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Feest in coronatijd 

Nee, ik bedoel niet het feestje van onze minister Grapperhaus – 
daar is al genoeg over gezegd deze week. 
Ik bedoel zelfs niet het feest van de bruiloft van onze jongste 
dochter aanstaande woensdag. 
Ik bedoel het feest van afgelopen zondag, toen het maximum 
aantal bezoekers voor de dienst zo ongeveer bereikt was.  

Je leert in de loop van de tijd met steeds minder genoegen te nemen! Vorige jaar met een 
doopdienst puilde de kerk uit, en wie herinnert zich niet de TOP2000-dienst met heel veel 
bezoekers in de Ontmoetingsruimte. En nu? Nu zijn we al blij met 65 mensen in de dienst! 
 
Maar die waren er dan gewoon wél. En van de meeste mensen heb ik begrepen, dat ze blij 
waren om weer een keer in de kerk te zijn, en gewoon een dienst mee te beleven, en elkaar 
weer te ontmoeten. En ik snap dat heel goed. Dat sociale isolement waar we maanden in 
geleefd hebben, was misschien wel goed om het virus buiten de deur te houden, maar het is 
en was natuurlijk wel de dood in de pot voor de onderlinge contacten zoals we die gewend 
waren. En daar komt voorzichtig het einde van in zicht. 
 
De Exoduskerk krabbelt omhoog uit de crisis, of misschien nog anders: de Exoduskerk laat 
zich zelfs door de coronacrisis niet uit het veld slaan. En niet iedereen staat te trappelen, 
omdat er bij een aantal mensen toch nog angst bestaat voor besmetting – dat snapt iedereen. 
En toch, en toch: we gaan dat gemeenschapsgevoel weer oppakken, en als gemeente bij 
elkaar komen binnen de geldende maatregelen, zowel ’s zondags als doordeweeks! 
Aanmelden voor komende zondag kan nog via deze link. 
Welkom allemaal! 
 
 
Zingen of niet; in ieder geval altijd luisteren! 

Zoals de meesten wel gemerkt hebben, kondig ik de te 
zingen liederen in de dienst vaak heel enthousiast aan 
met: “We zingen Psalm 116: 1, 3, 6 en 8.” En iedereen 
weet, dat je in de kerk nog steeds niet mag zingen. 
Dus waarom toch deze aankondiging op deze manier? 
Ten eerste dit. Vanaf eind maart dit jaar hebben we de 
diensten op de zaterdag ervoor opgenomen. De 

aankondiging “We zingen dat of dat gezang” had toen 
betrekking alleen op de zanggroep. Die zanggroep heb ik van meet af aan bestempeld als de 
vertegenwoordiging van de gemeente. Omdat de gemeente niet kan of mag zingen, is er een 
groepje dat de honneurs waarneemt voor heel de gemeente. Ander gezegd: als de zanggroep 
zingt, zingt heel de gemeente! Daarom dus. En dat is nog steeds zo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQdD9gJoQNPDKdwEGXlqh6gCBWVnmS6dYuP0MsTBHX2bf5zQ/viewform


Vervolgens zitten er tijdens de uitzending heel veel mensen thuis te kijken en te luisteren. 
Die hebben vaak om tien uur op de zondagochtend een kaars(je) klaar staan, de bijbel ligt 
open, net als het liedboek. Op het moment dat ik aankondig: “We zingen lied zoveel”, 
zoeken ze dat op, en zingen mee! We zouden al die meezingende mensen eens in beeld 
moeten krijgen! Je weet niet wat je ziet en wat je hoort. 
De aankondiging “We gaan zingen” is dan ook met name bedoeld voor de mensen die thuis 
mee gaan zingen. De mensen in de kerk weten toch wel wat hun beperkingen zijn. 
 
Inmiddels mogen er 65 mensen in de kerk aanwezig zijn (heb je je al opgegeven voor 
zondag, of volgende week?). En toch houd ik het vol: “We zingen!” We zingen met ons hart 
(mensen in de kerkzaal) of uit volle borst (mensen thuis), of met de zanggroep als 
vertegenwoordiging van héél de gemeente. 
Laten we met z’n allen blijven zingen (nou ja, niet in de kerk!) over heel het eiland, en ver 
daarbuiten!  
En laten we dat vooral doen in afwachting van het zalige moment, dat we weer met z’n allen 
in de kerk kunnen komen, en weer met z’n allen uit volle borst de lofzang mogen zingen! 
 
 
De mosterdzaadjes 

De eerste foto’s zijn binnen – komende zondag kunnen we misschien een 
paar foto’s zien van de groei in de hele afgelopen week. 
Nu is het zo, dat ik van een aardige agrariër in onze gemeente zoveel 
mosterdzaad heb gekregen, dat er na de acties van vorige week, nog best 
wel wat over is. 
Ik neem dat zondag mee, plus een aantal boterhamzakjes. Wie wil, kan 
een beetje mosterdzaad meenemen. Het lijkt me enorm leuk om overal in 

de gemeente de mosterdplantjes te zien staan. Foto’s van de groei zijn natuurlijk ook erg 
leuk. 
Mosterdplantenfoto’s kun je sturen naar jdevisser@exoduskerk.nl. Ik kijk ernaar uit! 
 
(P.S. Je kunt mosterdzaad ook gewoon in de tuin zaaien, in het voorjaar voor een mooie plant, in het 
najaar als groenbemester. Van mosterdzaad kun je ook zelf mosterd maken, maar dan moet je wel iets 
meer hebben.)  
 
Kindermoment 
Natuurlijk hoort iedereen erbij, ook al kunnen we niet met z’n allen bij elkaar zitten. Dat 
geldt, en in het bijzonder voor de kinderen. Wie erbij kan zijn – heel hartelijk welkom in de 
kerk, en wie er niet bij kan zijn – heel hartelijk welkom aan de buis! 
Ook voor komende zondag zijn er weer twee verwerkingen, één voor de kinderen die graag 
kleuren en knippen en zo, en één met een rebus voor de iets oudere kinderen. 
Zondag hoor je er meer over! 
 
 
Uit de Nieuwsbrief 

In deze Rondzendbrief neem ik een stukje op dat ik voor de 
gewone Nieuwsbrief heb geschreven, omdat ik het belangrijk vind, 
dat iedereen in de gemeente hiervan op de hoogte is. 
(Tip: neem een (gratis!) abonnement op onze Nieuwsbrief. Daarin staat 
allerlei informatie over de diensten, de activiteiten, de zieken, de collectes 
en noem maar op. Klik even hierop, en klaar is Kees.) 

In de Nieuwsbrief voor komende zondag heb ik volgende geschreven: 
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Gebed  
Binnen onze gemeente zijn er op dit moment opeens relatief veel mensen ernstig ziek. Heel 
vaak weten we als gemeente gelukkig wel, dat het goed en mooi het is om een kaartje te 
sturen aan iemand die dat nodig heeft. We leven met ze mee, ze zijn in onze gedachten. 
Samen met de directe familie en vrienden dragen we hen in onze gebeden. En voor wie geen 
woorden (meer) heeft om te bidden, volgt hier een gebed dat je dagelijks met elkaar kunt 
bidden. Of je leest het in je eentje, of je breidt het zelf uit met je eigen woorden. 
Goede God, 
U bent de God van het leven 
U hebt ons het leven gegeven, U draagt ons dag aan dag 
Ook nu het moeilijk is, en we niet weten wat te verwachten 
In leven en in sterven zijn wij in Uw hand 
In dat vertrouwen mogen we verder, wat er ook gebeurt 
Geef ons kracht om te dragen wat er gedragen moet worden, 
Wees ons nabij, en zegen ons met iedereen die bij ons hoort 
In leven, bij ziekte en bij de dood: 
Wij dragen elkaar aan U op! 
Amen. 
 


