
Rondzendbrief 17 september 2020 
 
In deze brief gaat het (bijna) alleen maar over de Startzondag: 
alles wat je wilde weten en niet durfde vragen. 
Eerst iets over de opzet en organisatie 
Dan iets over de inhoud 
Natuurlijk is er een videoboodschap 
De kindernevendienst gaat over op een nieuwe serie verhalen: Daniël, Ezra en Nehemia  
En tenslotte nog even iets over de mosterdzaadjes. 
Als je op één van de bovenstaande links klikt, kom je vanzelf bij het bijbehorende overwerp. 
 
 
Startzondag 

Laat ik deze Rondzendbrief eens beginnen met de Startzondag van 
volgende week, 27 september (save the date!). 
We gaan op deze zondag proberen een link te leggen tussen de mensen 
die in de kerk zitten en de mensen die deze dienst thuis beleven achter 
de laptop of de smarttv. Een Startzondag dus voor de thuisblijvers! 
Het thema is Het Goede Leven! 

Tijdens de dienst gaat het over de vraag wat Het Goede Leven voor jou of voor mij inhoudt. 
Hieronder staan een heleboel mogelijkheden die je kunt bedenken als het over Het Goede 
Leven gaat. 
We vragen iedereen, de thuisblijvers en de kerkgangers om een top-5 of een top-3 te maken 
van deze woorden (of er zelf woorden bij te bedenken). 
 
Alle thuisblijvers geven zich dit keer ook op. Ze hoeven dan bijna alleen maar hun naam en 
telefoonnummer door te geven. Dan maken we van die namen en telefoonnummers kaartjes, 
die we uitdelen aan het begin van de dienst. Alle kerkgangers één kaartje. 
In de dienst ga ik nader in op Het Goede Leven, en dan komt er een moment, waarop de 
kerkgangers de thuisblijvers gaan bellen om te praten over hun beider top-5 of top-3. 
 
Degene die vanuit de kerk belt, schrijft de kernwoorden op, en daar proberen we tijdens de 
dienst nog iets moois mee te doen. 
 
Dus: 
thuisblijvers: graag inschrijven via deze link 
en 
kerkgangers: ook graag inschrijven via deze link. 
Lees de toelichting nog even goed door, dan weet je (ongeveer) wat je te wachten staat. 
 
Én: vriendelijk verzoek om vóór maandagavond 22.00u in te schrijven! 
 
 
Het Goede Leven 

Over dit onderwerp zijn boeken vol geschreven. En iedereen heeft zo 
zijn of haar eigen invulling van dit begrip. Binnen de 
Startzondagcommissie hebben we een lijst gemaakt van de 
onderwerpen die min of meer spontaan bij ons opkwamen. 

De belangrijkste kernbegrippen zetten we hier voor je op een rijtje: 
 
Geloof Rijkdom 



Liefde en vriendschap 
Gezegend zijn 
Staatsloterij winnen 
Voldoende geld voor een goed leven 
Kerk, werk en gezin samen 
Wijn en sigaren 
Harmonie 
Recht en gerechtigheid 
Een boot (o.i.d.) 
God in Frankrijk 
(Kerk)muziek 
Kunst 

Geen angsten meer 
Veiligheid 
Innerlijke rust 
Openheid en eerlijkheid 
De kerkelijke gemeenschap 
Navolging van Jezus 
Gods aanwijzingen in de Bijbel 
Goede gezondheid 
Huisdieren 
De vrije natuur 
Samen eten of koken 
Aandachtig en bewust leven 

 
Probeer voor jezelf eens een top-3 of een top-5 hiervan te maken, en stel jezelf daarbij de 
vraag wat je nu zo belangrijk vindt aan de onderwerpen die je gekozen hebt. 
Tijdens de Startzondag gaan we hier verder over praten, zowel in mijn overweging tijdens 
de dienst als tijdens telefoongesprekken vanuit de kerk naar de thuisblijvers. 
 
 
Videoboodschap 

Het zal je niet verbazen, maar natuurlijk gaat de 
videoboodschap óók over de Startzondag. 
We hebben er namelijk heel veel zin in, en we zijn er vol 
van. Vandaar. 
Het kan nog steeds: intekenen voor de Startzondag, zowel 
voor thuisblijvers als voor kerkgangers. Samen vormen we 
de Exodusgemeente, en het zou gaaf zijn als we samen in 

deze bizarre tijden zouden laten zien, dat we bij elkaar horen, één zijn, één gemeente vormen 
– allemaal! Intekenen, o ja, DAT KAN VIA DEZE LINK, en dat geldt zowel voor de 
thuisblijvers als voor de kerkgangers! 
De videoboodschap staat via deze link op YouTube! En wat Linda de Mol daarmee te maken 
heeft? Kijk zelf! 
 
Kindermoment 

Kleine (grote verrassing): binnen de kindernevendienst gaan we ons 
vanaf komende zondag bezig houden met de bijbelverhalen uit de 
boeken Daniël, Ezra en Nehemia. 
En het begint met een verhaal over een vegetariër met lef, Daniël. 
Voor de kinderen die graag willen tekenen en kleuren is er een apart 

verwerkingsblad. Voor je staat het lege bordje van Daniël. Hij eet alleen groente en fruit, en 
drinkt alleen water. Trek een lijntje tussen jouwlievelingseten en het bord. Knip het voedsel 
uit, dat Daniël gaat eten, en maak er een mooi bordje van (je kunt het eten van Daniël 
uitknippen en op het bord plakken bv.) 
Kinderen die graag een test doen, kunnen hun hart ophalen. Doe de test, en tel het aantal 
punten op. Hoe meer punten, hoe meer lef – dat snap je. Maar wanneer is lef overmoed en 
gevaarlijk, en is een gebrek aan lef altijd hetzelfde als laf (leuk overigens dat die woorden zo 
op elkaar lijken: lef en laf). 
Ik ben benieuwd naar de uitslag. 
 
Mosterdzaadjes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfL9PFibwCJkbVEptX9Ki4gheicTlDhLfvKMqFg4_2SIsf0w/viewform
https://youtu.be/L6M85aAyPOM
https://bit.ly/3kjB5VE
https://bit.ly/3kjB5VE
https://bit.ly/32E9ubH


Komende zondag ben ik niet in de Exoduskerk, en ik ga niet aan onze 
gastvoorganger, Alain Verhey, vragen om iets met de foto’s te doen. Dat komt 
wel een keer. Maar blijf ze maar sturen: jdevisser@exoduskerk.nl. Alvast 
bedankt! 

mailto:jdevisser@exoduskerk.nl

