan ligt, zou ik niet weten, maar het is 
zo. Hier komen ze: 
 
Huwelijksjubilea 
Op 21 oktober hopen de heer en mevrouw S. Kievit – C. Stigter hun 40-jarig 
huwelijksjubileum te vieren. 
Zij wonen aan de Chr. de Vrieslaan 5, 3241 GC Middelharnis. 
De heer en mevrouw  J.M. Blankenburgh – J.A. Harthoorn vieren op 26 oktober 
een jubileum van maar liefst 55 jaar!  
Een gelukwens kan naar Pluvier 59, 3245 TD Sommelsdijk. 
Tenslotte vieren Jaap en Diny Weeda - van Peer ook een 40-jarig huwelijks-
jubileum, en wel op 29 oktober. 
Hun adres is Joost van den Vondellaan 152, 3241 DR Middelharnis. 
Alle bruidsparen wensen we een mooie herinnering dag, en veel liefde, geluk 
en zegen voor de toekomst! 
 
Bijzondere verjaardagen 
Van de vele mensen die in de periode die deze editie beslaat, jarig zijn, noemen 
we: 
Matie Boeter, woonachtig aan het Louis Bouwmeesterplein 22, 
3241 GM Middelharnis. Zij wordt op 10 november 80 jaar. 
Mevrouw T.S. Tijl-Karels uit Nieuwe-Tonge hoopt op 11 oktober de zeer hoge 
leeftijd van 90 jaar te bereiken! Felicitaties en groeten kunnen naar,  
Westdijk 8, 3244 BM Nieuwe-Tonge. 
Mevrouw L. Maliepaard – Peeman, die nog maar onlangs verhuisd is naar 
Sperwer 339, 3245 VP Sommelsdijk, hoopt op 12 oktober 89 jaar te worden.  
Ook alle jarigen wensen we een fijne dag met alle geliefden, en natuurlijk veel 
zegen in het nieuwe levensjaar. 
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Tenslotte 
Ooit kreeg ik bij een afscheid uit een theologenberaad het volgende gedicht 
van Marianne Grandia mee: 
 
Zegenwens 
Moge de regen je tot zegen zijn 
De storm tot groei en bloei 
De tegenwind je sterke benen geven 
 
Moge de Zon van gerechtigheid  
je warmen en je pad verlichten 
de wolken omzomen met goud 
jouw leven kleuren met Zijn regenboog 
 
Moge je hart huppelen van blijdschap 
je voeten een vreugdedansje maken 
je handen ontvangen en geven 
je oren gespitst zijn op Zijn woorden 
en je ogen glanzen van zijn liefde. 
 
Ds. Jan de Visser 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 8 

 
                    Uit de kerkenraad 
Arjo Wesdorp opent als waarnemend voorzitter de vergadering door een 

aantal verzen uit de bijbel te lezen en met ons te bidden. Vervolgens heet hij 
Peter Visser van harte welkom in deze vergadering. Na de bevestigingsdienst 
van gisteren kan hij direct aan de slag als onze nieuwe voorzitter. Na een lange 
zoektocht hebben we gelukkig weer een voorzitter. 
Vervolgens buigen we ons, in het kader van ons bezinningsmoment, over het 
boekje “Wind in de zeilen”, dit gaat over waarderende gemeenteopbouw. Er 
ontstaat een levendige discussie waarin veel ideeën en opties langs komen. 
Tijdens de vergadering komen de vertegenwoordigers van de verschillende 
colleges aan het woord, van de meeste colleges hebben we al een verslag van 
de vergadering gehad, maar dit is het moment om met elkaar van gedachten 
te wisselen over wat er binnen de colleges speelt. 
De kerkrentmeesters hebben moeten constateren dat de inkomsten in de 
eerste helft van dit jaar achtergebleven zijn. Zij hebben een bijeenkomst 
gehouden waarin ze nagedacht hebben over hoe we verder kunnen/ willen 
met de kerk op langere termijn, maar ook actuele zaken spelen een rol. 
Kunnen/ willen we de verschillende ruimtes in de kerk meer verhuren? Hoe 
staan we ervoor met de energievoorziening, enz. 
Bij de diaconie is men al bezig over de invulling en evaluatie van de activiteiten 
voor de senioren. Bij alles moet toch ook corona in het achterhoofd gehouden 
worden. 
Verder heeft de kerk van de PKN het verzoek gekregen om te kijken naar 
mogelijke tijdelijke opvang van statushouders om zo de AZC’s wat ruimte te 
bieden voor nieuwe mensen. We praten hierover, in Kampen is een mooi 
initiatief geweest van kerken en gemeente samen, kunnen wij ook zoiets 
organiseren op het eiland? Afspraken worden gemaakt over wie contact 
opneemt met wie, want dit kunnen we als Exoduskerk niet alleen. 
De diaconie zit nog steeds met een aantal vacatures, dus het werk komt op 
een klein aantal mensen neer. 
De ouderlingen zijn druk bezig met het organiseren van groothuisbezoeken in 
de komende winterperiode. Ook hier speelt het gebrek aan mensen, en zeker 
een vertegenwoordiger voor Oost Flakkee een grote rol. 
We zijn trouwens ook nog steeds op zoek naar twee mensen die op den duur 
de rol van de twee scriba’s kunnen/ willen overnemen. 
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Bij de jeugd lopen sommige zaken heel erg goed, zoals de Jadus en andere  
zaken lijken niet goed van de grond te komen, zoals catechese voor de oudere 
jeugd, dit deed men voorheen samen met de Emmaüskerk, maar zij kampen 
met hetzelfde probleem. Er wordt opnieuw contact gelegd. 
Het is de bedoeling dat er een jaarplanning komt van verschillende activiteiten, 
zodat verschillende activiteiten elkaar niet in de weg gaan zitten. 
Een afvaardiging van de kerkenraad heeft het jaargesprek met onze predikant 
gevoerd, we krijgen een kort verslag. Een suggestie is al uitgevoerd in de 
afgelopen weken, dat gaat om de kinderen van de kindernevendienst. 
De commissie van de Groene kerk doet kort verslag, u zult meer van hen horen 
op de startzondag. 
Helaas is de commissie Vorming en Toerusting opgeheven bij gebrek aan 
leden. Onze predikant geeft aan welke activiteiten hij in dit kader voor 
komende periode op het programma heeft staan. 
Tot slot bedankt de voorzitter Margot voor haar jarenlange inzet voor 
“Aandacht voor” in de nieuwsbrief en het mededelingenblad, dat 
tegenwoordig onder de naam “Verbinding” in een mooie nieuwe opzet is 
verdergegaan. Ds. Jan de Visser zal vanaf heden deze rubriek verzorgen. 
 
Tijdens de laatste mooie dagen van deze zomer wens ik u een mooie herfst 
met veel mooie activiteiten toe. 
Annet van Leersum 
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Voorwerpen met een Bijbelverhaal 

       Nieuwe expositie in de ontmoetingsruimte. 

Met de start van een nieuw seizoen van kerkelijke activiteiten is in de 

ontmoetingsruimte ook de nieuwe expositie "voorwerpen met een 
Bijbelverhaal" van start gegaan. 

Een fraaie collectie met zelfs bijzondere voorwerpen waaraan diverse mensen 
hun medewerking hebben verleend. 

De objecten vertolken veelal bekende Bijbelverhalen zoals de “Ark van Noach” 
en “Het laatste avondmaal”. 

Maar heeft u wel eens gehoord van de Lebuïnuscodex, een “heilig” boek met 
schitterende versieringen. Een replica van één van de versieringen ligt in de 
vitrine. Het religieuze amulet werd jarenlang door een gelovige bewaard. In de 
vitrine lees je meer informatie bij dit voorwerp. 

Neem na een kerkviering of tijdens een bezoek aan de kerk vooral de tijd om 
al die verschillende voorwerpen te bekijken en verbaas je over de creatieve en 
kunstzinnige wijze waarop ze zijn vervaardigd. 

Wij zijn de “uitleners” bijzonder erkentelijk voor het beschikbaar stellen van dit 
“religieus erfgoed”. 

Deze tentoonstelling zal tot in de loop van 2023 te bewonderen zijn. 
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Wie maakt ons blij? 
 

In de nieuwsbrief van 16 september heeft Peter Visser een stukje over het 

nemen van drempels geschreven. Dit naar aanleiding van zijn bevestiging als 
ouderling met een bijzondere taak, namelijk voorzitter van de kerkenraad. 
Peter heeft een drempel genomen en hij heeft zich afgevraagd of het wel kon 
op zijn leeftijd. 
 
Zo zijn Annet en ik (Margot), als beide scriba’s, al maanden op zoek naar 
gemeenteleden die ons gaan vervangen. Annet treedt januari 2023 af en een 
jaar erna Margot. 
Onze zoektocht en het benaderen van mensen heeft tot op heden nog niets 
opgeleverd. 
 
Misschien dat na de bevestigingsdienst mensen zich aangesproken hebben 
gevoeld en dat zij nu die drempel willen nemen om zich bij ons aan te 
melden. We zijn met elkaar kerk en ieder kan zijn steentje daarin bijdragen. 
 
Op de startzondag waren veel mensen van diverse leeftijden. We denken dat 
daartussen best iemand is die de drempel gaat nemen. 
Wie maakt ons blij?! 
 
Annet en Margot 
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Over opvoeden en zo … 
 

Op internet trof ik een verhaal dat me wel raakte. Enigszins gewijzigd geef ik 

hieronder weer. 
 
Het gestolen horloge 
Een oude man ontmoet een jonge man die aan de oude man vraagt: “Herinner 
je je mij?” En de oude man zegt: “Nee.” 
Dan vertelt de jonge man hem dat hij zijn leerling was, en de leraar vraagt: 
“Wat doe je, wat doe je in het leven?” De jonge man antwoordt: “Nou, ik ben 
leraar geworden.” 
“Ah, hoe goed, zoals ik?” vraagt de oude man. “Wel, ja. In feite ben ik leraar 
geworden omdat je me inspireerde om zoals jij te zijn.” 
Nieuwsgierig vraagt de oude man aan de jonge man wanneer hij besloot leraar 
te worden. En de jonge man vertelt hem het volgende verhaal: “Op een dag 
kwam een vriend van mij, ook een leerling, binnen met een mooi nieuw 
horloge, en ik besloot dat ik het wilde hebben. Ik heb het gestolen, ik heb het 
uit zijn zak gehaald. Kort daarna merkte mijn vriend dat zijn horloge ontbrak 
en klaagde onmiddellijk bij onze leraar, dat was jij. 
Toen sprak je de klas toe met de woorden: “Het horloge van deze leerling is 
vandaag gestolen tijdens de lessen. Wie het ook heeft gestolen, geef het 
alsjeblieft terug.” 
Ik heb het niet teruggegeven omdat ik dat niet wilde. Je sloot de deur en zei 
dat we allemaal moesten opstaan en een kring moesten vormen. Je zou onze 
zakken één voor één doorzoeken tot het horloge gevonden was. Je zei echter 
dat we onze ogen moesten sluiten, omdat je alleen naar zijn horloge zou 
zoeken als we allemaal onze ogen dicht hadden. We hebben gedaan volgens 
de instructies. 
Je ging van zak naar zak, en toen je door mijn zak ging, vond je het horloge en 
nam het mee. Je bleef in ieders zakken zoeken en toen je klaar was zei je: “Doe 
je ogen open. We hebben het horloge.” Je hebt me niets gezegd. Je hebt ook 
nooit gezegd wie het horloge heeft gestolen. 
Die dag heb je mijn waardigheid voor altijd gered. Het was de meest 
beschamende dag van mijn leven. 
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Maar dit is ook de dag dat ik besloot geen dief, een slecht mens, enz. te 
worden. Je hebt nooit iets gezegd, noch heb je me zelfs maar uitgescholden of 
apart genomen om me een morele les te geven. Ik heb je bericht duidelijk 
ontvangen. Dankzij jou begreep ik wat een echte opvoeder moet doen. 
Herinnert u zich deze situatie nog, meneer? 
De oude leraar antwoordde: “Ja, ik herinner me de situatie met het gestolen 
horloge, dat ik in ieders zak zocht. Ik herinnerde me jou niet, want ik sloot ook 
mijn ogen terwijl ik keek.”  
Dit is de essentie van opvoeden: corrigeren zonder vernedering. 
 
Naschrift 
Dit is natuurlijk een prachtig verhaal, dat zal iedereen gauw met me eens zijn. 
De praktijk is veel weerbarstiger, en ook daar zal iedereen het over eens zijn. 
Maar waardoor laat je je leiden? Door de weerbarstige praktijk of door een 
liefdevol ideaal? 
Om over na te denken. 
 
Ds. Jan de Visser 

Geboorte 
Op 8 september is Aimée geboren. Aimée is de dochter van Quincy en Anne 

Bonafacia, en het zusje van Judah. 
Ze woog bij de geboorte bijna 7 pond, en was bijna een halve meter lang. 
We feliciteren de pappa en de mamma én de grote broer van Aimée. 
Over de datum van haar doop volgt nog nadere informatie, evenals een 
andere geboorte die er vrij onvermijdelijk aan staat te komen (maar waar we 
iedereen nog even over in spanning laten). 
We heten Aimée van harte welkom in de kring van onze gemeente, en ze 
mag – voor zo lang het duurt – het jongste gemeentelid van dit moment 
noemen! 
Aimée, de geliefde. Wat een prachtnaam! 
Ds. Jan de Visser               
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Kerkenraad in actie 
 
Activiteit en saamhorigheid. Dat waren de onderdelen van de KIK-middag op 1 
oktober j.l. door de leden van de kerkenraad en hun partners. KIK staat voor 
Kom in Kontakt en is een jaarlijks uitje van de Kerkenraad. 
 
De dag werd opgestart in de kerk met een kopje koffie en het programma werd 
ontvouwd. Het organisatiecomité had zich voorgesteld om in de avond te gaan 
koken, maar niet alle ingrediënten waren aanwezig. Deze waren ‘bij toeval’ bij 
een aantal gemeenteleden aangekomen. Gelukkig was iedereen met de fiets, 
dus in groepjes uiteen om deze eerst maar op te halen. Er was een rondje 
Melissant, Nieuwe -Tonge en een rondje Stad, dus in drie groepen er op uit. 
Met de wind mee of tegen de wind in gingen de groepen langs de 
gemeenteleden. Enthousiast en fijn waren die contacten en zo konden alle 
ingrediënten worden verzameld. 
 
Terug in de kerk werden de voorbereidingen getroffen voor de maaltijd, een 
heus driegangenmenu. Als starter een pasteitje, daarna een rijke andijvie-
stamppot met witlof en gehaktballen erbij en als dessert een zelfgemaakte 
vlaflip. Alle deelnemers werden aan het werk gezet voor om dit klaar te maken. 
De KIK werd zo Koken in de Kerk, waarbij al het keukenmateriaal nodig was om 
het voor elkaar te krijgen. Het eindresultaat was voortreffelijk wat we in een 
gezamenlijke maaltijd met elkaar nuttigden. Het gaf verbinding en 
saamhorigheid, zo nodig in een kerk, en het gaf energie om met elkaar verder 
te gaan, het nieuwe seizoen in. 
Het KIK comité 2022 
Marco, Hans en Arjo 
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Stamppottenbuffet op 25 november 2022 
 

In 2019 hebben wij een stamppottenbuffet georganiseerd en deze in 2020 

nogmaals herhaald. Beide avonden waren 
succesvol.  
Ook in 2022 willen wij jullie op 25 
november uitnodigen voor een gezellige 
stamppotmaaltijd. De inloop is vanaf 17.00 
uur, een samenzijn onder het genot van 
een glaasje. Rond 18.00 uur willen wij met 
de maaltijd beginnen. 
 
Voor jongeren, waar stamppot niet hun eerste keus is, wordt gedacht aan een 
broodje met worst. Het thema van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is dit 
jaar “Aan tafel”, hoe toepasselijk kan dan een gezamenlijke maaltijd zijn waar 
contact, saamhorigheid en gezelligheid centraal staan. 
We weten allen dat eten voor ons lichaam noodzakelijk is, maar wanneer wij 
dit samen doen, het smaakvoller wordt en de sfeer toeneemt. Ongeacht de 
leeftijd zijn jullie allen hiervoor uitgenodigd. Wij hopen qua leeftijd op een 
gemêleerd gezelschap. Daarnaast vinden wij het fijn als je iemand meebrengt, 
iedereen is welkom.  
Door een team van vrijwilligers wordt dit stamppottenbuffet voorbereidt, 
tevens zal tijdens de maaltijd een drankje worden geserveerd. Rond en tijdens 
de maaltijd zal een muzikale omlijsting plaatsvinden, daarnaast veel ruimte 
voor onderling contact. Evenals voorgaande jaren mogen de kosten voor 
niemand een drempel zijn. Aan het eind van de avond is er gelegenheid voor 
een vrijwillige gift, om de gemaakte kosten te dekken. Onnodig voedsel 
weggooien is niet meer van deze tijd. Om deze reden willen wij graag weten 
of u/jij komt en met hoeveel personen, dit om de hoeveelheid voedsel te 
kunnen inschatten. Dus graag aanmelden voor uiterlijk 14 november.  
 
Aanmelden kan via janterlouw1@gmail.com of persoonlijk bij Mariska Kamp 
of Jan Terlouw 
 
Jan Terlouw 
Tel. 065129785 

mailto:janterlouw1@gmail.com
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Ontmoetingsdagen op 4 en 5 november 2022 
 
Met koopjes-en snuffelmarkt in en rond de Exoduskerk  
  

vrijdagavond 4 november en zaterdag 5 november staat de Exoduskerk 

te Sommelsdijk weer in het teken van haar jaarlijkse  “Ontmoetingsdagen”.  
De ontmoetingsdagen zijn altijd dagen van kennismaking en contact. Ook nu 
zijn rond en in het kerkgebouw diverse activiteiten gepland. Op het 
parkeerterrein achter de kerk is extra ruimte gecreëerd waar vis, oliebollen, 
streekproducten en bakkersproducten verkocht worden. 
 
In de kerkzaal is een koopjesmarkt met dit jaar een groot assortiment puzzels, 
gezelschapsspellen en speelgoed. Natuurlijk is er ook de bekende Exodus 
antiek- en curiosakraam, de crea- en kerstkraam. De altijd prijs- en enveloppen 
kraam voor de kinderen is een traditie en dit jaar nog leuker en spannender. 
 
De boekenmarkt van de Exoduskerk is divers en uitgebreid en hoort tot één 
van de grootste van Goeree Overflakkee. De boeken liggen overzichtelijk op 
rubriek gerangschikt. 
Natuurlijk romans, thrillers, literatuur, hobby- en kinderboeken. Bijzondere 
exemplaren over WO2, streek- en algemene geschiedenis (veel 
eilandgeschiedenis). Natuurlijk een groot aantal boeken over religie. Wij 
mochten dit jaar uit een particuliere verzameling een prachtige collectie 
kunstboeken ontvangen. 
 
Dit jaar kunnen wij ook weer de loterij organiseren en het rad van fortuin 
draaien met mooie prijzen en een prachtige hoofdprijs.  
 
Het aanbod 2e handskleding dames-, heren- en kinderkleding in vele maten, 
merken en kwaliteiten kunt u niet ongemerkt voorbijlopen. Wij hebben een 
mooie ruimte voor onze kledingafdeling.  
De selectie vooraf is scherp. Ook hier is ons motto “kwaliteit”.  
De kleding is gesorteerd, gewassen en gestreken, zodat de koper voor een 
leuke prijs hier zijn slag kan slaan. 
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De verkoop van oliebollen is aan de achterzijde van het kerkgebouw. Daar is 
ook een kraam met streekproducten, met fruit, groenten, kaas en advocaat en 
niet te vergeten heerlijke kruukplaetjes.    
 
Het resultaat van “heel de Exodus bakt” vindt u in de bakkerskraam.  
Op zaterdag 5 november wordt er onder deskundig oog versgebakken platvis 
verkocht. 
 
Zoekt u een pauzemoment.... In de ruime koffiecorner kunt u genieten van een 
kopje koffie met gebak of een heerlijke verfrissing. 
 
Ook dit jaar wordt een deel van de netto-opbrengst geschonken aan twee 
goede doelen. Het resterende deel zal besteed worden aan onderhoud en 
activiteiten van de kerk. 
 
De openingstijden zijn op vrijdagavond 4 november van 19.00 – 21.30 uur 
Zaterdag 5 november van 10.00 - 16.00 uur.  
Op beide dagen bent u van harte welkom bij de Exoduskerk te Sommelsdijk. 
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                               Agenda 
Datum Activiteit Locatie Aanvang 
20 oktober Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur  

22 oktober Boekenmarkt kerk 10-15 uur 

24 oktober Seniorenmiddag Ontmoetingsruimte 14.30 uur  

29 oktober Boekenmarkt kerk 10-15 uur 

  3 november Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

  4 november Ontmoetingsdagen In en rondom kerk 19.00 uur 

  5 november Ontmoetingsdagen In en rondom kerk 10.00 uur 

17 november Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

 
 
 
 
 
 

                          Dankjewel 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen en heel veel kaarten bij ons 

60 jaar huwelijk. Dat heeft ons veel goeds gedaan. 
Groetjes Bert en Janny Vroege 
 

 
 
 
 

Beste mensen, 

Graag wil ik iedereen van de cantorij en van de kerk heel hartelijk bedanken 
voor alle kaarten en telefoontjes voor mijn 90e verjaardag. 
Met vriendelijke groet, 
Ko Slis-Orgers 
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Bak je mee voor de Ontmoetingsdagen? 
 
 
 
Goed nieuws! We kunnen dit jaar 
tijdens de ontmoetingsdagen weer 
gezellig met elkaar koffie & thee 
drinken in de ontmoetingsruimte. 
 
Natuurlijk hoort daar een lekker 
stukje appeltaart, cake of boterkoek 
bij. 
 
Bak jij mee? 

 
Graag opgeven bij: 
Jeanet Akershoek 
e-mail: jeanetakershoek@icloud.com 
of 06-55161287 
 
Alvast hartelijk bedankt!  
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                   Boekenmarkt 
                 3 zaterdagen in de Exoduskerk 

Goed nieuws voor alle boekenliefhebbers die uitkijken naar de boekendagen 

van de Exoduskerk in Sommelsdijk /Middelharnis.  
(eerste verkoopdag op zaterdag 22 oktober 2022) 

De boekenmarkt van de Exoduskerk is divers 

en uitgebreid en hoort tot één van de 
grootste van Goeree Overflakkee. De boeken 
liggen overzichtelijk op rubriek gerangschikt. 
Natuurlijk romans, thrillers, literatuur, hobby- 
en kinderboeken. Bijzondere exemplaren 
over WO2,  streek-  en algemene geschiedenis 
(veel eilandgeschiedenis). Natuurlijk een 
groot aantal boeken over religie. Wij mochten dit jaar uit een particuliere 
verzameling een prachtige collectie kunstboeken ontvangen. 
Antiquariaat is al jaren een onderdeel van onze boekenmarkt. 
Ook de collectie Cd’s en Dvd’s mag er zijn. 
 
Deze veelzijdige boekenmarkt, die wij in de ontmoetingsruimte van de kerk 
willen houden, is ruim van opzet. De dan geldende gezondheidsregels worden 
daarbij gehandhaafd. Ook is er een looproute. 
 
Dus naar de Exodus… op de zaterdagen 22, 29 oktober en 5 november Tijdens 
de ontmoetingsdagen is de boekenmarkt ook vrijdagavond 4 november (19.00- 
21.30 uur) te bezoeken. 
Het gebouw is op zaterdagen geopend van 10.00 tot 15.00 uur ter plaatse van 
de Exoduskerk  te Sommelsdijk. 
De boekenmarkt is onderdeel van de ontmoetingsdagen van de Exoduskerk.                        
De opbrengst gaat naar activiteiten en onderhoud van de kerk en ook wordt 
een deel bestemd voor goede doelen.                                                     
 
Informatie: Bert Voorberg - bertvoorberg31@gmail.com  
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            In Memoriam         
 

Adriana van der Valk – Schol 
 
 
 *25 augustus 1920   † 24 september 2022 
 
Afgelopen vrijdag is ons oudste gemeentelid, mevrouw Janna van der Valk op 
de leeftijd van maar liefst 102 jaar overleden. Zij woonde aan het Binnenpad 
in Middelharnis. De laatste 7 weken van haar leven verbleef ze in een 
verpleeghuis in Oud-Beijerland.  Ze is geboren op 25 augustus 1920 in 
Middelharnis en is in 1944 getrouwd met Hans van der Valk. Ze hadden een 
loonbedrijf aan de Waterweg. Ze kregen 1 dochter, Annie, 4 kleinkinderen, 
waaronder 2 zgn. bonuskinderen en 9 achterkleinkinderen.  Mevrouw Van der 
Valk hield van lezen en puzzelen en zij hield het nieuws op de t.v. goed bij, was 
tot op het laatst heel helder van geest. Geestelijk was ze heel sterk; tot het 
laatst toe woonde ze op zichzelf, en wilde eigenlijk door niemand geholpen 
worden, maar ja, zo af en toe moet dat wel. Met de rollator kon ze 
buitengewoon handig door haar appartement manoeuvreren. 
Graag had zij in haar jonge jaren voor verpleegster geleerd, maar daar was 
geen geld voor. Als je zo oud wordt, heb je ook veel meegemaakt en daar 
vertelde ze graag over. Ze vond het heel erg dat ze zo doof was geworden en 
dat was wel een beperking in de communicatie. 
 
Op donderdag 29 september is de uitvaartdienst in de Exoduskerk. Deze dienst 
begint om 10.00 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
begraafplaats ‘Vrederust’, Rottenburgseweg in Middelharnis. 
We wensen haar familie en kennissen sterkte en Gods nabijheid toe; als je 
afscheid moet nemen van iemand met wie je zolang je leven gedeeld hebt, is 
dat een zware weg. 
Haar nagedachtenis moge tot zegen zijn. 
 
Het correspondentieadres is: Antoon Coolenstraat 84,3245 MC Sommelsdijk  
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                    Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand juli en augustus 2022 waren: 
 
Datum              Doel       Bedrag  

    3 juli   Kerk In Actie, Werelddiaconaat  €  245,80 

  10 juli   De Herberg, Oosterbeek  €  181,15 

  17 juli   Zorgtuin De Nollehof  €  178,50 

  24 juli    Kinderen van de Glind  €  231,40 

  31 juli   Diaconaal Quotum  €  200,20 

    7 augustus   Plaatselijk Diaconaat  €  207,75 

  14 augustus   Kerk in Actie, Zending Egypte  €  257,95    

  21 augustus   Plaatselijk Diaconaat  €  247,50 

  28 augustus   De Veldwerker  €  349,35 

 
 
 

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 
50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door 
de diaconie ontvangen overschrijvingen. 
 
Verder zijn er in juli en augustus nog giften ontvangen van 2 x € 20,- en  
2 x € 10,- 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie,  
Hans Meijer 
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                 Toelichting bij de collecten  
                tot en met 20 november 
                                     
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. 
 
16 oktober 2022 Kerk in actie – Zending – Wereld voedsel dag 
Vandaag is het Wereld voedsel dag. Daarom collecteren we voor betere 
leefomstandigheden voor boeren in Indonesië. Op het Indonesische eiland 
Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met 
steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te 
ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden 
christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. 
Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren 
en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol 
dat dit project wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.  
                                  
23 oktober 2022 Plaatselijk diaconaat 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor diaconale activiteiten in onze 
eigen gemeente, zoals seniorenmiddag in de zomer en kerstviering. 
                                             
30 oktober 2022 Calando 
Hospice Calando is een High Care Hospice. Dit wil zeggen dat er 24 uur per dag 
gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam zijn. Dit maakt het mogelijk om 
onder deskundige en professionele begeleiding het leven op een waardige 
manier te voltooien, ook wanneer er complexe zorgvragen spelen. Bij de 
zorgverlening staan de individuele vragen, wensen en behoeften van de 
bewoners centraal op zowel lichamelijk, sociaal, psychisch, als spiritueel vlak                             
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6 november 2022 Voedselbank Goeree-Overflakkee 
In september hebben de voedselbanken de drempel voor het krijgen van een 
voedselpakket verlaagd, waardoor meer mensen ervoor in aanmerking 
komen. En in augustus liet Voedselbanken Nederland al weten dat het totale 
aantal mensen dat eten ophaalt bij de voedselbank de afgelopen twee 
maanden met zo'n 10 procent is gestegen. Het gaat dan onder meer om 
ouderen met een AOW-uitkering, die vroeger hun vaste lasten nog wel konden 
betalen maar dat nu niet meer kunnen. Een bijdrage is dus van harte welkom. 
                        
13 november 2022 Kerk in actie – Zending - Golfstaten 
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange 
werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor 
hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen 
graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het 
Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een 
vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De 
eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven 
van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht. 
        
20 november 2022 Pastoraat (samen gedenken in dorp of stadswijk) 
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland 
bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan 
voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. 
Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn 
en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor 
is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar 
onderdeel van gemeente zijn. 
 
Namens de diaconie, Marlien Mijnders 
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Kennismaking met De Groene Kerk 

Enige tijd geleden werd ik uitgenodigd door het kernteam De Groene Kerk voor 

een interview en eind september heb ik als toehoorder een vergadering 
bijgewoond. Het team bestaat uit Ellis Peekstok, Jos Hendriks, Bert Voorberg, 
Rien Abramse, Renée Schoenmaker en Heleen Sikkema. Omdat communicatie 
voor deze werkgroep erg belangrijk is, ga ik u geen verslag geven van deze 

vergadering, maar ik wil u graag laten weten wat er gebeurt en wat de plannen 
zijn op het gebied van het verduurzamen van onze kerk en de vergroening van 
de kerkelijke omgeving.  

Deze werkgroep is in oktober 2021 gestart als een praatgroep die t.z.t. actie 
zal ondernemen. In de missie staat onder andere: “Als Exoduskerk voelen we 
de verplichting om een bijdrage te leveren aan een duurzame(re) samenleving. 
Rentmeesterschap, zorgen voor en omkijken naar elkaar zit in onze poriën. 
Zorgdragen voor de aarde en onze leefomgeving hoort daarbij omdat 
verwaarlozing daarvan bijna onzichtbaar leidt tot veel schade en menselijk 
leed. In de eerste plaats richten we ons op onze Exodusgemeente van een kleine 
duizend leden.” 

Wanneer u dit leest, is de startzondag al geweest. De Groene Kerk heeft zich 
hier gepresenteerd met een informatietafel en de aanwezigen krijgen een 
zakje vlinderzaad om zo insecten en vooral vlinders aan te kunnen trekken. 
Jos Hendriks en Bert Voorberg gaan kijken of er voordelige insectenhotels te 
vinden zijn die in de omgeving van de kerk opgehangen kunnen worden. 
Misschien zijn er mensen die deze zelf kunnen maken en deze aan de kerk 
willen schenken?  
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De groene container op het parkeerterrein zal aantrekkelijker gemaakt 
worden, hiervoor zijn een paar ideeën naar voren gekomen en deze zullen 
worden geïnventariseerd. Leden van de werkgroep zullen contact opnemen  
met een ontwerper en de container zal mogelijk worden beschilderd door 
mensen van Atelier Kunstenmaker.  
Binnen de kerk wordt veel geprint en deze hoeveelheden zouden 
teruggebracht moeten worden. Om papier te sparen kan 2-zijdig worden 
geprint, er kunnen 2 pagina’s op 1 vel, maar ook kunnen vergaderstukken 
worden gelezen op een tablet. De achterkant van geprinte stukken kunnen 
worden gebruikt als kladpapier. Dit zijn besparingen die eigenlijk iedereen wel 
weet, maar je moet er even aan denken. Oud papier en karton gaan natuurlijk 
in de papierbak en niet bij het restafval. De composthoop is nu weg, dit omdat 
buurtbewoners er te veel vuil in stortten. Er wordt nu een proef gestart met 
een nieuwe, afsluitbare compostbak.  
Er zijn offertes aangevraagd voor een uitbreiding van de zonnepanelen en een 
laadpaal. Hierbij zijn ook de kwaliteit en de isolatie van het dak heel belangrijk, 
maar ook binnen het gebouw zal worden bekeken waar winst of besparing kan 
worden behaald. Voor de herbestrating van het terrein wordt een plan 
opgesteld, hierover horen we later meer.  
We hebben afgesproken dat ik regelmatig een vergadering zal bijwonen, zodat 
ik u in de Verbinding als een soort vervolgverhaal op de hoogte kan houden 
van het steeds groener en duurzamer worden van onze kerk.   
Ik dank de werkgroep hartelijk dat ik deze vergadering mocht bijwonen en ook 
af en toe iets mocht aanvullen. Mocht u nog ideeën hebben voor het 
verduurzamen van onze kerk, neemt u dan vooral contact op met een van de 
leden van deze werkgroep! 
September 2022 

Jannet de Vries 
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         Financiën van de Kerkrentmeester 
Collecte overzicht 

 
De opbrengsten van de collecte:  
 

Datum  Bedrag  

Week 31 €   126,00 

Week 32 €   157,60 

Week 33 €   158,15 

Week 34 €   125,30 

Week 35 €   209,85 

Week 36 €   233,65 

Week 37 €   204,35 

 
 
Er komt op vijf manieren collectegeld binnen: 

- collecte in de kerk 

- collectebonnen in de kerk 

- via Exodus App 

- via Apostel App 

- d.m.v. overboeking op de bankrekening  

 
 
Met vriendelijke groet, 
Fred van Leersum 
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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 7 november 2022 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
redactieverbinding@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 acht 
keer. 59e jaargang nummer 8 
oktober – november  

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


 

 

Leesrooster
 
Oktober  November 
ma 10 1 Koningen 22:13-28  di 1 Psalm 84 
di 11 1 Koningen 22:29-40  wo 2 2 Koningen 6:1-7 
wo 12 1 Koningen 22:41-54  do 3 2 Koningen 6:8-23 
do 13 Psalm 113  vr 4 2 Koningen 6:24–7:2 
vr 14 2 Koningen 1:1-18  za 5 2 Koningen 7:3-20 
za 15 2 Koningen 2:1-14  zo 6 2 Koningen 8:1-6 
zo 16 2 Koningen 2:15-25  ma 7 2 Koningen 8:7-15 
ma 17 2 Koningen 3:1-19  di 8 2 Koningen 8:16-29 
di 18 2 Koningen 3:20-27  wo 9 2 Koningen 9:1-13 
wo 19 2 Koningen 4:1-7  do 10 2 Koningen 9:14-29 
do 20 Lucas 18:31-43  vr 11 2 Koningen 9:30-37 
vr 21 Lucas 19:1-10  za 12 Lucas 20:20-26 
za 22 Lucas 19:11-28  zo 13 Lucas 20:27-40 
zo 23 2 Koningen 4:8-24  ma 14 2 Koningen 10:1-17 
ma 24 2 Koningen 4:25-37  di 15 2 Koningen 10:18-36 
di 25 2 Koningen 4:38-44  wo 16 2 Koningen 11:1-20 
wo 26 Lucas 19:29-40  do 17 2 Koningen 12:1-9 
do 27 Lucas 19:41-48  vr 18 2 Koningen 12:10-22 
vr 28 Lucas 20:1-8  za 19 2 Koningen 13:1-9 
za 29 Lucas 20:9-19  zo 20 2 Koningen 13:10-25 
zo 30 2 Koningen 5:1-19a     
ma 31 2 Koningen 5:19b-27     

 
  



 

 

 
 
 
 

 
 

 


