
Rondzendbrief 16 mei 2020 
 
Kindermoment 
Als we zondag een gewone kindernevendienst zouden hebben, dan zou het gaan om de Tien  

Woorden ook wel de Tien geboden genoemd. Je vindt ze Exodus 20: 2 – 17. 
Op de volgende bladzijde staat de puzzel. Knip alle stukjes uit, en puzzel 
ze in elkaar. Lees dan wat er rondom het hart staat. Heel moeilijk is het 
niet, maar daardoor heb je de tijd om er een heel mooi werkje van te 
maken. Succes! 

 
 
Werk aan de kerk 
O ja, vergeet niet je aan te melden voor de Exclusieve Exodus Klusochtend op 23 mei. Zie dit 
filmpje (en let op het aftitelingsscherm) en stuur een mail naar klusteam@exoduskerk.nl. 
(Dat geldt niet zozeer voor de kinderen of de ouderen in het bijzonder, maar meer in het 
algemeen voor onze jongeren, jonge en iets oudere volwassenen, vijftigers, zestigers en 
iedereen die gezond genoeg is om mee te helpen.) 
 
 
Van mens tot mens 
We gaan met kleine stapjes in de richting van meer vrijheden. Tijd voor een klein beetje 
bezinning op de fase waar we nu inzitten, daar is deze ‘Van mens tot mens’ voor bedoeld. 
In de videoboodschap van vandaag ga ik daar nader op in. 

In dit filmpje hoor je overbekende pianomuziek, die ik op m’n 
eigen piano voor jullie heb ingespeeld. Ook kom je wat nieuwe 
dingen tegen, die hopelijk allemaal verbeteringen zijn. De 
ontwikkelingen staan niet stil, zeg maar. 
Al eerder heb ik geschreven en gesproken over de noodzaak om 

‘de lofzang gaande’ te houden (Ps. 107:1 uit het nieuwe Liedboek). Ook dit keer ga ik daar 
een beetje op in: Blijf kalm en blijf zingen! 
Veel kijk- en luisterplezier, en vooral: veel inspiratie. 
Hier is de link. 
 
Morgen 
In de dienst die morgenochtend wordt uitgezonden, staan we ook stil bij de Internationale 
Dag tegen Homofobie. Wereldwijd wordt aandacht gegeven aan mensen uit 
minderheidsgroeperingen die vanwege hun geaardheid gehaat, mishandeld, opgepakt en 
soms gefolterd of gedood worden. Hoe je er zelf ook tegen aankijkt, je laat de andere in zijn 
of haar waarde, zo is de gedachte bij deze internationale dag. 
 
 
 
 
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/EXO.20/Exodus-20
https://www.youtube.com/watch?v=gv_YVksHac8
https://www.youtube.com/watch?v=gv_YVksHac8
mailto:klusteam@exoduskerk.nl
https://youtu.be/irde9FAfMqQ
https://youtu.be/irde9FAfMqQ


 
 
 
 

 


