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Voorwoord 
Met veel plezier presenteren we u het nieuwe Witte Boekje voor 
het seizoen 2022/2023 met daarin een kleurrijk palet aan 
activiteiten en ontmoetingen. 
Een deel van de activiteiten wordt georganiseerd door de 
Protestantse Gemeente Odijk, een deel door de 
Geloofsgemeenschap Heilige Nicolaas en een deel vanuit de 
twee kerken samen. Voor u als lezer is dit eigenlijk niet van 
belang: bij alles wat er aangeboden wordt bent u als inwoner 
van Odijk (of directe omgeving) van harte welkom, of u nu lid 
bent van een kerk of niet. 
 
Sommige activiteiten zullen het hele seizoen doorlopen, andere 
zijn éénmalig of vormen een serie. Er zal in januari 2023 een 
aanvulling uitkomen met nieuwe activiteiten in de tweede helft 
van het seizoen. Bewaart u dit boekje dus goed. 
 
Houdt u ook de nieuwsbrieven van beide kerken in de gaten 
voor mogelijke wijzigingen, aanvullingen of nieuwe initiatieven.  
 

 
Namens het Witte Kerkje: ds. Bertie Boersma, 
Harriët Schneider en Barbara Plancken 
(coördinator)  
 
 
Namens de Geloofsgemeenschap Heilige 
Nicolaas: Janny van Schip en Marie-José Kuijper-
Kroon,   
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Gesprekskringen 
 
 

Kring voor opgroeiende gezinnen 
 

Veel ouders lopen tegen dezelfde vragen aan als het gaat om 
opvoeden. Bijvoorbeeld over je eigen rol in het gezin. En over de 
geloofsopvoeding in het gezin waarin jij bent opgegroeid en nu 
in je eigen gezin. 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 opgroeiende gezinnen over geloofsopvoeding 
staat onder leiding van Jerfaas de Jong en Amanda Maseland en 
vindt ongeveer om de 6 weken in onderling overleg bij 
verschillende deelnemers plaats. 
 
Data: nog af te spreken 
Plaats en tijd: bij deelnemers thuis, tijd nog af te spreken  
Informatie en aanmelding: Jerfaas de Jong 

 



8 

 

 

 

Help, mijn kind is een puber 
Voor ouders van kinderen tussen de 12 en 18 jaar wordt een  
interactieve avond over geloofsopvoeding georganiseerd. 
Geloofsopvoeding op de basisschool gaat vaak nog wel, maar 
zodra je kind naar de middelbare school gaat wordt het al 
lastiger. Hoe geef je geloofsopvoeding dan thuis vorm? Wat lukt 
wél, en wat is lastig? Waar hoop je op? Wat zijn de 
struikelblokken in de middelbare schoolperiode? En wat kan de 
kerkelijke gemeenschap hierin betekenen?  

In een open gesprek hopen we herkenning op te doen en 
ervaringen uit te wisselen. De avond wordt geleid door Martine 
Versteeg (Missie Nederland) en ds. Bertie Boersma. 

Datum: Dinsdag, 11 oktober. 
Plaats en tijd: De Meenthoek, 20.00 – 21.30 uur 
Informatie en aanmelding: Bertie Boersma 
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Bijbel in een jaar  
In september starten we met het project ‘Bijbel 
in een jaar’. In 40 weken lezen we de hele 
Bijbel. Het project wordt afgesloten in 
september 2023. Twintig keer komen we op 
dinsdagavond een uur bij elkaar om vragen te 
delen en te bespreken en elkaar te 
bemoedigen om vol te houden. Misschien kan 
dit aanleiding zijn om de NBV21 te lezen, de 
nieuwe definitieve Bijbelvertaling. Door het in 
grote lijnen lezen van de hele Bijbel, kom je 
vast nieuwe verhalen en teksten tegen die inspirerend kunnen 
zijn. Door het project krijg je hoe dan ook een nieuwe kijk op de 
Bijbel. Guus van Gunst en ds. Margje Kuijper hebben de leiding. 
 
Data: Dinsdagavond vanaf 6 september 2022 
Plaats en tijd: Witte Huisjes, Kerkpad 3, Bunnik, 20.00–21.00 uur  
Informatie en aanmelding: Margje Kuijper 
 

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 op woensdagavond plaats in 
één van beide kerken. Onderwerpen worden door leden van de 
kring aangedragen en voorbereid. 
 
Data: 7 september, 19 oktober, 30 november 
Plaats en tijd: Meenthoek, 20.00 uur  
Informatie en aanmelding: Jojanneke van der Beek  
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Seniorenkring: wat geloof ik nog? 
‘Geloof jij nog in de hemel?’ ‘Is alles wat ik vroeger geleerd heb 
nog waar?’ ‘Zijn jouw kleinkinderen nog gedoopt?’ ‘Ga jij elke 
zondag nog naar de kerk?’ Allemaal vragen die op oudere leeftijd 
kunnen opkomen. In vier bijeenkomsten willen we hierover in 
gesprek gaan: 
wat heeft u, wat heb jij meegekregen aan geloof en hoe is dat in 
de loop van het leven veranderd? U hebt ongetwijfeld NÓG veel 
meer vragen. Ook die kunnen aan de orde komen. Pastor Adri 
Verweij en ds. Bertie Boersma zullen 
samen de bijeenkomsten leiden. Bij 
aanmelding ontvangen we graag uw 
naam, adres en telefoonnummer. En 
we geven alvast een vraag voor de 
eerste bijeenkomst mee: welke 
tegeltjeswijsheid is u dierbaar? 
Er zijn geen kosten aan deelname 
verbonden, hooguit een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee. 
 
Data: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november 
Plaats en tijd: zaaltje Nicolaaskerk, 10.30 - 12.00 uur 
Informatie en aanmelding:  Adri Verweij en Bertie Boersma  
 

Met het oog op zondag 
Met elkaar de Bijbeltekst van de komende zondag lezen en 
bespreken, met een open hart voor de tekst en voor elkaar. Ds. 
Bertie Boersma leidt het gesprek, opgave is niet nodig.  
 
Data:  6 september, 11 oktober, 15 november en 6 december. 
Plaats en tijd: Meenthoek, 10.00 – 11.00 uur  
Informatie en aanmelding: Bertie Boersma 
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Rouw op je dak  
 
Wie met rouw en verlies te maken krijgt, weet hoe rauw het op 
je dak kan vallen. Het kan dan fijn 
zijn om er eens met lotgenoten 
over te praten. In een rouwgroep 
willen we elkaar meer begrijpen 
en tot steun zijn. Dit seizoen 
houden we een drietal 
bijeenkomsten in de avonduren, 
vooral bestemd voor diegenen 
wiens naaste/geliefde 
langer dan een half jaar geleden overleden is.   
 
Data: 18 oktober, 1 november, 15 november 
Plaats en Tijd: Meenthoek, 20.00 - 21.30 uur 
Informatie en aanmelding: Bertie Boersma 

Sleutelwoorden uit Genesis 1-4 
Kent u de film Melancholia van Lars von Trier? De film gaat over 
een planeet die op ramkoers met de aarde ligt. Een 
horrorscenario. Volgens het eerste hoofdstuk van het boek 
Genesis heeft God de Heer de grote en de kleine lichten samen 
met de sterren als lampjes opgehangen aan het firmament. Ze 
bezitten blijkbaar vanuit zichzelf geen goddelijke autoriteit en 
zijn niet beslissend voor ons toekomstig lot. Hoe zien wij onze 
plek binnen de kosmos? Zijn wij de grote regisseurs die orde op 
zaken moeten stellen? En dan blijkt de mens ook nog niet veel 
meer te zijn dan beademde stof, volgens het tweede hoofdstuk. 
Een tikkie krakkemikkige constructie dus. Gaat dat wel goed 
komen? 
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Gelukkig vindt de mens een partner die bij hem past en hem een 
thuisgevoel geeft. En als je nu onverhoopt geen partner vindt? 
Heb je dan de boot gemist? Dat partnerschap niet altijd het 
verwachte geluk brengen vertelt ons hoofdstuk drie. Daar 
stuiten we op de tomeloze ambitie van de mens om zelf voor 
God te spelen en alles te weten te komen over goed en kwaad. 
Maar grensoverschrijdend gedrag mondt uit in een diepe 
schaamte en verspeelde kansen. Einde verhaal of is er toch nog 

een God die 
genade kent? Het 

grensoverschrijdend gedrag trekt wel diepe sporen in de daarop 
volgende generaties. Jaloezie mondt uit in broedermoord en 
machogedrag. Hoe gaat dit aflopen? Is vergelding het antwoord 
dat de zaak nog enigszins in evenwicht brengt? En welke rol 
speelt God de Heer in dit vergeldingsschema? 
Tijdens vier bijeenkomsten dit najaar willen we de vragen die de 
eerste vier hoofdstukken van het boek Genesis aan ons stellen 
met elkaar verkennen. Voor de deelnemers is een reader 
beschikbaar. 
Het maximum aantal deelnemers is acht. 
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Data: zondag 25 september, zondag 23 oktober, zondag 27 
november en zondag 18 december 
Informatie en aanmelding: Tineke en Daco Coppoolse 
 

Leerhuisavond over Job 
Op maandag 3 oktober komt Jacob Nathan 
de Leeuwe, Talmoed vertaler, 
sjoelvoorganger, arts en rasverteller, naar 
Odijk.  
Het onderwerp is: Job, een rechtvaardig 
mens in de wereld. Wie was Job?  Waarom 
trof het lijden hem zo direct en heftig? Wat 
is het geheim van Job? 
Allemaal vragen die naar voren komen in 
het verhaal dat Jacob aan ons gaat 
vertellen.  
Hij maakt daarbij gebruik van de Bijbel 
(Tenach), de Talmoed en andere oude 
teksten. Er is (natuurlijk) ruimte om zelf 
ook je vragen te stellen aan Jacob. Er is ook een boekentafel. 
Deelname aan deze avond kost € 7,50. Mocht dit een 
belemmering zijn, laat het ons weten want wij vinden het erg fijn 
als je er toch bij bent! 
 
Datum: maandag 3 oktober 
Plaats en tijd: De Meenthoek, 19.30 uur      
Informatie en aanmelding: Hanneke Lafeber en Anne Marie 
Laseur  
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Thema-avonden over de vrouw  
Op deze oecumenische thema-avonden stellen we de vrouw en 
haar rol/positie in kerk en samenleving centraal.  

Het doel is om bewustwording te creëren en te reflecteren op je 
eigen denken en handelen rondom dit thema. We trappen af op 
Internationale Vrouwendag, woensdag 8 maart 2023. Op deze 
avond gaat het over onzichtbare vrouwen: de verborgen 
manieren waarop vrouwen genegeerd worden in een wereld die 
grotendeels is ingericht voor mannen, en de impact daarvan op 
hun gezondheid en welzijn.  
Op de tweede avond gaan we in op de vrouw in de kerk. Er zijn 
grote verschillen in visies op de vraag of vrouwen een officiële 
rol mogen bekleden in de kerk. Uit verschillende onderzoeken 
blijkt 
bovendien dat vrouwelijke voorgangers seksisme ervaren bij hun 
werk in de kerk. Op de derde avond staan inspirerende vrouwen 
centraal. Op basis van inbreng van de deelnemers bespreken we 
op welke manier deze vrouwen ons denken en handelen kunnen 
voeden. Het zijn interactieve bijeenkomsten waarbij inbreng van 
de deelnemers op prijs wordt gesteld.  
 
Data: 8 maart, 22 maart en 5 april 2023  
Plaats en tijd: Witte Kerkje in Odijk, 19.45 uur 
Informatie/aanmelding:  
Matthijs Marell of Jojanneke van der Beek 
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Gebed & Stilte 
Woensdagavondgebed 
Iedere 2e woensdagavond van de maand is er in de Meenthoek 
ruimte voor gebed. Na het lezen van een korte tekst worden er 
dank- en voorbedepunten gedeeld. Die kunnen gaan over het 
persoonlijk leven, over onze gemeente, of over de samenleving. 
Wie wil kan hardop meedoen in het gebed dat volgt, maar dat 
hoeft niet. Ook is het mogelijk om gebedspunten aan te dragen - 
graag zelfs! - via Harriët of Lia (gegevens zie onder).   
 
Data: 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december 
Plaats en tijd: Meenthoek, 19.15-19.45 uur (inloop vanaf 19.00 
uur) 
Informatie: Lia Roelofsen of Harriët Schneider 
 

Stilte in Eenvoud 
De paaskaars brandt, de 
leeskaarsen zijn aangestoken en 
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. Wil je na afloop iets van je 
ervaringen of gedachten delen? Neem dan contact op met Anna 
Margriet Kommer of Bertie Boersma.  
Data: Vanaf 21 september Iedere 1e en 3e woensdagavond van 
de maand m.u.v. schoolvakanties 
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Plaats en tijd: Witte Kerkje, 19.15-19.45 uur 
Informatie en coördinatie: Anna Margriet Kommer of ds. Bertie 
Boersma  

 

Stilteviering in de sfeer van Taizé 
 

Een avondviering met liederen, gebed, 
lezingen en stilte in de sfeer van Taizé. U 
bent om 18:45 uur van harte welkom om 
alvast liederen te oefenen. Aansluitend 
begint de viering onder leiding van Bertie 
Boersma. De muzikale begeleiding is in 
handen van Geurt van den Brink. 
Aanmelden is niet nodig.  

 
Datum: Zondag 23 oktober 
Plaats en tijd: Witte Kerkje, 18.45 uur 
 

Open Kerk en Mariakapel 
Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is het Witte 
Kerkje geopend voor rust, bezinning en ontmoeting met 
dorpsgenoten en passanten. In de kerkzaal kan men terecht voor 
het lezen van een dagtekst, luisteren naar meditatieve muziek of 
het aansteken van een kaars. In de Meenthoek is er ruimte voor 
ontmoeting.  

In de  Mariakapel voorin de Nicolaaskerk kun je tot Maria bidden 
en haar tussenkomst en bemiddeling aanroepen bij ziekte, 
zorgen, pijn, verdriet, steun en uit dankbaarheid. Je kunt er 
vragen om kracht en een kaarsje opsteken. Je kunt er ook 
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gewoon even zijn wanneer je behoefte hebt aan 'een momentje 
voor jezelf'.  
De Mariakapel in de Nicolaaskerk is zomers geopend van 9.00 
uur tot 19.00 uur en 's winters van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

Ontmoeting  
 

Koffie met een oortje 
 

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! En als u gehaald en/of gebracht wil 
worden, neem dan contact op met Bert van Leeuwen 
 
Aanmelding is niet nodig.  
Data: 24 september, 29 oktober en 26 november  
Plaats en tijd: Meenthoek, 10.00-12.00 uur 
 

Oudjaarsavond met een 
oortje en een oliebol 
Op 31 december van 20.30-22.30 uur is er een 
speciale avond om in (goed) gezelschap het 
oude jaar uit te luiden. Ook hier geldt: als u 
minder goed ter been bent of het vervelend 
vindt om ’s avonds alleen over straat te gaan, 
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neem dan contact op met Bert van Leeuwen. Graag reserveren 
vooraf.  
Datum: 31 december 
Plaats en tijd: Meenthoek, 20.30-22.30 uur 
Informatie en aanmelding: Bert van Leeuwen, 
beheer@pknodijk.nl 

Eten met Dorpsgenoten 
Vindt u het fijn om 
samen te komen met 
anderen die ook 
regelmatig alleen 
eten, komt u dan naar 
De Meenthoek. Elke 4e 
maandagavond van de 
maand wordt u hier een maaltijd aangeboden. Met veel 
enthousiasme bereiden de vrijwilligers een 3-gangen maaltijd en 
u krijgt er 2 glazen wijn bij. De kosten zijn € 5,- per persoon. 
Indien nodig, kunt u opgehaald en weer thuisgebracht worden.  
 
Data: 26 september, 24 oktober, 28 november, 19 december 
Plaats en tijd: Meenthoek, 18.00-20.00 uur 
Informatie: Alida Melkert.  
Aanmelding: op de woensdag vóór de maandagavond tussen 
17.00 -18.00 uur bij Truus van Leeuwen 
 

Ontmoeting met Dorpsgenoten 
‘Ontmoeting met Dorpsgenoten’ vindt elke 2e zondag van 
de maand plaats in het zaaltje van de Nicolaaskerk. Een 
lezing, een spelletje, iets creatiefs maken, met daaromheen tijd 
voor gezellig samenzijn en een kopje koffie of thee en een 
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drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de pot 
doen. Vervoer kan geregeld worden via tel. 030-6562977. 
Aanmelding is niet nodig. 
 
Data: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december 
Plaats en tijd: zaaltje van de Nicolaaskerk, 14.30- 16.30 uur 
Informatie en aanmelding: Alida Melkert  

Samen aan tafel 
Wij nodigen u uit voor ‘Samen aan tafel op zondagmiddag’. 
Want: eten moet je toch! Tafellinnen, glaswerk, borden………. 
Alles wordt uit de kast gehaald voor een aangeklede lunch aan 
gezellig gedekte tafels in de Meenthoek. We beginnen om 13.00 
uur. Tot 15.00 uur is er alle tijd om van al het heerlijks te 
genieten en volop tijd voor ontmoeting. Voor de kosten vragen 
we een vrijwillige bijdrage. Komt u ook? Indien nodig kunt u 
opgehaald en weer thuisgebracht worden. 
 
Data: 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december 
Plaats en tijd: Meenthoek, 13.00-15.00 uur 
Informatie en aanmelding: Alida Melkert 
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Cultuur & Muziek 
Catharijneconvent: Gospel. 
Muzikale reis van kracht 
en hoop 
Dompel je onder in de geschiedenis én 
actuele betekenis van een van de 
invloedrijkste muziekstromingen sinds haar 
ontstaan in het slavernijverleden. Een reis 
langs het onderbelichte verhaal van een 
muziekgenre en lifestyle. Met artiesten zoals 
Mahalia Jackson en Aretha Franklin, maar ook met Martin Luther 
King, Elvis Presley en Kanye West. Gospel leeft! En niemand leeft 
gospel zoals de geweldige zangeres én co-curator Shirma Rouse. 
Datum: vrijdag 7 oktober  
Plaats van vertrek en tijd: nader af te spreken. 
Informatie en aanmelding: Marie-José Kuijper-Kroon,  
 
 

Open repetitie Multiple Voice 
 

U bent van harte welkom op de open 
repetitie van het koor Multiple Voice. De 
repetitie start om 20.15 uur in de Sint 
Nicolaaskerk. Om 21.15 uur is er koffie of 
thee. U kunt daarna nog blijven luisteren of 

weer huiswaarts keren. Aanmelden is niet nodig. 
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Datum: 20 september 
Plaats en tijd: Nicolaaskerk, 20.15 uur 

Open Podium 
 

Het witte kerkje is bij uitstek een plek om intieme klanken tot 
hun recht te laten komen. Zang, piano, strijk- of 
blaasinstrumenten, in meestal kleine bezetting. Uitproberen 
mag. Het plezier in spelen telt. 
Op drie zaterdagmiddagen maken liefhebbers eigen muziek, van 
binnen en van buiten de kerk. 
Het muzikaal programma vult zich aan de hand van 
aanmeldingen van en door liefhebbers! Is dus flexibel. Blokken 
van half uur, uur, iets korter of iets langer.  
 
Data: 29 oktober, 25 maart, 3 juni 
Plaats en tijd: Witte Kerkje, 14.00 – 17.00 uur 
Informatie en aanmelding: Als je wilt spelen, een ensemble 
hebt, een half uur ‘het podium’ wil voor fraaie klanken en een 
kleine concertervaring: meld je aan voor de programmering bij: 
Henk van de Heuvel of Paul Zeef  
 
Hoe eerder de melding, hoe beter met wensen in de planning 
rekening is te houden. Als een middagprogramma al vol is, dan 
schuift je bijdrage door in de tijd. Entree is gratis. We zullen kort 
voor elke zaterdag iets over het programma bekend te maken. 
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Duurzaamheid 
Van Debat naar Dialoog  
Op maandag 19 september organiseert de 
Coalitie voor de Mensenrechten de 
jaarlijkse bijeenkomst in het 
Gemeentehuis te Odijk. Deze keer zal Dr. 
Christel van Eck het thema: Communicatie 
tussen voor- en tegenstanders in de 
klimaatdiscussie aan de orde stellen. 
Christel van Eck richt zich in haar werk als 
hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam op dit thema.  
Uitgangspunt voor deze lezing is dan ook 
het gepolariseerde debat over de 
energietransitie. Hoe politici beleid 
aansturen; niet alleen landelijk, maar ook 
regionaal en lokaal. Onder meer ten aanzien van windmolens, 
zonneparken en maatregelen ter bescherming van het milieu. 
Een heel actueel onderwerp.  
 
Datum: 19 september 
Plaats en tijd: Gemeentehuis Bunnik, 19.30 uur 
Informatie en aanmelding: Arda Mensink 
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Hoop voor de Aarde  
 

Niemand kan het probleem van de klimaatverandering zo goed 
onder woorden brengen als Katharine Hayhoe in haar 
boek Hoop voor de aarde: hoe we 
samen het klimaat kunnen 
redden.  
De klimaatverandering is even 
urgent als complex. We 
benoemen het en zuchten erover, 
maar het lukt ons moeilijk om 
samen tot concrete actie te 
komen.  
Katharine Hayhoe legt daar in haar 
boek de vinger op en geeft aan 
hoe we vanuit een gesprek 
hierover heel praktisch aan de slag 
kunnen gaan om het klimaat te 
redden. Daarvoor is nodig dat de 
feiten bekend zijn. Die zet ze op 
een rij. Daarnaast is het belangrijk 
dat we zicht hebben op oplossingen. Die geeft ze in haar boek.  
Hayhoe spoort de lezer aan om werk te maken van het klimaat 
en daarbij de hoop niet te verliezen. 
 
Datum: woensdag 26 oktober 
Plaats en tijd: Meenthoek, 19.30 uur 
Informatie en aanmelding: Klaas Koop 
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Werk rond de kerk 
 

Onderhoud kerktuin    
Samen met goede bekenden een klus klaren, ontstressen ín en 
mét de natuur, en tegelijk het aanzicht van het groen rond het 
Witte Kerkje en Meenthoek opknappen. Een mooiere 

combinatie van doelen en 
middelen is bijna niet 
denkbaar. Op 5 november 
2022 gaan we weer aan het 
werk. We starten met 
koffie, werkoverleg en 
verdelen van de klussen. 
Het is handig om zelf een 
snoeischaar en 
tuinhandschoenen mee te 
nemen, laarzen te dragen 
en passende kleding voor 

buitenwerk. Voor ander gereedschap wordt gezorgd. 
Datum: 5 november  
Plaats en tijd: Witte Kerkje, 09.00-13.00 uur 
Informatie en aanmelding: Paul Zeef 
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Onderhoud kerkhof 
Het onderhoud van het groen op het kerkhof achter het Witte 
Kerkje vindt wekelijks plaats op  dinsdagmiddag. Er wordt ca. 5 
kwartier gewerkt met aansluitend samen een kopje thee. Het 
gaat niet om de grote klussen, die doet de hovenier. Wél om een 
mooie en onderhouden uitstraling van de graven en perken.  
De sterke kant van dit regelmatige onderhoud is dat de inzet van 
onkruidbestrijdingsmiddelen sterk teruggebracht wordt. 
Bovendien ben je er even uit met de prachtige serene rust van 
de begraafplaats als werkomgeving. Je hoeft je niet aan te 
melden, je mag gewoon een keer aansluiten. 
 
Datum: wekelijks op dinsdagmiddag 
Plaats en tijd: Kerkhof achter het Witte Kerkje, 13.30 uur 
Coördinator: Ria van Soest   
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Diverse activiteiten 
 
 

Liturgisch Bloemschikken  
 

Liturgisch Bloemschikken is het 
verhaal met bloemen, die een 
taal spreken waar woorden 
niet kunnen reiken... Deze 
workshops wordt geleid door 
Ineke van der Linden. U hoeft 
niets mee te nemen, maar een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 
Alle benodigde materialen zijn aanwezig. 
 
Datum: Zaterdag 15 oktober 
Plaats en tijd: 14.30 uur  
Informatie en aanmelding: tot 13 oktober via odijk@pj23.nl  

 
Lezing over Sint Nicolaas  
 

Roelof de Wild, schrijver van het boek Sint-
Nicolaas, zingever in de Adventstijd geeft 
een presentatie over zijn boek waarbij hij 
een aantal Nicolaaslegenden uitlegt 
evenals hun doorwerking in het feest dat 
wij nu nog vieren. Een feest als voorloper 
op de adventstijd.  
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Roelof is al jaren lid van een Genootschap gewijd aan Sint 
Nicolaas dat zich verdiept in de religieuze, maatschappelijke en 
culturele kanten van het Sinterklaasfeest.  
 
Datum: Woensdag 23 november 2022 
Plaats en tijd: Zaaltje Nicolaaskerk, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 
uur) 
Aanmelding: tot 20 november op odijk@pj23.nl. 

 
Driekoningenvoettocht 
 

Zondag 8 januari 2023 is er hopelijk weer de jaarlijkse 
Driekoningenvoettocht. Deze al weer traditionele wandeltocht 
van ongeveer 16 km lang, trekt jaarlijks veel inwoners uit de 
omliggende streken. Voor de inwendige mens wordt altijd goed 
gezorgd en de tocht levert voor velen verrassend mooie en 
gezellige gesprekken op. Een beetje wandel ervaring is handig en 
goede wandelschoenen een must aangezien niet alleen de 
verharde weg de schoenzolen zal passeren. 
 
Wandelschema/programma (bij benadering ) 
09.30 uur      Eucharistieviering in het kader van Drie Koningen. 
10.30 uur      Koffie als start voor de wandeling  
11.00 uur      Start wandeling 
12.45 uur      Aankomst in eerste stop, ontvangst met koffie.   
13.30 uur      Vertrek richting tweede stop/eindpunt 
15.00 uur      Verwachte aankomst op eindpunt. 
15.30 uur      Lichtjesviering 
16.15 uur      Vertrek bussen naar startplaatsen 
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Een deel van de tocht gaat langs weilanden en over enigszins 
modderige paadjes, dus het is een goed idee om goede, 
waterdichte schoenen aan te doen. Op enkele stukken zijn 
honden niet toegestaan; uw viervoeter zult u daarom helaas 
thuis moeten laten. 
 
Datum: 8 januari 2023 
Start: 09.30 uur 
Informatie en aanmelding: Het programma voor 2023 is op dit 
moment nog niet bekend. Houd daarom de media in de gaten of 
ga t.z.t. naar de website www.driekoningenvoettocht.nl voor 
aanmelden en extra informatie 
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ALLES KIDS 
 

Kinderleerhuis: catechese groep 
7/8 
 

In deze 
bijeenkomsten voor 
kids van groep 7 en 8 
van het 
Basisonderwijs wordt 
de methode Basics 
gebruikt, ontwikkeld 
door Jong Protestant, 
de Jeugdorganisatie 
van de PKN. Hier 
komen de 
hoofdthema's van het 

Christelijk geloof aan bod. Onder leiding van Amanda Maseland 
en Rianne van der Velden. Alle kinderen krijgen bij de start van 
het seizoen een persoonlijke uitnodiging. 
Data: iedere maandagavond vanaf de herfstvakantie tot aan 
Pasen.  
Plaats en tijd: Meenthoek 19.00 – 20.00 uur  
Informatie en aanmelding: Amanda Maseland 
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Kindercatechisatie 
In aanloop naar het kinderleerhuis is er twee keer per jaar 
kinder-catechisatie voor 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 hier toegelicht. De inhoud is laagdrempelig. Kinderen 
maken langzaam kennis met het geloof en alles wat daarbij komt 
kijken. 
 
Data: nog niet bekend 
Plaats: Meenthoek, 
Informatie en aanmelding: Gerda van Rijn 
 
 

Kinderclub 
Voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool wordt 
tussen herfstvakantie en Pasen om de week kinderclub 
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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 dinsdagavond 
na de herfstvakantie, daarna om 
de week 
Plaats en tijd: Meenthoek, 19.00 - 20.00 uur  
Informatie en aanmelding: René Maseland 

 

Jeugdkerk 
Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar wordt er t wee keer per maand 
jeugdkerk gehouden. De jeugdkerk sluit aan bij de 
belevingswereld van de jongeren. Vragen, dilemma’s maar ook 
kennisverrijking passend bij deze leeftijd, komen aan bod. En 
hoe vet, jeugdkerk 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 
 

 

Kindernevendienst 
Groep 1 t/m groep 8 wordt iedere zondag voorzien van een 
verhaal op maat met bijpassende activiteiten. Er wordt veel 
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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. 
 
Data: iedere zondag 
Plaats en tijd: Meenthoek, 10.00-11.00 uur (m.u.v. 
oecumenische diensten) 
Informatie en aanmelding: Marja Campagne 
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