


"Het vertrouwen in aanraking doet ons oprijzen"
(Exodusdienst jubileum 8 sept.)



Tnndag I september 1996
Valkenboschl<crk - Den Haag, 10.0O uur

Kerkdienst tgv. het jubileum van "Exodus"



Vor$:
'Exodus' gaat uit van kerken in Den Haag en omstreken en van het justitiepasmraar.
"Exodus'biedt na?org aan mensen die in een gevangenis hebben gezeaen.
"Exodus" heeft daarvoor vijf projekten:
het Op€n Huis als eetcafé, een Huis (3) voor begeleid-wonen,een IletsenmakeriJ als
werkervaringsplaats, begeleiding om werk en huisvesting te vindcn en de Exodus_
kerkdiensten.
ln het huis van "Erodus' in Den Haag wonen 16 mensen. Ook in Utrecht is
een Erodushuis, met 6 bewoners. In Alkmaar is een Woonprojekt in voorbcreiding.
Her Open Huis van Exodus en 'Exodus" als organisatie onBtonden lS Jaar gcleden.
Het Woonprojekt aan de Frankenslag is l0 jaar geleden geopend. Een dubbet
jubilcun.
De Exoduskerkdiensien worden 4x per jaar gehouden. Vandaag voor het eersl in r^
val ken boschkerk .

In de Exoduskerkdiensten onrmoeten alle mensen die zich met "Exodus" verbonden
voelen elkaar. Be\À,oners van de begeleide kamerbewoning uit Den Haag en Utrecht,
bezockers van het eetcafé, ex-gedetineerden, mensen in de marge van de samcnlcving,
vrijwilligers, medcwcrkers en allen die hct werk van .Exodus' €cn urarm harr
toedragcn.
Maar net zo goed zijn de Exoduskerkdiensten de ontmoetingsplaats voor de mensen
van "Exodus' en de plaaselijke kerkelijkc gemeente. De Valkenboschkerk bicdt ons
hier een tasavrije ontvangst: de ,nens€n van "Exodus, verwachten veel van die
onrmo€ting!
In de Eroduskerkdiensten proberen we iot een aansprekende vonn van vieren te
komen. Ook voor mensen die niet zo gewend zijn om naar de kerk tc gaan. Of voor
wie dc kerkdienst alleen vanuii de gevangenis kennen.

In de kerkdienst van vandaag vieren we het Jubileum van "Exodus". Omdat .Exodus"

vooral beshat uit de vele vrijwilligen die het werk dragen, besteden we speciaal aan
Hans en Mclanie Berkemeijer, die vieren dar zU al l0 jaar het gevaogenispastoraat
mee helpen dragen.
We zijn dankbaar dat het werk van "Exodus" zo breed is uitgeblo€id. Wc zij^
dankbaa, dat mvele mensen dat werk gedragen hebben en blijven dragcn.
we zija blij dat u en jij gekomen bent om het feest mee te vieren.
lvij wcnscn u en jou een goede dienst toe,

de stuurgroep Exodus-kerkdiensten

v{rcrtrngers: pastor René Akkermans, ds.Christiaan Donner, ò.Jan Eerùeek
organist: Kees Brouwer
mmv.: MODINHA - Maria Boonzaaiier en Harry van Veen

Combo olv. Bas v.d.Bosch
koster: Wiep Bouma
kinderrverk: leirlingvandekindernevendienst
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Qeruijl u binnenkoru, worden er her en der nog liederen ingeoefend)

Mrzick

Welkon (door een bewoonster van Exodus)

HA Acfu van de Pm,skoan

Wc zingcn (staande): "Znmaar een dak boven wat hoofden"

dcur dic na.( stil pcn - dut.

van huid,

Tafel van Eén, brood om te weten
dat wU elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten, nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan
doen wat ondenkbaar is:
dood en verrijzenis.

bnudiging cn begrocting

rcclt voor God tc sta.n.

bo . vcn w.l hgof. dcn

- mcn d! o - 8cn

spcu . rend naar hoop - gc - rrad.

Huis dat ccn li . charnr wordt



MODINIU "Como I: Cigarra"

(ven.: 'Zoals de kekel')
L Honderd maal ben ik gestorven

honderd maal ben ik vermoord
toch dans ik weer op het koord
als nieuw geboren.

2. k zal drinken op mijn beulen
en mijn rragisch lijkend lot
want zij wilden mij kapot
maar ik blijf stug zingen.

refrein:

Honderd malen opgegeven
als verdronken, als vermist
steeds mijn sporen uitgewist
eruilSesmeten.

Eenzaamheid en hete tranen
bij 't verlaten van mijn land.
Blussen wilden zij mijn brand
maar ik blijf stug laaien.

In het uur dat jou doet breken
in de nacht van angst en pùn
zal er iemand naast je zijn
die tot jou zal spreken:
(refrein)

3.

4.

Geen mens kan mij tot zwijgen dwingen
ook in de nacht blijft een kekel zingen.
Ik kroop weer op uit de aarde
locn het geweld bedaarde.

5. Honderd keer zal men jou doden 6.
honderd keren sta jij op
honderd keer voel jij de strop,
hoor jij de schoten.

Cilbd

We zingen (met conbo) .' "Ik las vannacht"

Ik las van - nacht het boek dar dichr ligr in mijn han

lk las de blad - zù{en, ik zwan op zw lu

las de woorden die geen woor-den wil - len

mijn le - ven, mijn ver - le - den lijd

zijn
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Ik zag een kind dat hunkert naar wat klein geluk
voelde mijn tranen in een kussen weggedrukt
een hoofd dat barst en bonlr van woede en verdriet:
reclames vol geluk, maar in mijn leven niet!

Ik zag een kind naar school gaan zonder levenslust
Geen moeder die dit kind de dag in heeft gekust

Geen vader die zijn liefde in een knipoog gaf
De deur slaat dicht en zo begint de nieuwe dag.

Ik zag een schoolplein als een groot gemaskerd bal
Geen vriend of meester die de waarheid merken zal
Een kind dat moeiteloos zijn rol speelt, goed vermomd:
slaat erop los, schreeuwt, heeft een veel te grote mond.

Zijn liefde werd verhard tot bitterheid en haat

Het goede stikte in het ademloze kwaad
Een kind zag ik dat niemand ooit begrijpen kan
en wie het wel begrijpt maakt het alleen maar bang.

Ik las vannacht. ... ..

Zo stond ik op, door al mijn dromen zwaar belast
Wist zeker dat ik nog geen stapje verder was

Maar in de nrin was ook een lijster opgestaan

HU floot de nacht voorbij: de zon brak door het raam.

Ik hoorde stemmen, ja zelfs even klonk mij naam

Er werd geklopt, gevraagd of ik ook mee zou gaan

Er was aan mij gedacht, ook toen ik er niet was
Een volgend hoofdstuk van het boek dat ik net las.

Ik las vannacht.. . .

Maar nog niet afgeschreven is mijn hart§roman
Nog zoveel bladzijden te gaan in mijn belang
Nog zoveel woorden die wel woorden willcn zijn
Nog zoveel zonlicht dat mijn leven binnen schijnt.



Ik zie een toekomst voor het kind dat er nog is
Zo her-ft het lot of God misschien voor mij beslist
Een knop die in de koude winternacht verstijft
Maar in de lente uitkomt en in leven blijft.

Ik wil gaan dansen in het zonlicht van de dag
Omdat ik Goddank weer het goede voelen mag
Ik sla mijn vleugels uit en voel me eind'lijk vrij
Ik zie weer mensen staan en zij... zij zien ook mij.

We lezen uit de Bijbel: Markus 5, 24 - 34

En een grote menigte volgde Jezus en zij drongen
Hem aan.

dicht tegen

En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had,
en veel doorstaan had van vele dokrers en al het hare daaraan
ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer
achteruit vvas gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld
werd en zij kwam tussen de menigte en raakte van achteren zijn
kleed aan. Want zij zei: "Als ik maar zijn kleren kan aanraken,

dan zal ik gered zijn".
En op dat moment droogde de bron van haar bloed op en zij
bemerhe aan baar lichaam dat zij van haar kwaal genezen was.
En Jezus bemerkte op dat moment bij zichzelf de kracht, die
van Hem uitgegaan was en Hij keerde zich om in de menigte en

zei: "Wie heeft mijn kleren aangeraakt? "
En zijn discipelen zeiden tegen Hem: "Gij ziet dat de menigte
tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? "

En Hij keek rond om te zien, wie dat gedaan had.
De vrouw nu, bevreesd en bevend, wetend wat met haar ge-

schied was, kwam en wierp zich voor Hem neer en zei Hem de
volle waarheid. En Hij zei tegen haar: "Dochter, uw vertrouwen
heeft u gered; ga heen in vrede en wees genezen van uw
kwaal".
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MODINIIA: 'De man met het vreemde gezicht'

l. It bcb hcm vandaag wecr zicD zificn Ik hcb hcm vandaag wccr zicn lopcn,
de man met ha vrecmde gczicht. de matr Dt bct yrccmdc Sczicht.
HU zat tcgcn én van de schcpen, Zijn blik en zijn stcm bcwogen,
zdn blik naar het water gcricht. hij licp tussen nrnsen van niels.
Dc zcc speeldc aao zijn voctcn, Hij licp tussen schooiers cn hocrcn,
dc wind strcek zacht door zijn haar, tussen mcnsen van laag allooi.
zijn ogcn bijna gesloten, HU at met hen aan één tafel,
zijn hand zondcr cnig gcbaar. hij dccldc met hcn het brood.
Zijn zwijgcn vcrborg een gchcim, Zijn dclcn verborg een gchcim,
ccn gchcim waar dc mcnscn een gehcim waar de mensen

verlcgcn mce zijn. venpondcrd om zijn...

Rcfr.: Nooit raak jc los van dczc man
Ecnmaal ontmoct blijft hij je bij.
Als je hem zi€t, treft hij je diep.
Waar hij ook gaat: licfde of haat.
Ecn man dic de storm in je levcn kcrcn kan.

Ik heb hcm vandaag zien lijdcn,
de man mct het vrccndc gezic.ht.

Ik zag latr8s zijn mond de lijncn,
lijncn van ecn soon droef€nis.
Hij lecd aan verhardc gczichtcn.

Hij leed aan het vcnijn van de smaad.

Hij leed aan de honger van kinderen.
Hij leed aan de pijn van de srraar.

Zijn lijden vertorg ccn geheim,
een gcheim waar de mecsten van ons bang voor zijn....
Rcfr.

Ik heb hem vandaag zien beminnen
dc man mct het vrecrnde gezicht.
E,jA zÈl.l,q i zuivcrc arndacàt
op ccn atrdcr m€ns gcricht.
Een huiveringwekkende cenvoud
van zijn hand gelegd op een hoofd.
Ecn alles o wapencnde z2cbthcid,
dc va$e blik in zijn oog.
Zijn liefdc openbaardc een gehcim,
oen geheim waar de meesten van ons stil van zijn...
Rcfr.
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Uitle g en ve*ondiging

We zingen: "Jezus zal heersen waar de zon"

Truto D<!

gaat om de gro - te aar - de

z Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die ziin naam omringt.

3 Zijn riik is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4 Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem mct het licd der englen in.

Monenl van bezirning en dank:
Een jubileum van "Exodus " is vooral het jubileum van degenen
die het pastoraat tum mensen die in de gevangenis waren en zijn
droegen en dragen. Teveel om op te noemen. Twee nannen
noemen we: die van Hans en Melanie Berkemeijer.

I ]e - zus zal heer-sen waar de zon

de maan zijn lich - te ba - nen ùekt,

zo - ver het ver - ste land zich strekt.



MODINIIA: 'Al wat ik vt.71ag zan mijn God'

Al wat ik vraag aan mijn God:
dar it nier onberoerd blijf voor pijn,
dat it mijn ogen openhoud voor het lùden,
de geslagene en de gevluchtr niet zal vermijden.

Al wat ik vraag aan mijn God:
dar ik nier onbcrocrd blijf voor geweld,
dar it tenminste mijn stcm zal blijven vcrhe{fen,
dar de strijd om her recht ook mij zal treffcn.

Al wat ik vraag aan mijn God:
dar de houger mij nooit onverschillig laat,
dar ik de schreeuw van ecn kind zal blijven horen
dic te all rijdc mijn rust mag venstor€n.

Al wat ik vraag aaa nijn God:
dat geen oorlog mij ooit onverscùillig laat.
Oorlog m:qh monsters van onze broeders
en ze breeh het hart van zusters en Eoeders.

Al war ik vraag aan mijn God:
dat de liefde mij nooit onverschillig laar,
d61 if nimmel verg€et waarom wij leven
en waarom dczc prachtigc aarde ons is gegeven:

. dat ik nimmer vergeet waarom wij levcn
en waarrom deze prachtige aarde ons is gegeven.

Mrkg?ben - voorbcden - 'Orw Yader' loeattunisctt 'onze vadcr. )

Onzc Vadcr, dic in dc lrerrnl zijt,
uw Noan worde gduiligd,
uw koninbijk kone,
uw wil geschidc, op aarde zoals in de hencl.
Geq oN hden orc dagelijks brod
en vergeq ons onze schadcn,
zoals ook wij owe schaldenaars vergeven
en kid ons nia in wrzo&ing,
maar vcrlos ons vol da boza.
Wanl wn U is ha ktninbijk
en dc lcadt
en dc hccrlijkheid,
in eeuwigheid. Ancn.

0



huotuling wm gwat

We zingat 'Mooie dingen, slechrc zaken'

Als ik aan mijn bon-te le - ven denk;

veel heb ik gc - von - den en ver-lo-ren.

Ik kreeg me-zclf ooit zomaar als

Mct al - les wat ik ben werd ik ge - bo - r€o.

Mooi - c din - gen, slcch - te za - ken, allcs in én han ver - stopt.

Lief - de voe - [en, maar ook ha - ten, al-les zit zo q - gc - kropr-\

Gro - le plan - nen, maar ook angs - tcn,

l-J +
Nict rpcr ho-pco, toch verlan-gen, wat ik kwijt was wccr gc - zocht.

r0

dromen en veel bc - drog.



Grote plannen, maar ook angsten
Dromen en ook veel bedrog.
Niet meer hopen, toch verlangen,
Wat ik kwijt was weer gezocht.

Als ik in mijn levensspiegel kijk
Dan zie ik al mijn maskers en gezichten
Op wie ik nou het allermeeste lijk
Als ik dat wist, dat zou me zo verlichten.

Zwarte nachten, lichte dagen
Alles in één lang verhaal.
Rustig slapen, maar ook knagen
Wikken, wegen andermaal.

l:chen huilen, slaan en strelen
Wie ik liefheb maar ook haat.
Mensen breken, mensen helen
Diep ontroerd en toch ook kwaad.

Als ik in de regen fiets, een traan
rolt langzaam met de druppels naar beneden

Ik vraag me af: hoe moet het verder gaan

Genoeg heb ik gestreden en geleden.

Heel mijn leven, vroeger later,
Alles in één regenbui
Uit de hemel stroomt het \{ater
Klonk het antwoord er maar uit.

Godvergeten, toch gedragen

Want ik ben er en ik fiets
Nog geen antwoord, duizend vragen
Maar ik leef nog, dat is iets!
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MODINIIA: "Lied van de bevrijding"

Eeos zal er een dag,
Ecn dag van loutcr ovcrwinning zijn...
Eeos zal er cco dag,
Een dag vatr loutcr masclijthcid zijn....
Ecns zal cr ccn kracht,
De achtc kracha van licfdc mogcn zijn,
Zo levcnd als ccn wildc zilvcrcn rivicr stroomt
naar dc opcn zcc.

Ecns zal cr ccn dag
De dag van fus gercchtighcid b€staan.

Dan arllen dc stalcn deuren van dc kcrkcrs opcngaarl.

Vrijheid is hct woord
waarop de diep vcmcdcrde op zal staan.

Dan is d€ angst voor wclke vorm van macbt dan ook
voorgoed voorbij -

Zhg dan dc drcom tot lcvc.[!
Zing datr op dood cn levcn!
Zitr8 ct dc mocd dcr vrijhcid!
Zing als c€tr vogcl van vrcdc...
Zing dan dc droom lot lcvcn!
Zing ds cco lcvcnd tckcn!
Lrtcn jc woordcn ier gevcn,

iets van ontcmbaar gcloof!

12



We zhgan: "WU leven van de wind'
wiir.: Nua òdct rllc con

tVij lc - vca ver dc wùd

aan-rukt ho-gc

hccl hct huis vcr-vult

wrar haicèu zijo

dic doordriagt io hct ben,

dc vcr-bor- gco hof,

uitbrcckr ccn licd

2 Vii dclca in hct vuur
drt nccnaiih op dc boofdco,
dc vonl dic ovcrsprilgr
op dlcn dic geloven.
Vuurvogd vel dc vlocd,
duif bovca dc Jordeeo,
vcrstc* i! ons dc gocd,
urlilcr h:t fcccwuur 8t!.

kgat

3 Wil teror op het woord,
hct brood vrn God gcgcvcn,
dat mcdcdcclzam is
cn kracht gccfr co oicuw lcvcn.
Dus zcgr cn zi[gr hct voon,
gccfr uir ma gullc hand
dit mroan voor clk hrrt,
dit vo.dscl voor cll land.

Ontmoeting hoon voor 'fuodus' wezenlijk bij de kerMienst!
Blffi u en blijf jij kofiednnken?

Daar is ook gelegenheid om Hans en Melanie Berkemeijer
geluk te wensen met hun jubileum.

cu op.stiigt God tco lol
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VerantYoording:
De liedcrcn van MODINHA :

- Zoals ccn kckel: vert. Maria Boonzaaijcr. Met dit lied hieldcn kunstmaars

clkaar cn zicbzclf op dc bccn tijdcns de diktatuur in Argentiniè.
- De man met het vrecmdc gczicht: Maria Boonzaaijer naar 'Volvcr à lo§

dièsysièle' (Chili)
- Al wat ik vraag aan mijn God: Maria Boonzaaijer naar 'Solo lc pido a Dios'

van Lcon Gicco. Uit Argcntiniè, dit licd was tijdcns dc dikiatuur vcrMcn
- Licd van dc bcvrijding: Maria Boonzaaijcr naar 'Cancion con Todos' (uit

Argcntiniè)

Anderc licdcreo (voor zovcr niel uit het Licdboek van de Kerken):
:Zomat ccn dak' : Huub Oosterùuis
-'lk las vannacht": ds.Okke Wisse / "Thc Rolting Stones'
-'Mooie dingen, slcchte zaken": ds.Okk€ l isse / "Goede tijden, slechtc tÙden'.

Het beeld van de vrouw die Jezus vastgrcep werd gemaakt voor deze kcrkdicnst door

Annemie Konings.

h verdcr:
+ wordt het jubileum van Exodus oficieel Sevierd met de ,rwri-

fesotie EEN CEL MET IIITZTIIT. Op 24 olcober a.s- om

16.00 u. opent de minister van iustitie, w.W.brgùagcr deze

manifestatie in het Atriwt von M H@gsc stodlntis.

We rekenen erop dat u en jii een kiikie komt nemcn:

donderdag 24 olcober van 17.00 - 20.00 uur
vrijdag 25 oktober van 10.N - 18.il) uur
zaterda{ 26 olaober van lo.N - l3.N uur

+ is de volgende Exoduskerkdienst de Kerstnachalienst, in
Valkenboschkerk oP 24 december a.s.. Voor dc tiid, zie
afrches en de uitnùiging die nog komt.

* Wil ii / wilt u op de hoogte blijven van alles wat met 'Exodus '
te ,ruken heefi? Vul dan uw/ie ntum en adres in op de &rngeg9-
ven regels op de achterle van deze liturgie en §chuer de

bladzij af. Ulje kunt die in de bus doen die bij de kofre te
vinden is. Of, als u/je het pas Wer ziet, er een Postzegel op
plal*en en opsturen ruutr het aonge?even adres.

l,
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Houdt mij op de hoogte van alles
war met "Exodus' te malen heeft.

Naaor

Adres.

t---
I

I

I

-t_

'Exodus' : administratie

Frankenslag 162/164

2582 HX Den Haag

rl
lr

I

t

Postcode........

Woonplaats....-............

Tel.. . .. . ...... . .. ... ..... ...
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(clvàLker,bE.s_ prk) 

./re kr-trrt =iriLJ+ry'aker' dàt ," @ rneer tssl§t-
Je geeft je ààr' dìler,ra.,A rnerer c,ver,

-Y

Ze hàd g.t SeprobeerO. Oe er/e

niets geholperr. IntegendeÉI, ze h

Het leverr had haar alleen maar

Dàer kun :"ffi rnisschien wel
, :

Dàt àl l.= ry, ,r"t

&Na mt;;n detentie was het een ""r,jjnq"= t ot 
"r,

Le rriet c,rn.

/l'1c f: 2'.- 3 9
2 .<-"--"^ l^a.J z^-'-r

1- 'r 1(
t;g1;a..*

Je bent gekwetst geraakt i" JÉ1L1.ng" r.eeks. Met een diep
l-gevoel van wàntrÈ,Lrwen kijk je c,m je heerr. Err je straalt het

Lrit: kem niet te Or"nfOrr!/

Het verhaal dÉlÉliÉl uit de bijbel qaat over eeh vrouer.
a

Een vrouw in de massa.a6"à EeFst rroq niet in de massa.vl+-
lllant ze staàt er volledig 

".t*". 
Ze iE Éen bjrt""rÉ=l"t* .

Iemand die er niet bij hoort. En dat kwam door wat ze màrlkrer-

de. tle lezert dat ze el tweelf jaar ààn bloedvloeiingen geleder,

had. Err dat meakte haàr in die dagen ohreirr. Det betekehde:

Ina dr a}ldere dokter. Het hàd

opge I everd.
/

iets vàn herkennen.

je ook ooÉt.

I les vel^ I oren

stel I rrrgerr. Ntets kI,:gte. Err iedereerr

--- 

-

i edErEer/ zei iemàrd, Deàr kun je zc,

verschoc,l z ich achter
Tuit qeput vàrr raken. dat

--je het c,pgeeft. Je trekt de gtekker eruit trekt err ie laat de

---

q,;,r-di trrÈrr drcht.-=aJ ù.|àrrt jE wilt jezelf rliet meer teleurstellen
De vrc,uw uit het verhàal wil van gJé, opg"r=rr weten.

)'-
Ir'tegendeel- Ze veert otr. 2e_ begeeft zichdlde rnassa waar ze

rriet in thui.shc,ort. Ze làat =ich niet weerhouderr dC.C,r F-
--publ ieke cpir'ie. En ze breekt weg uit dÈ plaà.ts die mer' hear

aarrwijst. tleq uit de màrge. Ze btetk-t i, ir; =.n!r. ---:----.-
Ze heeft Belc'<:f irr genez irrg, Gelc,r,f in herste, Ge1c,c,f

,La-^z-,

z

i rr h et /a-r-r1*,
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lE\'è-, '-.Eh . 'rdrrr.

Miqqchier' ,nr.. =*t 6-.-]Éà. rnÀar

--

het is ff nc'g.

Het is in iedEr geval eenoeq C.m het isolement te doorbFÉktrr.---- --
Ze gààt É'p wrg rraaÌ een ervarirrq vàn interrse nabijheid. De

ààrrràkino rrret eerr arrder. l,

--

D""f j= d"t "4f,,""i i /ft"="*
.;-/// 

{-rr

ziJ

wie

t c'evert rÈrl-rwerr, iJÈ-#rF+

Ze d,f,et dat

rrden, rets g,-ritlide Herkel. i.Jk-
/./

geqPePer'- DÉRl. Flat c,ver Hem rc,nd-

l)

r---.------7-
gaatf Over d= !""Eft! =.-jaar merrserr tc.e die door Zi.frr harrden

gevÈ,El vsor rnederrterrserr err vc,c,r wat zii nc'dig hebbers i'rtEt

1EÉ?"

Ze raakt

is c'p htt

eed

')

aar'-l Zoalq dÀt hier te zienvàn acht ererr

beeld vc,c-,r i rr--
Irr die aanrakirrg varr hàar zal veel liggen\wat ze heeft meege-

nààkt. En tegel ijk c,c.k vee 1 re rrÈg vel'wàcht van het

zijn kl

de ker

varr ulat

-l -- 

:- lt
lÉven heeft ziÉh erin u^=tg.."l// lrlaar diezelfde handen kunnerr

oor. ér n crm rr..g rÉ{-i ""-\= van het lever' te c,rttv eytgeyt.//
-- 

-

laterr zien. De pijn vàrr het

Harrder' die verloren hebberr, rrràar r--.crk har,der' die r-,pr,1er-(H gevuld

/
Jez us hetrrt el die rnerEierr die

over geloef err I rverr,

k unrE-n wc,rdgf,.

Terniddèrr van al die mensen sm

?
':, 

r, lr -j-E+--{{É::+g=EÉq-r1,

- _t/
,n*rtr//

/t
at ze HÉr,r r.ritkiest is heel bewr-tst.

Irr ieder geval vertrouwt
IZe kiest iemarrd uit ven

niet c,m e€)rr vÈ|qEt rel igieuze+
heid. Maar == ,= o.Ef=

i ernand.

Hij haàr verlàngen

zic oeà

datIE

r.' i et za 1 begcha

Dat is y'e z rts

qeu=.r.{er,1 Het gir'g c.tn ziirr uitstial i.rg/{t.rn.t,a die rnengerr----z
R;///remànd die àar, te "rt..n ilAemer,d met een diep

ietE met Hem willen, net hun opvattinger'



---

,*-/.q
stàÀt =ii daàr rùet haat' l-rr. E, -E_lgE!_tlEfgrr. Err ze dc,et

Zii heeft zich niet veroist. Hààr Bevùel heeft haar niet in de

steek ge 1at en.

det r,reer lerer,: je eigen 
"rt«' 

niet te *^n{r.rr-

ZÉ heeft zich niet verqist. Irr de aanraking met Jezug wordt ze

vervuld vàn Grcrn kràcht die haar, geneest.
'| /

Zo kun je dat hebben, .dàt iemand je zo àànraaktt

ie vàsthoudt. een har'd ap je legt' dàt .je erd,l«r

tild boven alles wàt je hebt meegemae

dat ir' het besef det haar zo iets goeds zal, c,verkcrmerr.
/

n.n//r^n moet je weÉrr gaan
/verlangen tereeht bestaet.

Sc,ms moet je

t el^Llg geqeverr.

t,lat =ij heeft gevoeld

mechanigch. Wànt het

vc.elt bij zichzelf de

er.//Zcals i ernand zei,

ku*rt zijn, dat je je

=e I f I eeq vàrr berrt ---

el'vat'en.=. dat wàt in jou leÈft aàn

is qeen ingebeÉtde ervar i ng.

je omhe I st ,n,
wordt uitge-

//

wertelt JezLlE de vd,Ile waÀrheid-

bekendr En ze

is cverkclmen

. Err Jez Lrs bevest i Bt haar

Doehter, uw gelr:c.f heeft u

t>t"-.r zo. ìrc

=p:""kt == "rt. AllÉen 
;§ 

*, 
,E:neegt. 

Er

irr hààr gelc,af. rrr haàr vertr(trwen/ Dc'cht
/ =:--='<- -H*rf. n, ,rZ @.v'\ - - '§: , --t( 4 / "*|4 /ri',^,,Z r----*

\--/'--- ,

kt, Er, dat jÉ *r' d."-./ 
"-v\

het leven wBrdt

Of iets

.,^*fl/i,,
--/t- ,,

Ly.atrhÌ die vèr, Hem uitgeEàarr waz, sl-aat-

dat je zo irrterrs bij iemand betrc'kken

zo cc,ncentreeY.t oP de arrderr dat je Ér-'+ --

Jezus vraagt: wie heeft rnij eàngeraakt? Ternidderr vÀrt de velen
//heeft Hi.i eén meng qevoÉId. En Hii is c'p 3g-ek rraar eerr ge-
..-.4 --+ .--:

i-

zicht. nna'ers darr de discipeler,.Sie blijven denken in de Éfeer
_=

var' de r àssa- Eij ziet dàt de sehare tEger' lJ opdringt' en Gij

:egt: wie heeft rnii àànqereekt?
,

De vrc,uw komt voc,r zichzelf uit.' Ze maakt zieh

Al les wat haar

L-

Lct^t



?

behouderr. Gà heÉn j, rr vrede. En wees gÉrrrezen.

Huis en t

Tien iaàr gelederr stÀrtten we het woc-EÈ_t irr eer' dierrst irr
..-_----

deze kerk. In de afgeloPen jàrErr is er veel tc,t ontwikkeling

gebracht rrìet de irrzet varr heel veel, roerrserr: bezc,ekersr bewo-_:_
.,=il, j*i I I iqers, medewÈrkersr sympath i sànt errr kerken en

r- --a .G

16 merrserr die er wÉrrerr. De f ietsenr àkflri.j en de begeleidirrq

rràar werk er' h,-tisvest irrq-

Exodus
-a ..."\

rlr'airt er' Hxc,dLis f,lknraàr =taab irr de st:eiget's'
----.- :-

xc,d Ltg ta=t#aar ideÀà1. Eerr ger'ìeerrscha PPe l i.jke irr:et

weEr eerr plekje te vinden vnc,r rlEEE].' c'rrdÈr de rnensen'

Eerr cr,rrcreet st r-tk kel.kewerk. EEr' bI i.jvende tÀàk van de kerk'
,a--\

tJànt het 9àat ,:,rrr net ftg1g)n var, rnerrser,.
\.-:

Het betekerrt karrsen vergFc,ten. Inwerken s'r-' k op de strr-tct r-lì.err

van de Barflerrlevf ng ctrfl rnerrser, Perspetrtief te biederr' Het gàat

.:.rn het lererr crrtwikkelerr var' je e j.gen r'l':'gt1i jkheder''

Exc,dlls Eteàt d'-ts vc.c.r het schePPerr vàrr eerr ccrrtcreet Per'sPec-
/

tief. tJaar het daarhi.j vc'41 c.Èk heel in het bijzÉndEr C.r']

Open

I err Jàà

slli, r= o, a=

qaat darr c,m wat i+4" Ieeft aan resterr van vertrouwent aan

warttrouerr ook. Je ervàrirrqer net<

h zc rnogen m:I-n i. d=-@t ing met ,"=,r= lffi>err rr i eu,,e
ll : : -:
ll levensweq teqemoet gaan-
It 

-=
vàrrdÀÀg vieÌ'err He in deze kerkdienst vijftien ieer Exc,dus

r ExEdus woanproj ect.

-r-
t vàrr het levÉn, tJat dat betekent zierr

l.làt zich tusserrwe i n de orrt rfl,f,et

merrserr err rn i 55ch i err we I j e

ll

fc,rrdserr. Frc,grarnrnat s van oPvanq Érr begeleidirtg ziirt c'ntwik-

- 
z<- =

keld. Het e6teafe, eer''ej!, vgÉr v.e l er' rnet daarin jààr^l i jks



\

h':'--.p c,p gaede relat ies err corrtacten. Het gaat orrr wie je berrt.

Misschien wel c,ro wat van binrrerr pijn doet. Om wat je niet

durf t, rnaar wel Elraàg zc,u wi 1 len.

Haar hele Hààrheid vertelt ze aarr Jezus, staat er.

haar

hij

haer verhaal vertel len

haàr irr haar i.rrtent ies

vàrr a tc,t z. En darr

?
weder ÀÀrr

0c'kgaan. Vert rouwen opbouwerr tusserr bewoners en begeleiderst

de birrnerrkaht van het leverr met elkàar delen en van daàrliit

tJerkrn àarr corrcrete beqe I ei d i rrg spunt err.

Làèt de inzet blijverr vàrr ons werk: dat rnerrsen de leverrserva-

ring opdc,en el^ te r'rc,qer, zijn. Met heel hun raaàrheid! h'-tn

verhaal, En det we rnet elkààr werkerr aar eetn klimaatt een

ritstral i.ng dat je je kr-rrrt tc,evert/ou* err, fi laten we tc, in
-b-het vuetspc,Èr vàrr Jeztts gaan. DaFt* ,1t Hi{ -.:aj€+a+l#-aan

-

-JG=!E!lgr tEey.-rr}-54.|,fi, Rr,- I -ì!-- -Ìrìr rli ll erri-1Ets-H3l'

Det is rriet iets wat alleen vàn haàr uitgààt. Als dat zc, was,

zc,Lr zÉ dat rnigschien niet eerrs kunnerr. lrlaar irl de orrtmc.etirrg

rret Jezus is er sprak= ,"n ,*ét6Éfg n ='-iè Jezus is dàGr.:p Ln u y:
/-. on l.--c' betrÈ,kker,- F er'sc,c,rr 1 i.: * D( Ee i rrt eresseerd - Hi j wi t hàar 1yS, "n

hi.j Iaat

bevest i gt
.n-

err Spreekt haar aarr met

,ffiù,./\= Zo ?44't ,*< /*, ,/<*(-., t,<^- ct- lrJ-

Z c-l r,., i I lerr we irr Exc,dug een keriqe begÉ I ei d ir'gsPel at i e

t.

Het vertrouwerr in aanrakinq doEt onB oprijzen.

D.d ,*- /-/4 oo,-,. La/,.r\

OLr^r, ll**

?--r^ 4?../

avl,Ò

.n-c4

h< ti
AÉr*t Oà-?A

d-
/;'.-,ruili,-^,t

9<4 rr.da,t4 ou,/4-l1L^
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