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U heeft het boekje ‘Rond het Witte Kerkje’ in handen. 
 

Dit boekje presenteert een breed aanbod aan activiteiten van de  
Protestantse Gemeente in Odijk. 

Vanwege corona voorlopig tot eind december 2021. 
 

Er zijn kringen, lezingen, clubs, ontmoetingen en vieringen. 
Voor iedereen. 

Voor de praters, de zwijgers, de kijkers en de denkers. 
Voor kinderen en volwassenen, actief of in rust. 

Voor gelovigen, twijfelaars en ongelovigen. 
Voor kerkleden en mede-dorpsbewoners. 

 
Wij hopen dat iedereen zich uitgenodigd voelt. 

Om erbij te zijn. 
Om te geven en te ontvangen. 
Om geïnspireerd te worden. 

Om te groeien in geloof, hoop en liefde.  
 

Ds. Bertie Boerma, Harriët Schneider en Barbara Plancken. 
 

(Heeft u vragen of ideeën? Mail met Barbara: info@pknodijk.nl) 
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Kring voor jonge gezinnen 

 
Veel ouders lopen tegen dezelfde vragen aan als het gaat om opvoeden. Maar ook je 
eigen rol in het gezin en het geloof in het gezin en de opvoeding. Hoe doe je dat? Het 
is fijn om daar met elkaar over te praten. Niet vluchtig bij het ophalen van de 
kinderen of tussen de schappen van een supermarkt, maar in alle rust eens delen 
welke vragen én tips je hebt voor elkaar. Uiteraard is het ook als ontspannend 
samenkomen bedoeld. De kring voor jonge gezinnen over geloofsopvoeding staat 
onder leiding van Jerfaas de Jong en vindt één keer per maand plaats aan de 
Koekoeksbloem 50. 

Informatie en aanmelding: Jerfaas de Jong, info@pknodijk.nl 
 

Oecumenische kring 25-45 jaar 
Iedereen tussen de 25-45 jaar uit zowel het Witte Kerkje als de Nicolaaskerk is 
welkom bij de Oecumenische Kring. Deze geloofskring vindt om de zes weken 
(normaliter) op woensdagavond plaats in één van beide kerken.  

Kringavonden staan (vooralsnog) gepland op 15 september, 27 oktober en 8 
december 2021. Onderwerpen worden door leden van de kring aangedragen en 
voorbereid.  

Zou je mee willen doen en/of heb je vragen over het rooster of de inhoud van de 
kring, neem dan contact op met:  

Data (vooralsnog): Woensdag 15 september, 27 oktober, 8 december 2021 
Informatie en aanmelding: Jojanneke van der Beek, info@pknodijk.nl   
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Koffie met een oortje   
Omdat het weer kan na de coronacrisis en omdat we het allemaal wel eens nodig 
hebben: een lekker kopje koffie met een luisterend oor. Gewoon, af en toe op een 
zaterdagmorgen. Wees welkom in de Meenthoek. Als u minder goed ter been bent 
kunnen we u ophalen en weer thuisbrengen. Maak er vrijmoedig gebruik van! 

Wees welkom! 
(Aanmelding is niet nodig) 
 
Data:  
Zaterdag 25 september  
Zaterdag 23 oktober   
Zaterdag 27 november 
Plaats en tijd: Meenthoek, 10.00-12.00 uur   
 
Wilt u gehaald en/of gebracht worden, neem dan contact op met:   
Bert van Leeuwen, beheer@pknodijk.nl 
 

Met het oog op zondag 
Op dinsdagen lezen we samen de Bijbelteksten die voor de eerstvolgende zondag 
worden aangereikt. Wat valt op, wat raakt je en waar blijf je haken? Zo nemen we de 
teksten, en onze gedachten daarbij, mee de verdere week in, op weg naar de zondag.  

Data:  
Dinsdag 14 september 2021 
Dinsdag 26 oktober 2021 
Dinsdag 23 november 2021 
Dinsdag 7 december 2021 
 
Plaats en tijd: Meenthoek, 10.00 – 11.00 uur  
Informatie en aanmelding: dsboersma@fqi.nl  
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Gesprekskring rondom een Bijbelboek 
In deze kring lezen we met elkaar een heel 
Bijbelboek en gaan we erover in gesprek. De kring 
is niet-exegetisch van aard. De eerste kring zit al 
vol. Bij voldoende belangstelling wordt er een 
tweede kring gestart. 

Informatie en aanmelding: Marijke Rensink,  
info@pknodijk.nl   

 

Stilte in Eenvoud  
Iedere eerste en derde woensdagavond van de 
maand, van 19.15 uur - 19.45 uur is er ‘Stilte in 
Eenvoud’ in de kerk. De paaskaars brandt, de 
leeskaarsen zijn aangestoken. Na een korte 
openingstekst/gebed zijn we samen in stilte. In de 
kerk is het koud en donker, en er wordt niet met 
elkaar gesproken. Wie eerder weg wil kan in stilte 
de kerk uitlopen. Start 15 september, daarna 6 oktober, etc. Wil je na afloop iets van 
je ervaringen of gedachten delen? Neem dan contact op met: 

 Anna Margriet Kommer, info@pknodijk.nl  
 ds. Bertie Boersma,  06 - 23109574, dsboersma@fqi.nl 

 

Stiltewandelingen 
In stilte wandelen, om je heen kijken, je lichaam waarnemen, luisteren naar de wind, 
tot rust komen. Met een (lied)tekst ter bezinning. De begeleiders nodigen u uit om 
mee te lopen. Tijdsduur: ongeveer 90 - 120 minuten, in Odijk en omgeving. Vertrek 
en aankomst bij het Witte Kerkje. Maximaal aantal deelnemers: 10. Data zijn rond de 
wisseling van de seizoenen. Dus 1 keer per 3 maanden op wisselende tijden.  

Data:  
Dinsdag 21 september 2021 
Zondag 19 december 2021 
Plaats en tijd: vertrek bij Witte Kerkje 18.30 uur (dinsdag) en 14.00 uur (zondag) 
Informatie en aanmelding: Anna Margriet Kommer, info@pknodijk.nl 
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Verhalentafel in het Witte Kerkje 
Bij een Verhalentafel draait het om het delen van persoonlijke verhalen rondom 
kleine en grote levensthema’s. Ieder die dat wil mag een kort verhaal rondom het 
gekozen thema vertellen. Omdat levensverhalen nogal kwetsbaar kunnen zijn, is een 
gevoel van veiligheid gewenst. Daarom is er ruimte voor hooguit zes á zeven 
deelnemers.  
De Verhalentafel-avonden staan open voor alle belangstellenden die zich betrokken 
weten bij het Witte Kerkje. Maar ook andere mensen zijn van harte welkom. De 
avonden vormen een serie, maar ze zijn ook los van elkaar te volgen.  
 

- Dinsdag 2 november. Thema: nieuw begin 
- Dinsdag 16 november. Thema: afscheid 
- Dinsdag 30 november. Thema: troost 

 
Begeleiding: Gottfrid van Eck. Gottfrid is opgeleid als 
academisch theoloog en was zeven jaar kerkelijk werker, maar 
inmiddels is hij ruim twintig jaar actief als professioneel 
verhalenverteller en muzikant. Sinds oktober 2020 woont hij 
in Odijk (het Burgje). 
 
Data: Dinsdag 2, 16 en 30 november 2021 
Plaats en tijd: De Meenthoek, 20.00 - 21.30 uur   
Informatie en aanmelding: info@pknodijk.nl 
 

Filmavond: Journey to Utopia  
 

De Noorse regisseur Erlend Eirik Mo filmt hoe hijzelf, 
zijn vrouw Ingeborg en hun vier kinderen hun boerderij 
op het Noorse platteland inruilen voor Permatopia, een 
ecologische leefgemeenschap in Denemarken. Ze 
kunnen de mate waarin ze bijdragen aan de 
klimaatverandering niet langer voor zichzelf 
verantwoorden en kiezen voor een radicaal andere 
levensstijl, die hun kinderen toekomst biedt. Maar steeds komt de vraag: wat mag 
het kosten, hoe groot kan het offer zijn? 

Datum: Donderdag 14 oktober 2021  
Plaats en tijd: 19.30 uur op een nog nader bekend te maken adres 
Informatie en aanmelding: dsboersma@fqi.nl 
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Nabestaandenkring 

Een gesprekskring voor iedereen die een dierbare heeft verloren, korter of langer 
geleden. Hoe vind je een weg verder? Waar put je troost en kracht uit? En hoe kijk je 
terug op de coronatijd?  

De bijeenkomsten zijn los van elkaar bij te wonen en laagdrempelig van aard: 
iedereen kan meedoen. 

Data: Donderdag 7 en 14 oktober 2021  
Plaats en Tijd: Meenthoek, 10.00 – 11.30 uur 
Informatie en aanmelding: dsboersma@fqi.nl 
 

Nieuwe Bijbelvertaling: NBV21 dicht bij de bron  
 

Nog even en het is zover: in oktober verschijnt 
de NBV21, de bijbel voor de 21e eeuw. Beter, 
scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 
2004, mede dankzij reacties van duizenden 
bijbellezers. De NBV21 brengt je dicht bij de 
bron. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een 
vertaling in hedendaags, natuurlijk 
Nederlands.  

Het is een interconfessionele vertaling, die in 2004 is uitgebracht door het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS), in 
samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. 

Jaap van Dorp van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap zal op 27 oktober vertellen over de 
aanpassingen die zijn gedaan en de veranderingen ten 
opzichte van voorgaande uitgaven. 

Afhankelijk van de dan geldende maatregelen zullen we 
beperkt plaats hebben in de kerk. Uiteraard wordt er 
voor een online verbinding gezorgd zodat men ook 
vanuit huis kan deelnemen aan de lezing. 
 
Datum: Woensdag 27 oktober 2021  
Plaats en tijd: Kerkzaal, 19.30 uur (Kerk open vanaf 19.15 uur) 
Informatie en aanmelding: info@pknodijk.nl 
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Klimaatrapport en duurzaamheid  
‘De verborgen impact’, informatieve avond over het boek van Babette Porcelijn 

In de zomer verscheen het zesde klimaatrapport van de klimaatwerkgroep van de 
Verenigde Naties. De uitkomst van het rapport is alarmerend: overal ter wereld zal de 
impact van klimaatverandering steeds meer voelbaar worden. We zien het in ons 

eigen land en elders in de wereld. Als bezinning op de  
omgang met de schepping organiseren we een avond die 
raakt aan het thema Duurzaamheid namelijk over de 
verborgen impact van ons gedrag. 
Als westerse consument hebben we veel meer impact dan 
we denken. Niet alleen met de ‘klassiekers’ zoals auto, 
verwarming en elektra, maar juist aan de andere kant van de 
wereld, bij het maken en vervoeren van alle dingen die we 
dagelijks kopen. De meeste impact heeft al plaatsgevonden 
nog voordat we een product in de winkel kopen. Als je die 

verborgen impact ook meeneemt, kun je veel effectiever verduurzamen. Goed 
nieuws dus.  

Datum: Donderdag 7 oktober 2021   
Plaats en tijd: Meenthoek, 19.30 uur     
Informatie en aanmelding: dsboersma@fqi.nl 
 

Maria Magdalena: expositie in het 
Catharijneconvent 
Voor het eerst heeft ze haar eigen tentoonstelling gekregen: Maria Magdalena.  

Ga mee op ontdekkingstocht langs historische 
bronnen, indrukwekkende schilderijen, hedendaagse 
beeldende kunst en populaire cultuur. Sta oog in oog 
met Maria Magdalena, en ontrafel haar beeldvorming 
door de eeuwen heen. Een must see!  

Datum: Zaterdag 27 november 2021  
Plaats en tijd: Witte Kerkje, 13.30 uur (vertrek) 
Informatie en aanmelding: Bert van Leeuwen, beheer@pknodijk.nl 
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ALLES KIDS 
Kinderleerhuis – catechese groep 7 en 8  
In het Kinderleerhuis voor kinderen van groep 7 en 8 van het Basisonderwijs wordt 
de methode Basics gebruikt, materiaal van de Jeugdorganisatie van de PKN. Het 
kinderleerhuis wordt gehouden op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de 
Meenthoek. De leiding is in handen van Amanda Maseland en Rianne van der Velden.  
Alle kinderen krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.  
Plaats en tijd: Meenthoek, Maandagavonden van 19.00 – 20.00 uur 
Informatie en aanmelding: info@pknodijk.nl  
 

Kindercatechisatie 
In aanloop naar het kinderleerhuis is er twee keer 
per jaar kindercatechisatie voor de kids uit groep 
4, 5 en 6. Weet je bijvoorbeeld wat ‘avondmaal’ 
is? Of heb je wel eens van het woord ‘diaken’ 
gehoord? En waarom heeft een dominee eigenlijk 
een ‘jurk’ aan, of heet dat niet zo? De basisdingen 
die zo vanzelfsprekend voor volwassenen zijn, 
worden toegelicht tijdens de kindercatechisatie. 

De inhoud is laagdrempelig. Zo maken kinderen langzaam kennis met het geloof en 
alles wat daarbij komt kijken. 
Gerda van Rijn coördineert de kindercatechisatie. 
Informatie en aanmelding: info@pknodijk.nl  
 

Kinderclub   
Voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool wordt tussen herfstvakantie en 
Pasen om de week kinderclub georganiseerd. De club richt zich op ontmoeting en 
gezellige activiteiten. Van spelletjes tot knutselen, van Sinterklaas tot verstoppertje, 
er komt van alles voorbij! Alle kinderen uit het dorp zijn ook van harte welkom.  
Data: Start eerste dinsdagavond na de herfstvakantie, daarna om de week 
Plaats en tijd: Meenthoek, 19.00 – 20.00 uur 
Informatie en aanmelding: René Maseland, info@pknodijk.nl 
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Kindernevendienst 
Groep 1 t/m groep 8 wordt iedere zondag 
voorzien van een verhaal op maat met 
bijpassende activiteiten. Er wordt veel gewerkt 
met Kind Op Zondag en BijbelBasics. Een 
educatief moment waarbij gezelligheid en 
veiligheid voorop staat. 
Kinderen en ouders die meer willen weten zijn 
hartelijk welkom om eens mee te kijken. 
Informatie en aanmelding: Marja Campagne,   
info@pknodijk.nl 
 

Jeugdkerk 
Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar wordt er twee keer per maand een speciaal 
ingerichte dienst gehouden die aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. 
Vragen, dilemma’s maar ook kennisverrijking passend bij deze leeftijd, komen aan 
bod. En hoe vet, een kerkdienst op zolder  , en niet bij je ouders in de kerk. We 
maken er iedere keer iets bijzonders van. 
Data: elke 1e en 3e zondag van de maand 
Plaats en tijd: Zolder van de Meenthoek, 10.00 - 11.00 uur  
Informatie en aanmelding: Joop van der Velden, info@pknodijk.nl 

 

Sirkelslag Kids  
Sirkelslag is het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen 
kindergroepen en jeugdgroepen uit heel Nederland. Je speelt Sirkelslag als groep in je 
eigen woonplaats. Je speelt tegen duizenden andere kinderen of jongeren uit heel 
Nederland. Online sta je in verbinding met elkaar. 
Sirkelslag is het spel waarbij het gaat om 
creativiteit, actie en teamspirit. In november is de 
volgende Sirkelslag Kids (8-12 jaar). De exacte 
datum volgt, houdt de nieuwsbrief dus in de 
gaten!!! 
Informatie en aanmelding: Joop van der Velden: info@pknodijk.nl  
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