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Kerkdiensten 
 
zondag 
  2 december 
10.00 uur 

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

Eerste Advent 
 
Heilig 
Avondmaal 

zondag 
  9 december 
10.00 uur  

ds. Ter Horst, Hellevoetsluis  
1e coll.: t.b.v. de kerk  
2e coll.: t.b.v. Stichting de Boei 

Tweede Advent 
 
Jadus  

zondag 
16 december 
10.00 uur 

ds. Arend Voogt, Zuidland 
1e coll.: t.b.v. de kerk  
2e coll.: t.b.v. Studenten pastoraat 
Rotterdam 

Derde Advent 
 
Jeugddienst  

zondag 
23 december 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Stichting de Hoop              

Vierde Advent  

maandag 
24 december 
22.00 uur 

ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Light for the World 

Kerstnachtdienst 
 
m.m.v. de 
cantorij 

dinsdag 
25 december 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Kinderen in de Knel 

Eerste Kerstdag 
 

zondag 
30 december 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Schuld Hulpmaatje 

Top 2000 dienst 
 
 

maandag 
31 december 
19.00 uur 

ds. Jan de Visser  
Collecte t.b.v. Christenen in Syrië   

Oudejaarsdienst 
Emmaüskerk  

zondag 
  6 januari  
10.00 uur 

ds. Jan de Visser  
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Wilde Ganzen   

Doopdienst 
 
 

zondag 
13 januari 
10.00 uur 

Mevr. C. Melissant, Gorinchem 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. diaconaal Havenproject 

Jadus  

zondag  
20 januari 
10.00 uur  

Mevr. Ank Verhoeven, Pijnacker 
1e coll.: t.b.v. de kerk 
2e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaat 

 

 
Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: 
www.exoduskerk.nl  

http://www.exoduskerk.nl/
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Meditatie 
 
Een lichtje 
 
Zondag 2 december begint de adventstijd. Vier weken waarin we 
ons voorbereiden op de komst van het Kerstfeest. Herinnert u zich 
nog dat er op de basisschool elke week van advent een kaarsje 
werd aangestoken? De standaard met kaarsjes werd tevoorschijn 
gehaald en één leerling had de eer om een kaarsje aan te steken er 
een gedichtje bij op te zeggen. De lichten in het klaslokaal gingen uit 
zodat het flakkeren van de kaarsjes goed gezien kon worden.   
De basisschooltijd ligt voor velen ondertussen al een poosje in het 
verleden.  
 
Sinds september mag ik mijzelf een heuse ‘student’ noemen en heb 
ik mij kunnen aansluiten bij de studentenvereniging ‘Lux ad Mosam’, 
Latijn voor ‘Licht aan de Maas’.  
Deze vereniging, gevestigd in Maastricht, heeft als doel om een licht 
te zijn voor haar leden, de leden te helpen zoeken naar God en hen 
bij te staan in het christelijk geloof. Echter, hét Licht is natuurlijk niet 
alleen voor de leden van de vereniging. Lux ad Mosam probeert dan 
ook een beetje van het Licht te laten schijnen in Maastricht.  
In Mattheüs 5 staat beschreven dat Jezus zich met de discipelen 
terugtrekt op een berg om hen te onderwijzen.  
 
Jezus zegt: 
“U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, 
kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die 
onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen 
die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij 
uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, 
verheerlijken.” (Mattheüs 5:14-16) 
 
Jezus geeft de discipelen daar op de berg de opdracht om de 
goedheid van God en het licht dat Hij laat schijnen door te geven.  
Ontdekken hoe God op een standaard gezet kan worden, zodat Hij 
en Zijn licht niet verstopt worden voor de mensen om ons heen, is 
soms best een uitdaging. Toch zou het mooi zijn als veel meer 
mensen dit Licht kunnen zien.  
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Jezus zegt: “U bent het licht van de wereld”. We mogen echt laten 
zien wat het geloof met ons doet en hoe het ons aanspoort er te zijn 
voor onze naasten.  
Als leden van Lux ad Mosam proberen wij hier vorm aan te geven 
door te koken bij het Leger des Heils, ander vrijwilligerswerk te 
doen, mensen uit te nodigen voor een maaltijd en onze ogen open 
te houden voor momenten dat we even onze handen uit de mouwen 
kunnen steken voor een ander.  
 
Het blijkt dat een klein gebaar veel kan betekenen.  
Nu de winter bijna begonnen is zijn de dagen maar kort en is het 
lang donker. Juist nu hebben onze naasten behoefte aan dat extra 
beetje figuurlijke licht. Mijn studentenvereniging probeert dit op haar 
manier uit te stralen, maar er zijn vast vele andere manieren waarop 
dit kan.  
 
Denkt u dat u vorm kunt geven aan de opdracht van Jezus?  
Hoe kunt u een Lux ad Grevelingen/Haringvliet zijn?  
 
Veerle Baars 
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Aandacht voor…. 
 
We staan op een kantelpunt in het kerkelijk jaar. Met de 
Eeuwigheidszondag lieten we het “oude jaar” achter ons. Nu staan 
we aan het begin van het “nieuwe jaar”, dat begint met de Advent, het 
wachten op en verwachten van de komst van de Here Jezus. Het 
Christuskind dat Licht in de wereld brengt. 
 
 
Tot slot het Gebed van Franciscus van Assisi, dat veel gebeden werd 
tijdens de oorlogen. Veel mensen kunnen dit bidden voor diverse 
persoonlijke omstandigheden. 
 

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: 

laat mij liefde brengen waar haat is, 

eenheid waar mensen verdeeld zijn, 

vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 

geloof aan wie twijfelt; 

laat mij licht brengen waar het duister is 

en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 

Heer, help mij 

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te 

maken; 

niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te 

begrijpen; 

niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te 

troosten; 

niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen; 

want als ik geef, zal mij gegeven worden, 

als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 
 
Margot van de Wiel 
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Agenda 
 
Datum Activiteit & locatie Aanvang 

26 november Senioren middag 15.00 uur 

  6 december Breicafé 13.45 uur 

11 december Samen nadenken over “het kwaad 
in de wereld” 

19.30 uur 
Exoduskerk 

13 t/m 15 
december 

Kerststallententoonstelling  
(openingstijden: zie blz 23)  

Exoduskerk 

21 december Kerstviering senioren 14.30 uur 

  3 januari  Breicafé 13.45 uur  
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Uit de kerkenraad 
 
Onze voorzitter begint na de opening van de vergadering met een 
korte terugblik op de afgelopen tijd in de kerk, een tijd met heel veel 
activiteiten waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn geweest. Er was 
veel belangstelling voor de jeugddienst en ook de ontmoetingsdagen 
zijn heel positief verlopen. Een goede sfeer, veel “ontmoetingen” en 
een mooie opbrengst. 
Daarna beginnen we aan de verschillende punten op de agenda. Zo 
is de evangelisatiecommissie op het eiland op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Zij organiseren o.a. het Pinksterpad, wij denken na over 
het werk van deze commissie en onze rol als kerk binnen die 
commissie. Er komt een oproep in de nieuwsbrief en in het 
mededelingenblad. 
Het moderamen doet vervolgens verslag van het jaarlijks overleg met 
het moderamen van de Emmaüskerk. Enkele punten die besproken 
zijn: de nieuwe opzet voor de jeugd in de Meet Inn, lijkt goed te 
werken, de predikanten spreken af dat in 2019 weer kanselruil zal 
plaatsvinden. Door de vacante periode in de Exodusgemeente is dit 
even niet gelukt, ook wordt afgesproken dat ds. Jan de Visser dit jaar 
zal voorgaan op Oud jaar in de Emmaüskerk. Het programma voor 
de Stille Week komt aan de orde, zo ligt er een voorstel voor een 
speciale dienst op Goede Vrijdag. 
Ds. Jan de Visser heeft geconstateerd dat in onze kerk weinig 
mensen belijdenis hebben gedaan in de afgelopen jaren. We 
bespreken de mogelijke redenen en een mogelijke opzet om tot 
verdieping van het geloof te komen met mogelijk een aantal mensen 
die op termijn belijdenis kunnen gaan doen. 
Besloten wordt om ook dit jaar weer bij alle leden van onze kerk een 
kerstgroet te brengen in de vorm van een kaars met een kaartje 
eraan. Een aantal kerkenraadsleden spreekt af om dit te gaan 
regelen. 
De rubriek pastoralia in het mededelingenblad loopt regelmatig achter 
de feiten aan, omdat het blad nu eenmaal niet zo vaak verschijnt. De 
kerkenraad besluit na enige discussie om te starten met een rubriek 
in de nieuwsbrief waarin aandacht komt voor het wel en wee van 
leden van onze kerk. Margot zal dit onderdeel van de nieuwsbrief 
voorlopig maken. 
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Zowel de diaconie als de kerkrentmeesters hebben voor deze 
vergadering een begroting voor 2019 ingeleverd. Deze begrotingen 
worden toegelicht en besproken. 
Begin volgend jaar zijn een aantal kerkenraadsleden aftredend. We 
zijn vooral op zoek naar mensen die willen helpen bij het jeugdwerk 
(in de kerkenraad of daarbuiten) en naar extra mensen voor de 
diaconie. Voelt u er iets voor om de mensen van een van deze 
groepen te helpen laat het dan even horen, ze willen graag uitleggen 
waar u kunt helpen. 
Sinds enige tijd hebben we te maken met een nieuwe indeling van de 
classis in de kerk. Men zoekt nu vertegenwoordigers van de kerken 
die een bijdrage willen leveren aan het werk van deze nieuwe classis. 
Ds. Jan de Visser wil zich beschikbaar stellen, er kunnen meerdere 
kandidaten komen van verschillende kerken, dus het is nog niet zeker 
dat ds. Jan de Visser ook gekozen zal worden als vertegenwoordiger. 
 
Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede decembermaand 
toe en alle goeds voor het komende jaar. 
 
Annet van Leersum 
(scriba) 
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Decibel in de Exoduskerk 
 
Tijden veranderen ook in de Exoduskerk, toch wil ik graag jullie 
aandacht hiervoor vragen. We zijn mondig, hebben elkaar veel te 
vertellen en voelen ons thuis in de kerk. 
Jullie komen naar de kerk, ieder met je eigen gevoelens en 
verwachtingen. De één komt voor het gemeenschapsgevoel, voor de 
preek of voor de muziek, anderen voor een goed gesprek of mogelijk 
een moment van stilte. 
Een kerkdienst vraagt inzet van een predikant en veel vrijwilligers die 
een dienst mogelijk maken. Denk hierbij aan de organist, koster en 
vele anderen. 
Als kerkgemeenschap zijn wij blij met de inzet van onze 
organisten/pianisten, maar denk niet dat het spelen van een 
muziekstuk geen oefening vraagt voor een organist.  
In het verleden is met regelmaat aandacht gevraagd voor de overlast 
van stemgeluid in onze kerk, niet dat u hier volledig de schuld van 
krijgt. Het is algemeen bekend dat de akoestiek in onze kerk goed is 
en dat het geluid hierdoor ver draagt. 
Maar mag ik hier ook het woord respect gebruiken, respect voor de 
organist die muziekstukken heeft ingestudeerd en gemeenteleden die 
het prettig vinden om naar de muziek te luisteren. Respect voor de 
gemeenteleden die met ons verbonden zijn met internet omdat zij 
misschien lichamelijk niet anders kunnen, maar bovenal respect voor 
elkaar. 
Als kind werd ons het fluisteren in de kerk als eerste bijgebracht, 
waarom moet ons stemgeluid dan tegenwoordig drie rijen verder 
hoorbaar zijn. 
 
Mag ik jullie aandacht hiervoor vragen. 
 
Jan Terlouw 
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand oktober waren: 
 

Datum Doel Bedrag 

  7 oktober United Mission Nepal €    192,25 

  7 oktober Voedselbank €    246,05 

14 oktober Sulawezi  € 1.085,00 

21 oktober Plaatselijk diaconaat €    111,85 

28 oktober Bartimeüs €    356,83 

 
De collecte-opbrengst voor Sulawezi was € 1.000,00, door twee 
nagekomen giften kon er in totaal € 1.085,00 overgemaakt worden, 
een prachtig resultaat. 
 
De volgende giften zijn ontvangen: NN € 25,00; NN € 50,00, 
waarvoor onze hartelijke dank. 
 

Met vriendelijke groet,  
namens de diaconie,  
Janny Vermaat 
 

Toelichting bij de collecten  
 
2 dec. Plaatselijk diaconaat. Hiervan worden plaatselijke diaconale 
activiteiten betaald. 
 9 dec. Stichting De Boei. Deze Stichting organiseert inloophuizen, 
ontmoetingsplaatsen in huiselijke kring voor mensen die kanker 
hebben, hun naasten en/of nabestaanden. Hier kunnen zij, samen 
met vrijwilligers en medewerkers, lotgenoten ontmoeten, ontspanning 
vinden, creatief bezig zijn, cursussen volgen, informatie verkrijgen en 
er is een luisterend oor. In Ouddorp wordt vanuit deze stichting ook 
twee keer in de maand een bijeenkomst gehouden in “De Overkant”. 
16 dec. Studenten pastoraat Rotterdam. Hier kunnen, onder leiding 
van een studentenpastor, studenten terecht, die verdieping zoeken 
en nadenken over de zin van het leven, of worstelen met 
levensvragen. 
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23 dec.  Stichting De Hoop. Stichting De Hoop is een evangelische 
GGZ-instelling voor jongeren en volwassenen met psychiatrische – 
en/of verslavingsproblemen. Naast poli - en klinische behandelingen 
zijn er ook woonvormen voor beschermd wonen. Folders van deze 
Stichting liggen op het leesrek in de ontmoetingsruimte. 
24 dec. Light for the World. Deze stichting werkt aan een wereld 
waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op 
onderwijs en daardoor ook op betaald werk. Hun motto is: ”Samen 
voor gelijke kansen”! 
25 dec. Kinderen in de Knel. Geef licht aan kinderen in de knel! Met 
kerst, feest van licht, willen we een sprankje hoop en licht brengen 
aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. 
Honderdduizenden Syrische gezinnen zitten al jaren in 
vluchtelingenkampen in Libanon. Lokale partners van Kerk in Actie 
delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken 
naar onderdak en werk. Kinderen kunnen onderwijs volgen en krijgen 
psychologische hulp. Met uw bijdrage aan de kerstcollecte steunt u 
het werk voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie zoals in Libanon 
en Syrië. 
30 dec. Schuld Hulpmaatje. Met een aantal andere kerken op 
Goeree Overflakkee is de diaconie bezig een Stichting op te richten 
met het doel om mensen met schulden, door getrainde vrijwilligers te 
laten ondersteunen om uit deze situatie te komen. Een dezer dagen 
wordt de stichting opgericht en kunnen de vervolgstappen worden 
gezet: het zoeken en trainen van “maatjes”. De collecte is bedoeld om 
de kosten, die daarvoor gemaakt worden te bekostigen. 
31 dec. Christenen in Syrië. De situatie in Syrië is nog steeds 
uitzichtloos. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op de 
kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Kerk in Actie steunt het 
werk van de kerken in Syrië, zodat zij moed houden en middelen 
hebben, om hun belangrijke werk te blijven doen 
 6 jan. Wilde Ganzen. Deze Stichting geeft hulp aan kleinschalige 
projecten over de hele wereld, waar hulp nodig is. Op zondagmorgen 
11.59 NPO2 wordt wekelijks aangegeven waar het geld die week 
heen gaat. 
13 jan. Diaconaal Havenproject. Deze stichting voert diaconale 
arbeid uit, gericht op het welzijn en de behoeften van zeevarenden. 
Specifiek voor hen, die onder precaire omstandigheden moeten leven 
en werken. 
20 jan. Plaatselijk Diaconaat. Voor plaatselijk diaconaal werk. 
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 Kerstkaartenactie 
 
Evenals vorig jaar willen we meedoen met de kerstkaarten actie van 
Ark Mission. Via Ark Mission, die dit samen doet met het Leger des 
Heils, worden rond de Kerstdagen duizenden kerstkaarten bezorgd in 
gevangenissen en opvangcentra van het Leger des Heils. 
Een kaart met persoonlijke wens betekent enorm veel voor 
gevangenen en dak- en thuislozen. U hoeft alleen uw voornaam erop 
te schrijven, geen achternaam graag. 
 
In de ontmoetingsruimte staat vanaf zondag een mandje waar u deze 
kaarten in kunt doen. Inleveren kan t/m 9 december. 
 
Hartelijke groet, 
De Diaconie 
 
 
 

Kerstviering  
 
Nog even en de Adventstijd is alweer aangebroken. De tijd waarop 
we ons voorbereiden op de gedachtenis aan de geboorte van Jezus 
en wat dat nu nog voor ons betekent. Na een hele mooie zomer 
moeten we er nu toch echt aan geloven dat het weer winter wordt! 
Ook deze tijd heeft zijn mooie kanten. We zijn wat huiselijker en 
minder vaak weg dan in de zomer. Het is ook een tijd dat we weer wat 
meer aandacht aan elkaar en misschien eenzame medemens kunnen 
besteden. Tenslotte is het zo dat we in de kerk allemaal een diaconale 
taak hebben: Omzien naar elkaar! 
Op 21 december heeft de diaconie een kerstviering gepland voor de 
ouderen en alleenstaanden van onze gemeente. Na een liturgisch 
gedeelte gebruiken we met elkaar een broodmaaltijd. Wij hopen dat 
het weer een gezellig samenzijn zal zijn. De mensen die hiervoor in 
aanmerking komen hebben inmiddels een uitnodiging gekregen. 
 
Namens de diaconie, Coby van den Tol 
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 Van de kerkrentmeesters 
 
Opbrengst van de collecten: 
 

Datum Bedrag 

  7 oktober € 155,97 

14 oktober € 307,10 

21 oktober € 138,65  

28 oktober € 243,86 

  4 november € 237,47 

11 november € 244,30 

18 november € 180,55 

 
De volgende giften zijn ontvangen: NN € 30,00; NN € 30,00. 
 
Alle gevers hartelijk dank, 
namens de kerkrentmeesters,  
Jannet de Vries 
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Ontmoetingsdagen op 2 en 3 november 2018 
 
De Ontmoetingsdagen 2018, wat een bijzonder evenement. 
Wat is er weer heel veel werk verzet in de week voor de 
ontmoetingsdagen, kerkzaal leegmaken, vloer afdekken, wanden 
beschermen, kramen opstellen, kratten plaatsen enz, enz. 
In de week voorafgaand ben ik verschillende avonden aanwezig 
geweest om de dozen uit te zoeken en de kramen in te richten. En 
ieder jaar ben ik weer verbaasd dat er zoveel mensen in de kerk bezig 
zijn om de boel uit te pakken en de kramen in te richten. Als het tijd 
voor koffie was ging iedereen gezellig een bakkie doen. Je spreekt 
dan mensen die je minder snel spreekt dus dan heb je al ontmoeting 
en zo langzamerhand zie je dat de kramen vorm krijgen. Er komt van 
alles binnen, spullen voor de kerstkraam, bloempotten, het 
middenterrein, handwerk, huishoud, speelgoed, tassen, tupperware  
en de antiekkraam, enveloppen, rad, curiosa, kleding en boeken. 
Graag wil ik ook aan iedereen vragen of hij/zij een steentje wil bij 
dragen aan de Ontmoetingsdagen, al kom je maar een uurtje of 2 
uurtjes tijdens de opbouw. 
Vervolgens wordt ook de koffiecorner, de kruukplaetjes, de advocaat 
en biologische groente klaar gemaakt. Voor de jeugd was een deel 
van de jeugdruimte ingericht, om te schminken, grabbelen, enz 
Buiten werden er oliebollen gebakken en de viskraam ook niet te 
vergeten. Nieuw dit jaar was de kibbeling. 
Dit jaar zijn er wat veranderingen doorgevoerd, omdat de 
veranderingen van vorig jaar niet helemaal zijn gegaan zoals wij dit 
bedacht hadden en dus hebben we in goed overleg weer de inrichting 
aangepast om te kijken of dit beter bevalt dan vorig jaar. De kleding 
is naar de multifunctionele ruimte gegaan en de boeken zijn naar de 
blauwe en groene kamer verhuisd en de Curiosa naar de gele kamer.  
En dan is het vrijdagavond even voor 19:00 uur, de spanning stijgt, 
wie komen we tegen en wat wordt er verkocht? De eerste mensen 
staan al om 17.00 uur voor de deur! 
Zodra de deur opengaat komt er een wervelwind van mensen de 
ontmoetingsruimte binnen, een bijzonder schouwspel.  
Dan is het zaterdagavond 18.00 uur, kerk en kerkzaal weer 
opgeruimd alles aan kant zodat we zondagochtend weer gewoon 
kunnen kerken. Na een uurtje tellen mag ik vertellen wat de eindstand 
is geworden, iedereen zit mij gespannen aan te kijken, uiteraard is 
iedereen vermoeid van de week ervoor en de dagen zelf. 
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Ik maak het bedrag bekend: €23.800,-.  Iedereen is tevreden en blij. 
Ik wil u er nog even op attent maken dat wij als Ontmoetingsdagen 
ook een eigen Facebooksite hebben nl: “Ontmoetingsdagen 
Exoduskerk”, like onze site en daar kun je een filmpje zien hoe de 
mensen vrijdagavond binnen stormen. 
Bij deze wil ik iedereen hartelijk te bedanken voor zijn of haar inzet 
voor de afgelopen Ontmoetingsdagen, want zonder vrijwilligers geen 
ontmoetingsdagen. 
 
Namens de ontmoetingsdagen commissie 
Ronald van Reede 
 

Uitslag grote loterij tijdens de Ontmoetingsdagen  
 
Alle prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen. 
Iedereen weer hartelijk bedankt voor zijn deelname. 

 
 
 
 
 

1 Airfryer 2089 Jonathan Drooger 

 2 
Wokbarbecuen en 1 uur bowlen voor 4 
pers. 

2149 Adriaan Lodder 

3 Dinerbon 198 Anne Akershoek 

4 Waardebon Deco Home 1603 Carry Voorberg 

5 Waardebon Deco Home 448 A.&N. Nelemans 

6 Waardebon Van Eesteren 937 Ellen Buth 

7 Tapas borrelbuffet, Soof Catering 1574 Fam. Buscop 

8 Werelds In-Side lunchbon  137 P. van Rossum 

9 Bon bakkerij Koese 1395 André Groenendijk 

10 Carwashpakket 'Shell De Ronde Boom' 
691 Nicoline van 

Woerden 

11 Carwashpakket 'Shell De Ronde Boom' 1403 Jos Groeneveld 

12 Boekenbon Van den Boom 881 Fam. Taale 

13 Boekenbon Van den Boom 1421 Jos Groeneveld 

14 Kaas & notenpakket 663 Michel van Soelen 

15 Biologisch groentepakket Mts. Vader 286 Vera Akershoek 
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Vorming en toerusting 
 
Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen 
 

Het kwaad…….wat stellen we ons daarbij voor? 

Er is veel kwaad in de wereld en vaak ook in onze eigen 
leefomgeving. Wat verstaan we eigenlijk onder ‘kwaad’? Welke 
soorten ‘kwaad’ kunnen we onderscheiden? Is ‘kwaad’ het 
tegenovergesteld van ‘goed’? Welke beelden hebben we zelf van het 
kwaad in de wereld? Zit daar een duistere macht achter? 
Hoe gaan we in ons leven met dit soort vragen om? Welke beelden 
levert de Bijbel ons aan als we spreken over het kwaad in de wereld? 

Op deze tweede gespreksavond zullen deze vragen opnieuw centraal 
staan. De Commissie Vorming en Toerusting nodigt u van harte uit 
mee te gaan in deze ontdekkingstocht. Samen nadenken over "het 
kwaad in de wereld". 

Plaats van samenkomst: Exoduskerk, dinsdag 11 december 2018, 
aanvang 19.30 uur 

Het thema zal worden ingeleid door Peter Visser – die een boek heeft 
geschreven over het mysterie van het kwaad – en samen met ds. Jan 
de Visser van de Exodusgemeente wordt door hem ook de 
begeleiding van deze avond ingevuld. 

Kerststallen en -groepen in de Exoduskerk  

Van donderdag 13 t/m zaterdag 15 december 2018 wordt in de 
Exoduskerk, Dorpsweg 97 in Sommelsdijk opnieuw een kerststallen 
tentoonstelling gehouden. Een kleurrijk aanbod van bijna 150 
kerststallen en kerstgroepen uit 25 verschillende landen wordt deze 
dagen aan het publiek getoond. 

Nieuw dit jaar is dat binnen diverse thema's de kerststallen en -
groepen uitgestald worden. Van een eenvoudige, lokale kerststal uit 
de 19e eeuw tot kleurrijke kerstgroepen uit Zuid-Amerika. 

De "eyecatcher" op deze tentoonstelling is een moderne "hipsterstal" 
uit de VS. 
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Tijdens de expositie wordt op een groot beeldscherm een presentatie 
getoond over het ontstaan en de symboliek rond kerststallen. 

Op zaterdag 15 december is er tussen 11.00 en 16.00 uur speciaal 
voor de jongere kinderen gelegenheid een mooie kerstplaat te komen 
inkleuren of een kerstengel te knippen. In de expositieruimte staat ook 
een tafel met kinder-, lees- en prentenboeken over kerstverhalen. 

Het is de tweede keer dat deze tentoonstelling wordt georganiseerd 
door de R.K. parochie van Middelharnis en de Exoduskerk van 
Sommelsdijk. 

Beide kerken willen dit evenement eens in de twee jaar herhalen. 

Openingstijden zijn op: donderdag 14.00 tot 17.00 uur - vrijdag 
14.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur 

U wordt hartelijk uitgenodigd deze tentoonstelling te komen 
bezichtigen. 
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Kerkdiensten Hernesseroord  
 
Velen van jullie weten dat wij als gemeente al vanaf 1999 meedraaien 
in de kerkdiensten op Hernesseroord. 
Ikzelf ben bijna vanaf het begin hierbij betrokken geweest. 
Afgelopen week heb ik in de commissievergadering aangegeven per 
1 maart hiermee te stoppen. 
We zoeken nu een opvolger die namens de Exoduskerk plaats wil 
nemen in deze commissie. 
Ik heb dit al die jaren samen met Ankie Mastenbroek gedaan. 
De commissie bestaat uit leden van Herv. Gem. Dirksland, Herv. 
Gem. Sommelsdijk, Emmaüskerk, Katholieke Parochie en de 
Exoduskerk. 
Daarnaast komen vele vrijwilligers vanuit diverse andere 
kerkgenootschappen. 
Wie zou dit mooie werk van mij over willen nemen? 
Neem gerust contact met mij op zodat ik er meer over kan vertellen. 
 
Joke van Driel, tel. 642003,  
email: jokevandriel@hotmail.com 
 
 
 

  

tel:642003
mailto:jokevandriel@hotmail.com
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Schoonmaakteam  
 
Beste mensen. 
 
We zijn trots op ons mooi en functioneel kerkgebouw! 
Om dit zo te houden komen er regelmatig vrijwilligers 
(mannen/vrouwen) op zaterdagochtend van 8.00 tot 9.30 uur bij 
elkaar om het gebouw schoon te maken. 
Heel graag zouden we er een aantal personen bij willen hebben! 
Alle feiten op een rij: 

 We werken in vijf groepen, iedere groep is 1 keer per 10 

weken aan de beurt 

 Het gaat om 1,5 uur in de 10 weken, dus 7,5 uur per jaar! 

 We werken volgens een jaarrooster  

 Alle gelegenheid om met elkaar te ruilen 

 Gezellige werksfeer met leuke onderlinge contacten  

 We hebben geen vergaderingen maar 1 keer per jaar een 

gezellige avond 

 Vrijwilligers werk wat niet te veel tijd kost en iedere keer 

voldoening geeft 

 Na gedane arbeid genieten van koffie/thee en van elkaar 

Dus schroom niet en kom erbij! 
Van harte welkom! 
Wil je meer weten neem contact op met Joke de Leeuw 
(w.leeuw531@upcmail.nl) of Arja Abramse (arja@abramse.nl) 
 
 

 
  

mailto:leeuw531@upcmail.nl
mailto:arja@abramse.nl
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Kerstvolkszang 
 
Op 14 december zal weer de jaarlijkse Kerstvolkszang plaatsvinden 
op het Diekhuusplein. 
We beginnen deze avond om 19.00 uur en Sempre Crescendo zal 
het geheel muzikaal ondersteunen. 
Het is weer een programma met mooie kerstliederen. 
We nodigen iedereen uit om bij de grote kerstboom op het plein te 
komen zingen. 
Hopelijk geven velen gehoor aan deze oproep. 
 
Joke van Driel 
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Plexat Jongerenpagina  
 
Jeugddiensten: 
Op zondag 28 oktober was er een Jeugddienst met als thema: ‘Een 
wereld van verschil’. Onze Dominee Jan de Visser heeft ons hier 
meer over verteld aan de hand van het verhaal over Bartimeus. In 
deze dienst hebben Lara, Joost, Milou, Marinda, Cyrine en Jeannette 
de muzikale begeleiding verzorgd. Ook de Jadus heeft met een 
toneelstukje hun bijdrage geleverd aan deze dienst. Complimenten 
voor iedereen! 
Nu zijn we weer bezig met de voorbereidingen van de volgende 
jeugddiensten: zondag 16 december hoopt Arend Voogt weer in onze 
kerk te spreken. Op weg naar Kerst!  
Ook zijn de kinderen al druk aan het oefenen voor de kerstmusical die 
op kerstmorgen gespeeld zal gaan worden in de dienst. De musical 
heet: “de moeite waard”. En dat is hij zeker!  
De liedjes hiervoor gaan we in de maand december ook bij de 
kindernevendienst oefenen. 
De teksten en verdere invulling van de musical wordt besproken en 
geoefend op zondagen na de kerkdienst of soms op zondagmiddag.  
We hopen op een leuke oefentijd en een bijzonder mooie 
kerstmorgen met elkaar! 
Op 30 december wordt er weer een Top 2000 dienst gehouden. Ook 
hier zijn de voorbereidingen al druk voor aan de gang. 
 
De Jadus: 
De volgende Jadus is 9 december. 
De scholieren van de middelbare school zijn allemaal van harte 
welkom! Iedere tweede zondag van de maand in de jeugdruimte; 
gewoon tijdens de kerkdienst. 
We hopen dan weer veel jeugd welkom te heten en gezellig met 
elkaar te kletsen over allerlei onderwerpen en Bijbelverhalen. 
 
De Web en De Soos: 
De clubs zijn weer begonnen. Op zondag 7 oktober zijn we met een 
flinke groep kinderen/jeugd en een aantal ouders naar het Faunapark 
in Nieuwe Tonge geweest. Het was erg gezellig en we hadden 
prachtig weer. De jeugd van de soos is aan het midgetgolfen geweest 
en de andere kinderen hadden een speurtocht door het park.  
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De volgende web is op zondagmiddag 2 december. 
Op vrijdagavond 9 november is er met de Soos een bingoavond 
gehouden; na de meet-inn. 
Vrijdagavond 16 november zijn we met een aantal jongeren naar 
Reyer met zijn band in Ouddorp geweest tijdens de ‘Hoop in Mij’ tour. 
Vrijdagavond 23 november is er een sportavond voor de tienerclubs 
van de PKN-kerken van heel het eiland in de Gooye in Dirksland. Ook 
wij gaan hier met een team naar toe. We hopen op een gezellige en 
sportieve avond waarop we ook jeugd en leiding van andere 
gemeentes zullen ontmoeten. 
Nieuwe leiding voor de clubs van basisschoolleeftijd en middelbare 
scholieren zijn welkom!  
Dus lijkt het je leuk om bij de jeugd te helpen; laat het ons weten (kan 
ook af en toe).  
Meer informatie bij: Moniek, Miranda en Janine. 
 
Kindernevendienst: 
Aan de snoeppot wordt goed gedacht iedere zondagmorgen. Na het 
kinderpraatje gaat deze met het lichtje mee naar de 
kindernevendienst waar we luisteren naar ons Bijbelverhaal. Ook is 
er dan nog tijd voor een spelletje, knutselwerkje of kleurplaat voordat 
we weer terugkomen in de kerk. De komende weken zijn we ook druk 
met het oefenen van de liedjes voor de kerstmusical; want alle 
kinderen mogen mee doen in het koor. 
 
MEET INN 
Vrijdagavond 9 november was de tweede bijeenkomst van 18.30 tot 
19.30 uur in de jeugdruimte van de Exodus kerk. Een leuke opkomst 
en weer een goeie/leuke bijeenkomst gehad. Met deze keer 
aansluitend Bingo en gezelligheid bij de Soos. Ook de jeugd van de 
Emmauskerk mocht hierbij blijven. 
De derde avond is in de Emmauskerk; met daarna ook daar een 
clubavond er achteraan. 
Concept rooster Meet-Inn: een week vóór elke Meet-Inn krijgen 
jullie via de groepsapp de juiste informatie met de tijden en de locatie. 
Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee. 
 
Hartelijke groetjes van alle jeugdleiding,  
Ria van Eck en Janine van Noord (jeugdouderlingen) 
Tel. 669367 of 06-11504461 en mail: krammerzicht@gmail.com 
Tel. 645314 of 06-45446032 en mail: janinevannoord@hotmail.com 
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Koffiedienst 
  2 december Mevr. M. Quadt en Mevr. W. Geelhoed  
  9 december Mevr. J. de Leeuw en Mevr. C. Bree 

16 december Mevr. J. le Comte en Dhr. R. le Comte 
23 december Mevr. A. van der Veken en Mevr. N. Ista  
25 december Mevr. C. Bree en Mevr. E. van der Wel  
30 december Mevr. J. van Nimwegen en Mevr. A. van Eijken 
  6 januari Mevr. T. de Roos en Mevr. I. Mackloet 
13 januari Mevr. R. Riedijk en Dhr. S. Riedijk 
20 januari Mevr.M. van Sliedregt en Dhr. L. van Sliedregt 

 
Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemendienst 
  2 december Mevr. Riedijk  Sommelsdijk 
  9 december Mevr. Slis Dirksland 
16 december Mevr. Arensman Middelharnis 
23 december Mevr. v.d. Wiel Dirksland 
25 december Mevr. Vroegindewei Sommelsdijk 
30 december Mevr. Maliepaard Den Bommel 
  6 januari Mevr. Grootenboer Dirksland 
13 januari Mevr. Gravendeel Sommelsdijk  
20 januari Mevr. Vroege Middelharnis  

 
Riet Riedijk, tel.: 487050 
  

mailto:nel@ista.nu


 26 

Oppasdienst 
02-12-2018 Cyrine Buskop 06-46189955 

Merel van Noord 06-26045363 

09-12-2018 Annefleur van Es 0187-641154 

  

16-12-2018 
jeugddienst 

Marlien Mijnders 06-20340464 

  

23-12-2018 Veerle Baars 06-34594742 

Maaike den Hartogh  

25-12-2018 
1e kerstdag 

Ellen Buth 06-19018873 

Joëlle van den Doel 06-44728484 

30-12-2018 
Top 2000 
dienst 

Jantien Nagtegaal 06-53520306 

  

06-01-2019 Annemiek Wesdorp 06-38499936 

Sophie van der Waal  

13-01-2019 Cyrine Buskop 06-46189955 

   

20-01-2019 Annefleur van Es 0187-641154 

 Anne Akershoek 06-57740388 

 
Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt?  
Graag eerst onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan: 
marlien_lisse@hotmail.com  

mailto:marlien_lisse@hotmail.com
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Abonnement mededelingenblad 
 
Wilt u een abonnement op het mededelingenblad? 
 
Dan graag € 17,50 overmaken op bankrekeningnummer 
NL92RABO0373725140 t.n.v. Exodus Gemeente PKN  
onder vermelding van “mededelingenblad”.  
 
Wilt u tevens uw adresgegevens doorgeven aan de scriba 
via e-mail: info@exoduskerk.nl  of via telefoonnummer:  
0187-602792 (Annet van Leersum) 

 
  

mailto:info@exoduskerk.nl
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 Leesrooster 
 
 
December 2018
zo 2 Openb. 8:1-13 
ma 3 Openb. 9:1-12 
di 4 Openb. 9:13-21 
wo 5 Openb. 10:1-11  
do 6 Openb. 11:1-14 
vr 7 Openb. 11:15-19 
za 8 Lucas 1:39-56 
zo 9 Openb. 12:1-12 
ma 10 Openb. 12:13-18 
di 11 Openb. 13:1-10 
wo 12 Openb. 13:11-18 
do 13 Openb. 14:1-13 
vr 14 Openb. 14:14-20 
za 15 Openb. 15:1-8 
zo 16 Openb. 16:1-11 
ma 17 Openb. 16:12-21 
di 18 Openb. 17:1-8 
wo 19 Openb. 17:9-18 
do 20 Openb. 18:1-8 
vr 21 Openb. 18:9-24 
za 22 Openb. 19:1-10 
zo 23 Lucas 1:57-66 
ma 24 Lucas 1:67-80 
di 25 Lucas 2:1-21 
wo 26 Handelingen 6:8–15 
do 27 Handelingen 7:1-16  
vr 28 Handelingen 7:17-34 

za 29 Handelingen 7:35-43 
zo 30 Handelingen 7:44-60 
ma 31 Psalm 147 
 
Januari 2019 
di 1  Psalm 75 
wo 2  Openbaring 19:11-21 
do 3  Openbaring 20:1-10 
vr 4  Openbaring 20:11-15 
za 5  Openbaring 21:1-8 
zo 6  Openbaring 21:9-27   
ma 7  Openbaring 22:1-11 
di 8  Openbaring 22:12-21 
wo 9  Lucas 2:22-35 
do 10  Lucas 2:36-40 
vr 11  Lucas 2:41-52 
za 12  Lucas 3:1-14 
zo 13  Lucas 3:15-22(38) 
ma 14  Jesaja 40:1-11 
di 15  Jesaja 40:12-20 
wo 16  Jesaja 40:21-31 
do 17  Ester 1:1-12 
vr 18  Ester 1:13-22 
za 19  Ester 2:1-11 
zo 20  Ester 2:12-18 
 
 

 
 


