KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK
24e JAARGANG, Nr.4, april/mei 2014
Voor de gegevens van de PKNOdijk klikken op ‘gegevens’ in het menu links.
Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 5 mei voor 12.00 uur
KERKDIENSTEN
Tijdens de dienst van 10 uur is altijd kinderoppas aanwezig, tenzij anders vermeld. Na iedere
kerkdienst van 10.00 uur is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.
Woensdag 16 april
19.30 uur Oecumenisch Vesper
Donderdag 17 april
Witte Donderdag, Heilig Avondmaal
19.30 uur Ds. K.F. Visser
Collecte:
De Glind
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag
19.30 uur Ds. K.F. Visser
Zaterdag 19 april Stille Zaterdag
19.30 uur Oecumenisch Vesper
Zondag 20 april
9.00 uur 10.30 uur Collecte:

Pasen
Ds. K.F. Visser
Ds. K.F. Visser
Vertel het Paasverhaal door

Zondag 27 april
10.00 uur Ds. O. Mulder, Almelo
Collecte:
Exodus
Zondag 4 mei
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10.00 uur Extra:
Collecte:

Mw. Ds. N. Walet, Zeist
Jeugdkerk, Voedseltafel
Kerkgroei in Woerden

Zondag 11 mei
9.00 uur 10.00 uur Collecte:

Ds. K.F. Visser, korte morgendienst
Ds. K.F. Visser
De Regenboog

Zondag 18 mei
9.00 uur 10.00 uur Extra:

Heilig Avondmaal
Ds. K.F. Visser, korte morgendienst
Ds. K.F. Visser
Jeugdkerk

BIJ DE DIENSTEN
In de Stille Week worden vier oecumenische vespers gehouden in het Witte Kerkje, steeds van 19.30
– 20.00 uur: maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag. Dan lezen we uit de passie van Matteüs.
In deze Stille Week zal vóór in de kerk een bijzonder schilderij hangen, een drieluik, dat geschilderd
werd door ds. Christiaan Rensink (1945 – 2009). Hij maakte deze triptiek tijdens zijn ziekte in de
laatste fase van zijn leven. We zijn Marijke, Christiaans vrouw, dankbaar dat wij de gelegenheid
krijgen om ons in deze Stille Week te laten inspireren door zijn artistieke verbeelding van pijn, onrust
en overgave.
Aan de diensten doen voorgangers en vrijwilligers mee uit beide kerken. In de vesper van Stille
Zaterdag zal een gelegenheidskoor zingen onder leiding van Vincent de Vries.
Witte Donderdag vieren we het
Johannes 13. De Cantorij zal
van onze Heer. We zingen het
Groter dan ons hart.

evangelie van de Voetwassing,
meedoen. We vieren de Maaltijd
tafelgebed van H. Oosterhuis,

In de viering van Goede Vrijdag
volgen we Matteüs 27: 1-56, de
lijdensweg van Jezus, afgewisseld met lijdensliederen. De catechisanten van groep 8 van het
Basisonderwijs hebben een belangrijke rol in het lezen van het evangelie. Zij hebben nagedacht over
Goede Vrijdag en Pasen, dat het ene niet zonder het andere kan. Wil je het feest van Pasen kunnen
vieren, moet je iets gevoeld hebben van het verdriet van Goede Vrijdag.
Zij hebben verschillende woorden gevonden die passen bij Goede Vrijdag en Pasen; die woorden
zullen ook op de liturgie te lezen zijn.
Hester Schneider, Meike van Eck, Thijs van der Velden, Judith van Vulpen en Laurens Reincke
hebben zich op deze bijzondere dienst voorbereid. Eén van hen schreef zelfs een gedicht, dat we in
de dienst gaan horen! Waarom zou de Goede Vrijdagdienst alleen een ‘volwassen’ aangelegenheid
zijn?
Zondag, 20 april, PASEN, worden twee morgendiensten gehouden, om 9.00 uur en om 10.30 uur. In
beide diensten gaat ds. Kees Visser voor. Ook de cantorij zal haar medewerking verlenen. Astrid van
den Heuvel speelt hoorn. Barbara Plancken zal solo zingen. Het worden twee feestelijke diensten.
Uitgangspunt voor de overdenking is het boeiende zinnetje uit het evangelie: ‘Hij gaat u voor…’,
Matteüs 28:7.
Zondag, 27 april gaat ds. O. Mulder uit Almelo voor in de ene dienst van 10.00 uur.
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Zondag, 4 mei zal mevr. ds. N. Wallet uit Zeist voorgaan. Er is ook dan één dienst om 10.00 uur.
Zondag, 11 mei worden twee morgendiensten gehouden, om 9.00 en 10.00 uur. In beide diensten
gaat ds. Kees Visser voor.
Zondag, 18 mei, zijn er twee diensten, om 9.00 en 10.00 uur. In de dienst van 10.00 uur wordt de
Maaltijd van onze Heer gevierd, met jong en oud. Voorganger in beide diensten is ds. Kees Visser.

COLLECTEDOELEN
Witte Donderdag 17 april: De Glind.
Een aantal malen per jaar collecteren
wij voor dit doel. Wij hebben een
speciale band met dit jeugddorp
omdat wij een deel van het
diaconale vermogen tegen een
bescheiden rente uitgeleend
hebben om een woning mede te
financieren. Het jeugddorp bij
Barneveld heeft gezinsvervangende
huizen en daarbij behorende
voorzieningen. Het is een project van
de Rudolphstichting, een kleine
organisatie gebaseerd op een vereniging van 850 kerken die horen bij de PKN. De missie is kinderen
in risicovolle omstandigheden een zo normaal mogelijke jeugd te bieden en uitzicht te bieden op een
toekomst waarbij zij hun eigen kracht en mogelijkheden kunnen versterken. De zorg richt zich op
verblijf, verzorging, opvoeding, vorming, behandeling, onderwijs en werkgelegenheid voor jongeren
en jongvolwassenen.
Zondag 20 april: Vertel het Paasverhaal door.
God die mens werd, dood ging en weer opstond uit liefde voor ons. Een blijde boodschap over hoop
en nieuw leven. Het jongerenwerk van onze kerk zet zich in om kinderen en jongeren te bereiken
met dit Evangelie. Met allerlei materialen en activiteiten worden ook onze plaatselijke kerk geholpen
om jongeren de waarde van het geloof in hun leven te laten ontdekken. Deze handreikingen worden
bedacht en gemaakt en dat kost geld. Steun dit werk.
Zondag 27 april: Exodus.
Exodus helpt ex-gedetineerden om na het uitzitten van hun straf weer terug te keren in de
samenleving en een eigen bestaan op te bouwen. Ex-gedetineerden die daarvoor in aanmerking
komen, kunnen een jaar in het opvanghuis verblijven alwaar ze begeleid worden. Het effect hiervan
is zeer gunstig, omdat deze mensen beduidend minder in herhaling vallen dan personen die na hun
detentie geen begeleiding hebben ontvangen. De PKN kerken van de stad Utrecht leveren een
belangrijke financiële bijdrage. Aan de kerken uit de provincie wordt aanvullende steun gevraagd.
Meer informatie onder: www.stichtingexodus.nl
Zondag 4 mei: Kerkgroei in Woerden.
Bestaat God? Is de kerk iets voor mij? Wat wil ik met mijn leven? Twintigers hebben vaak een druk
leven, maar lopen ook rond met vragen over zingeving, geloof en kerk.
“Twintigers Woerden”, een initiatief voor en door jongvolwassenen van 18 – 32 jaar’, organiseert
activiteiten die twintigers helpen om na te denken over het leven en zingeving. “Twintigers
Woerden” is een pioniersplek van de Protestantse Kerk om te zoeken naar nieuwe wegen om
twintigers te inspireren. De plaatselijke kerk draagt dit werk en de landelijke kerk geeft financiële
ondersteuning. Twintigers Woerden is gestart op 1 augustus 2012.
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Zondag 11 mei: De Regenboog.
Deze oecumenische instelling zet zich in voor een divers publiek zoals
slachtoffers van drugsverslaving, daklozen en mensen met een psychiatrische
achtergrond. Door opvang en intensieve begeleiding in de 10 inloophuizen van
de Regenboog proberen de professionele werkers samen met de vele
vrijwilligers voor de bezoekers een nieuwe toekomst op te bouwen. Zie ook
www.deregenboog.org

COLLECTEOPBRENGSTEN
2014
2
9
maart
16
maart
23
maart
30
maart
maart

Tijdens de dienst
Voedselbank
Oecumenische
Wereld
dienst diaconaat
Binnenlands
Zending
in Bolivia
diaconaat

€
Geen
172,03
€
info
€
124,07
€
177,07
134,30

Beheer
€
115,06
€
€
99,20
€
125,65
117,62

AMNESTY INTERNATIONAL
Op zondag 20 april worden na de kerkdienst brieven uitgedeeld om te versturen naar:
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De Verenigde Staten van Amerika
Reginald Clemons werd in 1993 ter dood
veroordeeld voor de moord op twee
jonge blanke vrouwen. Zijn geplande
executie in 2009 werd vanwege
onduidelijkheden in zijn zaak uitgesteld.
Samen met 2 andere Afro-Amerikaanse
jongens werd Reggi Clemons ervan
verdacht twee blanke vrouwen van een brug
in de rivier de Mississippi te hebben
gegooid. Een van de veroordeelde jongens
werd in 2005 geëxecuteerd. De
doodstraf van de andere werd omgezet in
levenslang. Reggi Clemons heeft altijd
beweerd onschuldig te zijn.
De geplande executie in 2009 werd door de Missouri Supreme Court tegengehouden. Er is twijfel
over de rechtmatigheid van de terechtstelling. Er is geen fysiek bewijsmateriaal voor de
betrokkenheid van Clemons bij de moord. De juridische bijstand tijdens het proces was onvoldoende
en de jury was onevenwichtig samengesteld. De komende maand wordt de uitspraak verwacht.
In de brief naar de Amerikaanse autoriteiten wordt opgeroepen de doodstraf van Reggi Clemons om
te zetten naar een gevangenisstraf.
Mexico
Fray Tomás González, een katholieke priester en directeur van een opvangcentrum voor migranten
wordt vanwege zijn werk op het gebied van migrantenrechten bedreigd. Fray Tomás González staat
ook aan het hoofd van de mensenrechtenorganisatie CDHU (Usumacinta Human Rights Centre)
Voor Fray Tomás Gonzaléz werd al eerder aandacht gevraagd. Hij werkt in een centrum voor
migrantenopvang aan Mexico’s zuidelijke grens met Guatemala. Dit centrum biedt opvang aan
mensen die vanuit Midden Amerika de Verenigde Staten willen bereiken. Die mensen krijgen
voedsel, water,onderdak en advies. De medewerkers van het centrum maken zich sterk tegen
corruptie bij de overheid en mensenrechtenschendingen.
Fray Tomás González en zijn medewerkers worden bedreigd en lastiggevallen door politie en
militairen. In Mexico worden mensenrechtenactivisten vaak geïntimideerd en bedreigd; met name
zij die opkomen voor de rechten van migranten.
In de brief aan de Mexicaanse autoriteiten wordt dringend gevraagd Fray Tomás González en zijn
medewerkers te beschermen.
Saudi-Arabië
Dr Abdulkareem al-Khoder, 48 jaar, is een bekende Saudische mensenrechtenactivist. In juni 2013
werd hij tot 8 jaar gevangenisstraf en een 10-jarig reisverbod veroordeeld vanwege zijn
mensenrechtenwerk. Hij is mede oprichter van de mensenrechtenorganisatie ACPRA (Saudi Civil and
Political Rights Association).
Al-Khoder was professor aan de Qassim universiteit tot hij in 2011 ontslagen werd waarschijnlijk
vanwege zijn activisme. Sinds 2010 mocht hij niet meer naar het buitenland reizen.
Op 24 juni 2013 werd hij tot 8 jaar gevangenisstraf en een 10-jarig reisverbod veroordeeld. Hij werd
veroordeeld wegens: “het ongehoorzaam zijn aan de leider”, “het stoken van onrust door het
oproepen tot demonstraties”, “het aantasten van het imago van de staat door valse informatie aan
buitenlandse groepen te geven”,”het mede oprichten van een onwettige organisatie”.
Dr. Abdulkareem al-Khoder zit vast in de Qassim gevangenis.
In de brief aan de Saudische autoriteiten wordt opgeroepen om Dr. Abdulkareem al-Khoder
onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.
Op de brieven wordt een internationale postzegel geplakt.
Dank voor uw inzet,
Schrijfgroep Amnesty International
5

UIT DE KERKENRAAD

Besluit over korte morgendienst
De kerkenraad heeft in haar vergadering op 20 maart jl. besloten om met ingang van het nieuwe
kerkseizoen (2014-2015) alleen nog een dubbele ochtenddienst te plannen op 1e Kerstdag, 1e
Paasdag en 1e Pinksterdag.
Daarmee komt een einde aan de regelmaat van zo’n 25 jaar waarin we – destijds noodgedwongen
vanwege de hoge toeloop van kerkgangers in het Witte kerkje – gewend zijn geweest om van
september t/m Pinksteren een korte kerkdienst te houden om 9.00 uur.
De kerkenraad is tot dit besluit gekomen omdat door de terugloop van het aantal kerkgangers de
noodzaak is verdwenen om de korte zondagmorgendienst in stand te houden. Daarbij speelde mee
dat we voor het ‘opvangen’ van een eventuele overloop in de dienst van 10.00 uur inmiddels
beschikken over een voortreffelijke beeld- en geluidverbinding met de Consistorie.
Aangezien de afschaffing van de korte morgendienst een grote impact kan hebben op de trouwe
bezoekers van deze dienst heeft de kerkenraad in het besluitvormingsproces gezocht naar een
zorgvuldige afstemming en communicatie met betrokken gemeenteleden, onder meer via een open
ontmoeting op een avond in februari 2014.
Enkele gemeenteleden gaven op deze avond in verschillende bewoordingen aan erg te hechten aan
het handhaven van de 9.00 uurs dienst. Er werden uiteenlopende redenen genoemd voor het
specifiek bezoeken van de korte morgendienst. Zo werd gewezen op de kleinschaligheid, het
compactere karakter van deze dienst, het prettige tijdstip en de rust en bezinning tijdens deze
dienst.
Ook de positieve kenmerken van de 10.00 uur dienst zijn genoemd: de gemeenschap en
gezamenlijke beleving is groter, het zingen gaat makkelijker, er is gelegenheid tot ontmoeting en
koffie drinken na de dienst.
Gehoord hebbende alle reacties en bijdragen, is de kerkenraad tot haar besluit gekomen. In het
voorjaar van 2015 evalueren we het effect van dit besluit.

Verslag kerkenraadsvergadering
Naast het hierboven aangehaalde besluit m.b.t. de korte morgendienst hebben we de
kerkenraadsvergadering op 20 maart jl. besteed aan een groot aantal onderwerpen.
Zou hebben we gesproken over de reacties van enkele gemeenteleden tijdens en na afloop van de
gemeenteavond over het nieuwe beleidsplan, gehouden op 29 januari 2014. Naast veel
instemmende en bevestigende reacties ontvingen we ook enkele vragen en suggesties voor verdere
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verdieping. Zo werd bijvoorbeeld opgemerkt dat ‘ofschoon het beleidsplan wel iets zegt over
maatschappelijke veranderingen, er toch vooral wordt ingezoomd op de traditionele werkvelden
KRM, diaconaat, pastoraat en jeugd’ met daaruit volgend een pleidooi om actief en bewust na te
denken over veranderingen in geloofsbeleving en hoe de kerk daarop zou kunnen anticiperen. De
kerkenraad neemt het voorstel over om een werkgroep te formeren die nadenkt over
maatschappelijke en/of geloofsontwikkelingen en met suggesties komt hoe hier als Witte Kerkje in
Odijk op te anticiperen. Mocht u belangstelling hebben voor deelname aan deze werkgroep, dan
kunt u dat aangeven bij het scribaat.
Daarnaast hebben we de evaluatie besproken van de pilot om de kerk op woensdagochtend van 1012 uur open te stellen voor dorpsgenoten en gemeenteleden. We besloten vorig jaar tot deze pilot
vanuit de doelstelling dat we als kerk een open geloofsgemeenschap willen zijn binnen het dorp. De
inloopmorgen zou invulling geven aan het beeld van de kerk als herberg, een open en gastvrije plek
om naar toe te gaan. In de proefperiode van 3 maanden is de kerkzaal en de consistorie opengesteld
voor iedereen. Naast de mogelijkheid voor bezoekers om in de kerkzaal tijd te nemen voor rust en
bezinning, was er in de consistorie gelegenheid om andere mensen te ontmoeten.
Op grond van het evaluatierapport hebben wij geconcludeerd dat de inloopmorgen voldoet aan de
doelstelling. De vrijwilligers zijn enthousiast, de reacties zijn positief, en er kunnen nog
verbeteringen uitgewerkt worden zoals publiciteit en meer pastoraal aanbod in de consistorie.
We hebben daarom van hart besloten om de pilot een vervolg te geven. U zult daar elders meer
over kunnen lezen.
Voorts hebben we aandacht besteed aan een bijeenkomst van de moderamina van Bunnik en Odijk.
Deze bijeenkomst was op ons initiatief belegd om eerste beelden te delen over mogelijke
aanvullende samenwerking in de nabije toekomst. De PKN stimuleert plaatselijke gemeenten om
vroegtijdig scenario’s te ontwikkelen voor regionale samenwerking. Deze oproep wordt enerzijds
gevoed door de feitelijke constatering dat de financiële en vrijwilligers draagkracht van verschillende
kerkgemeenschappen op middellange termijn mogelijk ontoereikend zal zijn maar anderzijds ook
vanuit de overtuiging dat gemeenten niet altijd het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en dat het
juiste nuttig en fijn is om enkele activiteiten met andere gemeenten te delen. De ontmoeting met
Bunnik leverde erkenning op voor de huidige samenwerking en draagvlak voor een voortgaand
gesprek over andere vormen van samenwerking.
Zo bent u weer even bijgepraat over enkele onderwerpen. Hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Oscar Schneider
VAN DE DIAKONIE
Sartawi (2)
Op de Boliviaanse hoogvlakte is het
regen. De opbrengsten van de
niet groot.
Het Sartawi project trekt zich het lot van
levenskwaliteit van de huishoudens op
probeert gunstige omstandigheden te
voedselzekerheid. Met name richt
verwerking en de verkoop van de
Tegelijkertijd werkt Sartawi aan een
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koud en winderig. Er valt niet veel
landbouw en veeteelt zijn dan ook
de kleine boeren aan en wil de
het platteland verbeteren. Ze
scheppen en te zorgen voor meer
Sartawi zich op de veehouderij, de
producten.
betere infrastructuur. Er worden

kleine irrigatie- en drinkwatersystemen aangelegd. Ook wordt gezorgd voor bescherming van de
bodem. Dan kan meer grond in gebruik genomen worden voor landbouw en kan er ook meer
verscheidenheid in gewassen komen.
Om dat alles te realiseren is versterking van de plaatselijke organisaties en het plaatselijk bestuur
noodzakelijk. Daarbij wordt aangedrongen op gelijkwaardige deelname van vrouwen.
In de jaren 2014-2016 willen we u meer informatie geven over delen van het project. Er zijn daarbij
veel interessante foto’s te tonen.
We hopen natuurlijk ook geld bijeen te brengen voor dit project. Door enkele diakonale collectes per
jaar en door acties die we gaan starten. De Diakonie staat in deze drie jaar garant voor een bijdrage
van € 5.000.
Werkgroep Sartawi Bunnik/Odijk
Houtsnijwerk uit Papua
In de Meenthoek hangt weer iets nieuws aan de muur, meteen links van de deur in de grote zaal.
Het is houtsnijwerk van ijzerhout, voorstellend een paar voorouderfiguren, werk van een Asmat
kunstenaar. We hebben het ontvangen vanwege de inzet voor Christami, ons vorige
werelddiakonale project. Een kunstwerk aan de wand, een teken van wereldwijde verbondenheid!

UIT DE PASTORIE
Glas-in-lood
Onlangs werden in de pastorie twee nieuwe glas-in-loodramen geplaatst ter vervanging van oud glas
en vergane kozijnen. De opknapbeurt is een waarachtige aanwinst. het oude, ondoorzichtige
jampotglas maakt plaats voor prachtige dubbelglas-in-loodramen, met uitzicht. De stijl van deze
nieuwe ramen is gelijk aan het historische raam dat links bezijden de voordeur zit.
De hal van de pastorie is er lichter door geworden en kleurrijker, zeker als de zon naar binnen
schijnt. Het dubbele glas zal naar verwachting ook iets bijdragen aan de reductie van de
stookkosten. Alles bij elkaar dus een flinke kwaliteitsimpuls.
Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de kerkrentmeesters en de Stichting vrienden van het
Witte Kerkje, mede dankzij het Snuffelhonk.
Wij als bewoners van de pastorie zijn hen zeer dankbaar. Kom gerust eens kijken.
Meivakantieweek
Van 26 april tot en met 4 mei houd ik mijn meivakantieweek. In het weekeinde van 26 en 27 april is
ds. D. Capoolse uit Driebergen mijn vervanger en ds. Coen Constandse uit Bunnik is stand-by voor
de week.
Ds. Kees Visser
BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
Het is druk in de consistorie en de Meenthoek. Ik merk soms dat niet iedereen weet hoeveel
activiteiten er in een week wel plaatsvinden. Om een indruk te geven, zo maar een week van de
laatste tijd:


Op maandag wordt er aan het archief gewerkt en vergadert de kosterij.
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 Op dinsdag heeft het CNV overdag de Meenthoek gehuurd om leden met hun belastingaangifte
te helpen. Tien consultants geven overdag advies aan zeker 120 mensen.
’s Middags komt de schoonmaakploeg van die week, om de ruimten die niet in gebruik zijn te zuigen
en alles weer schoon te maken. (Er zijn drie ploegen die om de beurt dienst hebben.)
Om zes uur begint de sobere maaltijd in de consistorie. Daarom verhuist Club Odijk die week naar de
grote zaal.
 Woensdag is er een vergadering ter voorbereiding van de kindercatechese.
 Donderdag is er ’s middags catechese voor de groepen 7 en 8. ’s Avonds oefent de cantorij in de
consistorie en vergadert de kerkenraad in de grote zaal.
 Op vrijdag zijn er die week geen activiteiten.
 Op zaterdag zijn predikant, kosterij en bloemengroep in kerk en consistorie bezig met de
voorbereidingen voor de dienst van
zondag.
Zo ziet een week in de Meenthoek
steeds in de weer om alles mogelijk
ook de grote schoonmaak van de
groep zich voor ingezet. Dan gaan
wordt gedweild, de ramen gelapt
die de glazenwasser voor ons laat
kroonluchters gestoft en gepoetst.
voortreffelijk hebben uitgevoerd,
geheimhouding, opdat in hun privé
niet verder uitgebuit kan worden!

er uit. Veel vrijwilligers zijn
te maken. Begin april was er
kerkzaal. Daar heeft een grote
alle stoelen er uit. De vloer
en met behulp van een steiger
staan, worden de
De twee heren die dat poetsen
verzochten wel om strikte
omgeving deze vaardigheid

Ook is de strijd weer aangebonden met de vliegen in de kerkzaal. De ruimte boven het plafond in de
kerk is ‘vliegvrij’ gemaakt. En er zijn op verschillende plaatsen bestrijdingsmiddelen neergezet. We
hebben niet kunnen ontdekken op welke plaatsen de vliegen binnenkomen, maar we hopen wel met
deze actie het binnendringen in de kerk gestopt te hebben.
En nu we het toch over inruimen en opruimen hebben: Vaak schuiven groepen met tafels wanneer
er in de zalen vergaderd wordt. Maar net zo vaak worden de tafels weer op andere plekken
teruggezet. Misschien kan daar beter op gelet worden. De afgelopen week trof ik een extra tafel in
de gang aan en een kleine tafel met netjes een stoel er achter op de deurmat net na de voordeur. En
daar hadden ze echt nooit gestaan.

Concert: Op zaterdagmiddag 17 mei a.s. geeft het Traverso ensemble een concert in onze kerk.
Aanvang 16:00 uur en de toegang is gratis. Er wordt gespeeld op barok instrumenten. Het ensemble
bestaat uit negen fluitisten, een klavecinist, een gambiste en een zangeres.
Hans Landzaat
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VOORJAAR MET DE CANTORIJ
Zingen is samen liturgie vieren. Wat je zingt is een uiting van wat je gelooft. Zingen geeft steun aan
je geloof.
De zondagse eredienst is het hart van de gemeente. Zij wordt gedragen door de liturgie, die al zo
oud is als de Kerk, maar, steeds vernieuwend naar plaats en tijd, is uitgewaaierd in grote diversiteit.
Daardoor is liturgie, en ook het Liedboek, zowel een bron van vreugde en inspiratie als een bron van
spanning.
Omdat de kerk zoveel verschillende tradities kent en omdat de kerkgangers van zoveel verschillende
leeftijden zijn, vroeg ik mij af of je met de stijgende leeftijd van de gemiddelde kerk- en
cantorijzanger rekening moet houden. De Werkgroep Kerkmuziek van de PKN vindt dat het een
verarming van de kerkmuziek zou zijn om te veel rekening te houden met oudere stemmen, onder
het motto: “Geloven kan niet zonder goede kerkmuziek”. Daarmee zal af en toe de zang ook
letterlijk wel eens te hoog gegrepen zijn. Daarom is het zo fijn dat we nu diverse enthousiaste jonge
musici in de kerk kunnen horen.
Elk jaar zijn er weer verschillende cursussen op het gebied van liturgie en kerkmuziek. Die zijn – ik
spreek uit ervaring – voor iedereen haalbaar en zeer inspirerend (www.pkn.nl/pcte).
In het Liedboek zijn van de 150 psalmen 270 verschillende versies opgenomen. Daarbij zijn
onberijmde psalmen en ook antifonen of keerverzen. Dit zijn korte teksten, vooraf en aan het slot
van een psalm, soms ook tussendoor. Onberijmde psalmen of reciteerpsalmen kunnen samen met
een antifoon gezongen worden, maar ook gesproken worden met een gezongen antifoon. Alle
variaties zijn mogelijk en verantwoord in de kerkgeschiedenis. Er zijn ook Kernverzen, korte verzen,
die de inhoud van de psalm krachtig weergeven. Ze zijn als antwoord op een gelezen psalm te
gebruiken, maar ook als acclamatie bij de gebeden. Voorbeelden vind je bij de liederen uit Taizé.
Omdat elke zondag zijn eigen psalm kent, staan sommige antifonen in het Liedboek niet bij de
psalmen, maar in de rubriek Getijden van het Jaar. Zo zongen wij Psalm 25 in combinatie met Lied
535D.
Voor het eerst staan in het Liedboek ook liederen met een voorzang. De voorzanger zingt een tekst,
waarna de gemeente invalt. Deze vorm is al bekend in de vroegchristelijke kerk. Het lijkt voor ons,
die gewend zijn aan de strofische liederen van het vorige liedboek, een vernieuwing, maar in feite
heeft deze vorm dus de oudste papieren. In ons geval neemt de cantorij soms de voorzang voor haar
rekening.

Op Witte donderdag zingen we lied 565: Het hoogste woord daalt uit het licht. De melodie is voor
ons nieuw, maar de tekst stond ook in gezang 353 van het vorige liedboek. Dit lied is gemaakt door
Thomas van Aquino in de 13e eeuw. Thomas van Aquino was de grondlegger van de dogmatiek in de
(Rooms-Katholieke) kerk. Hij gaf het lied de vorm en maat van een Ambrosiaans gezang. De
kernwoorden zijn overleveren en geven, in het Latijn tradere en dare, zie het 4e couplet.
We zingen een Kyrie uit Iona en een bede om genade uit Taizé.
Lied 998 en 569 vertellen het verhaal van de witte donderdag.
Als tafellied zingen we van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen het ons bekende Groter dan ons
hart, dat begint bij het begin: Gij die geroepen hebt”licht”. Een lied van vertrouwen en geloof.
Na de stilte volgt Pasen: de Heer is waarlijk opgestaan. Dat jubelen we met lied 638, een lied van
Ronald da Costa en Jan Marten de Vries. Daarna ook nog een keer in de versie van “Alles wordt
Nieuw” door Hanna Lam.
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Het glorialied, 308a, is geschreven voor de liturgie door John Bell van de Ionacommunity.
De jubelpsalm is psalm 100: Juich Gode toe, bazuin en zing. Wij zingen de bewerking van Sytze de
Vries en Willem Vogel: Juich voor de Eeuwige, aarde alom. Het komt uit “Voor de kinderen van
Korach”. Die boekjes over de psalmen kregen deze speelse Joods georiënteerde titel mee, om de
speelruimte aan te geven waarbinnen wij ons als kinderen van God mogen bewegen.
Lied 631 is een bewerking van “Gott des Himmels und der Erde”. De melodie beweegt op de tekst.
Bij de hemel is de toon hoog, bij de aarde is de toon laag. Daarmee is meteen in de eerste zin de
toon gezet. Hetzelfde verschil geldt voor waken en dromen. Een vrolijk lied met de ernst van het
leven.
Pinksteren.
In de afgelopen jaren was dit altijd de
Pinksteren, de laatste hoogtijdag in het
feestelijk uitpakken in de dienst- daarna gaat
het een vorig jaar in Kerk in de Stad, het
De cantorij heeft in de afgelopen jaren
Pinksterliederen gezongen. Dit jaar zingen de
Voor ons allen: Veni Creator Spiritus!

slotzang van de cantorij.
kerkelijk jaar. “Nog één keer
de groene zomertijd in”. Zo stond
Utrechtse kerknieuws.
verschillende oude èn nieuwe
kinderen van de Heilige Geest.

De cantorij wenst u een inspirerende zomer.
Edith Tilanus, cantrix

KRINGENWERK
Kennismaken met christelijk geloof – een nieuwe kring
Vier cursusavonden in de maand mei om kennis te maken met de kernen van het christelijk geloof in
deze tijd: Geloof als vertrouwen; God als de naam voor de liefde; Jezus, sprekend God; Leven in de
Geest van Jezus, over bidden, doop en avondmaal. Op een eenvoudige en moderne manier wordt
uitgelegd wat geloven in deze tijd kan betekenen en leren we van elkaar hoe dat gaat.
De avonden worden gehouden in het Witte Kerkje van Odijk en staan onder leiding van ds. Kees
Visser. Iedereen is welkom. Toegang gratis.
Data: 6, 13, 20, 27 mei, van 20.00 – 21.30 uur (koffie vanaf 19.45 uur) in de Meenthoek, naast het
Witte Kerkje, Zeisterweg 34, Odijk.
Nadere inlichtingen en opgave van deelname:
Ds. Kees Visser
Zeisterweg 32
3984 NL Odijk
030 - 8780698
predikant@pknodijk.nl

Nieuwe Kring Geloof en Wetenschap
Na de oproep in het vorige nummer van Kerknieuws hebben zich een paar mensen aangemeld voor
de nieuw te vormen kring Geloof en Wetenschap. Daar kunnen nog meer mensen bij. Vandaar deze
herhaalde oproep.
Mevr. Anne Marie Laseur, Singel 77, heeft te kennen gegeven zin te hebben in een nieuwe kring
Geloof&Wetenschap en wil zich mede met de opzet bezighouden: een open kring van mensen die
11

zich wil bezighouden met vragen op het grensvlak van geloof en wetenschap: samen boeken lezen,
artikelen, thema’s verkennen, een film bekijken, eigen visies verdiepen of aanscherpen.
Graag nodig ik mensen uit, die zin hebben om deel te gaan uitmaken van zo ’n nieuwe kring, zich
hiervoor op te geven. In overleg met Anne Marie Laseur gaan we dan bekijken hoe we de kring na de
zomer van start kunnen laten gaan, welke thema’s aan bod kunnen komen, hoe vaak de kring
bijeenkomt etc.
U kunt zich aanmelden bij mij, ds. Kees Visser (predikant@pknodijk.nl of 030 8780698) of bij mevr.
A.M. Laseur, Singel 77 (anne.laseur@icloud.com).
Ds. Kees Visser
INLOOPMORGEN
De kerkenraad heeft onlangs besloten dat de INLOOPMORGEN verder door mag gaan. U leest
hierover in dit nummer van Kerknieuws in het stuk dat onze kerkenraadsvoorzitter Oscar Schneider
schreef.
Ik ben erg blij te kunnen melden dat op woensdag, 7 mei de Inloopmorgen weer van start gaat. Ook
de vrijwilligers die bij de organisatie betrokken zijn, hebben veel zin om hun taak te hervatten.
We hopen dat deze morgen een bijdrage zal leveren aan onderlinge ontmoetingen, bezinnende
momenten in de kerk en de openstelling voor mensen van buitenaf. Het voornemen is om elke
woensdagochtend open te zijn van 10.00 – 12.00 uur vanaf 7 mei tot en met 16 juli. Ook hoop ik zelf
zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Handig voor als mensen een afspraak willen maken of een apart
gesprek wensen.

Hartelijk dank
Ook langs deze weg willen wij jullie allemaal héél hartelijk danken voor het medeleven in de periode
voor en na de ingrijpende recente open-hart-operatie.
De onverwachte gebeurtenis geeft, zoals wij hopen, betere vooruitzichten voor de komende
periode. Wij putten hoop en vertrouwen uit het weten dat wij in God’s Hand zijn en Hij voor ons zal
zorgen.
Jullie medeleven in allerlei vormen zoals bloemen, mooie kaarten, e-mails, telefoontjes en ook jullie
praktische hulp voor Conny, door b.v. naar het ziekenhuis te rijden, hebben ons bijzonder gesteund.
Maar vooral zijn we dankbaar voor jullie gebeden, die er voor ons waren en nog zijn. Zij geven ons
het gevoel dat er een hechte muur van vriendschap en liefde om ons heen staat. Daar zijn wij jullie
dankbaar voor.
Het is een voorrecht om “bij de mensen van het Witte Kerkje” te mogen horen!
Conny en Jan Tolsma, Elskamp 5
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VERSLAG GROOT CONSISTORIE VERGADERING
Op 13 maart sprak Jeanette Verwoert over ouderenmishandeling voor
wijkteamleden en andere belangstellenden.
Op duidelijke wijze legde zij uit dat ouderenmishandeling zowel handelen als
nalaten kan zijn. De mishandeling kan lichamelijk, psychisch of materieel zijn.
In een aangrijpend filmpje konden we zien hoe een reële situatie vreselijk uit de
hand kan lopen. Zelfs de meest trouwe mantelzorger kan door b.v.
overbelasting zijn/haar geduld wel eens verliezen. Er zijn ook hulpverleners die
het mijn en dijn, bewust of onbewust, niet goed uit elkaar kunnen houden.
Door haar praktijkervaring als geestelijk verzorger kon Jeanette haar boeiende verhaal met veel
levendige voorbeelden aan ons voorleggen. We werden ons bewust van dit pijnlijke aspect in de
samenleving.
Tot slot vertelde Jeanette over het stappenplan, over hoe te handelen bij een vermoeden van
mishandeling.
Het was een zeer leerzame avond, waarbij Jeanette ons heel duidelijk maakte dat je bijna niet kunt
geloven dat het werkelijk bestaat!
Hartelijk dank Jeanette!
Willemien Harts

GELOVEN IS... VERWACHTEN
Eind vorig jaar verscheen een boeiend boekje van prof. dr. Gerard Dekker, emeritus hoogleraar
godsdienstsociologie en betrokken PKN-kerklid. Het boekje heet ‘Dat Koninkrijk, verwachten we dat
nog?’, met als ondertitel: Over de ontwikkeling van de samenleving en de houding van het
christendom daartegenover.
Dekker noemt zijn boekje een essay: ‘Een niet te korte, voor een ruim publiek bestemde, gekleurde
verhandeling’, ‘een poging’ ook, waarover doorgepraat kan worden.
Het boekje valt in twee delen uiteen. In het eerste deel beschrijft hij de grote winst die de kerken in
de loop van de geschiedenis hebben geboekt als het gaat om de vooruitgang van de mensheid. Het
christendom heeft op tal van terreinen positief bijgedragen aan de ontwikkeling van het menselijk
samenleven. Hij noemt de mensenrechten, de democratisering, de toenemende gelijkheid tussen
mensen, de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen, het besef van verantwoordelijkheid voor
de aarde als leefmilieu, de toegenomen internationale samenwerking, de dekolonisatie en de
groeiende mondigheid van mensen, de sterk toegenomen levensverwachting ook. Allemaal
ontwikkelingen die mede door het christendom werden bevorderd. Daarmee is nog niet het
Koninkrijk van God op aarde voluit zichtbaar geworden, maar het helpt wel. Het christendom zou
daar met recht trots op mogen zijn. Tal van typisch kerkelijke zaken uit het verleden – armenzorg
van de kant van de diaconie bijvoorbeeld -, werden in de loop van vele tientallen jaren verankerd in
algemeen maatschappelijke voorzieningen, instellingen en regels. Zelfstandigheid en
individualisering waardeert Dekker als positief, ook al ziet hij de schaduwkanten ervan.
In het tweede deel vraagt Dekker zich af hoe het toch gekomen is, dat deze
positief christelijke waarden voor een deel zijn omgekeerd in hun tegendeel.
Waarom heeft het christendom bepaalde ontwikkelingen afgeremd,
tegengehouden? Waarom trapte het christendom toch ook op de rem?
De ontwikkelingen in de samenleving zijn losgekomen van hun oorspronkelijke
initiatiefnemers, de kerkmensen. En het verzet vanuit de kerken tegen
bepaalde ontwikkeling groeide. Steeds meer keerde het christendom zich
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tegen ontwikkelingen, die ze vanouds had bevorderd: de verzelfstandiging van mensen, de
autonomie, de democratie, emancipatie. Op een wonderlijke manier ging het christendom met de
rug naar de samenleving staan. Heel wat christelijke kerken verzetten zich meer en meer tegen
ontwikkelingen als de emancipatie van de vrouw, de homobeweging, geboorteregelingen,
euthanasie. De vruchten van de Franse revolutie – vrijheid, gelijkheid, broederschap – zetten op den
duur een anti-revolutionaire beweging in gang. Het humanisme werd als een gevaar beschouwd.
‘Volgens het christendom nam de mondige mens de plaats van God in’, zo vat Dekker het samen.
Dekker ziet dit verzet als onterecht. Met de vermaarde Duitse theoloog Dietrich Bonnhoeffer is hij
het eens dat het christendom de mondigheid van de moderne mens moet erkennen en het idee
moet loslaten van een God, die de zelfstandigheid van de mens zou verafschuwen. God en mens
staan niet tegenover elkaar, maar zijn bondgenoten geworden, citeert hij met instemming ds.
Buskes. De vraag die er toe doet is, hoe christenen omgaan met hun mondigheid en zelfstandigheid.
De christelijke kerk moet kritisch staan tegenover ontwikkelingen in de samenleving, maar moet
afleren daar meteen afwijzend op te reageren. Het kan ook louterend zijn.
Zo is er voor de kerk volop toekomst. Er valt nog heel wat te verwachten. Het Koninkrijk van God is
er nog niet, maar we kunnen er veel aan bijdragen door een meer loyale houding tegenover de
ontwikkeling van de samenleving aan te nemen. Het ‘christelijke’ bestaat niet louter uit het
kerkelijke, maar ook uit het wereldlijke.
Al vind ik het eerste deel net iets overtuigender dan het tweede, dit boekje verdient aandacht. Zeker
als we ons als kerk oriënteren op onze toekomst. Er valt nog veel goeds te verwachten, zeker voor
wie gelooft.
Lees Gerard Dekker, Dat Koninkrijk, verwachten we dat nog? Over de ontwikkeling van de
samenleving en de houding van het christendom daartegenover. Meinema, Zoetermeer 2013, 136
pagina’s, €12,95.
Ds. Kees Visser.
ADIOS BOLIVIA!
Nu de diaconie een project uit Bolivia gekozen heeft, willen we van dat land toch wel iets meer
weten. Het land ligt buiten ons gezichtsveld en klaarblijkelijk ook buiten de nieuwsgaring van het
NOS-journaal.
De aardbeving van begin april voor de kust van Chili, die ook in Bolivia voelbaar was, werd in het
journaal nog wel genoemd. Echter geen woord over de vele regens van de afgelopen tijd, die
hebben tot heel veel schade en nood geresulteerd. In het Boliviaanse nieuws werd vermeld dat zo'n
55.000 gezinnen zijn getroffen door het natuurgeweld, zo'n 130 steden/dorpjes zijn getroffen. Er
zijn al 48 doden en 15 vermisten te betreuren. Wat dit betekent voor de infrastructuur en daarmee
gepaard de hulpverlening laat zich raden. Jammer, dat we daar niets van weten.
Een medewerker van het Nederlands Bijbelgenootschap bracht enige jaren geleden een werkbezoek
aan Zuid-Amerika, waarbij hij in Bolivia het Sociedad Biblica Boliviano (Boliviaans Bijbelgenootschap)
aandeed. In zijn werkverslag schildert hij het leven van de Boliviaanse bevolking in al zijn kleuren ten
voeten uit. Uit zijn verslagen neem ik een
levendig tafereeltje over om u er van
in kennis te stellen.
In Cochabamba, een eenvoudig stadje,
ik vergezeld door een medewerker van het
de kerk geweest. Hij zou preken en ik
14

maar wel met een universiteit, word
SBB. Op zondag ben ik met hem naar
mocht wat vertellen over het

vertaalwerk. Zo gezegd, zo gedaan. Toen hij me vertaalde, in het Spaans, had ik tijd om eens wat
rond te kijken. Er zaten overwegend Indiaanse figuren, en een behoorlijk aantal gemengd bloed.
Mensen met ravenzwarte haren, de vrouwen met een lange vlecht op de rug. Een paar kinderen
speelden op het middenpad. Baby's losten elkaar af bij het huilen. De kerk was vol. Ze stonden zelfs
buiten. Er was ook veel jeugd. Op de voorste rij zaten een paar gerimpelde vrouwtjes, klein en
gekreukeld waren ze. Met ingevallen tandeloze bekkies. Die gingen wagenwijd open toen we een
grapje maakten. Bij de uitgang kreeg ik van iedereen een hand. Stevige, slappe, warme, koude,
kleverige, knokige, kleine en grote. Een bonte rij. Tot slot kwam er een Indiaanse vrouw naar buiten.
In haar hand had ze haar bolhoed die veel vrouwen hier dragen. Ze zette eerst die hoed op en gaf me
toen een hand. Ik heb het thuis andersom geleerd. Maar dat was Holland.
Wordt vervolgd.
Willemien Harts, vrijwilliger Nederlands Bijbelgenootschap.

JOM HASJOA
In Nederland gedenken we de Tweede Wereldoorlog op 4 mei. Op de Joodse kalender staat ook zo’n
dag: Jom haSjoa, de dag van de vernietiging.
Men herdenkt dan de Jodenvervolging, maar ook het verzet ertegen, en daarvan is de opstand in het
Getto van Warschau het bekendste voorbeeld. Die opstand begon op 19 april 1943, op de Joodse
kalender 14 nisan.
In 1953 is deze gedenkdag ingesteld door de Knesset, het Israëlisch parlement. Het voorstel was
toen om als datum voor Jom haSjoa 14 nisan te kiezen, maar dat kon niet goed, want 15 nisan begint
Pesach. Men heeft toen vastgesteld: Jom haSjoa vieren we op 27 nisan. Dit jaar valt Jom haSjoa op
maandag 28 april.
Overigens hebben de Verenigde Naties een internationale herdenkingsdag geproclameerd op 27
januari, de dag dat Auschwitz werd bevrijd.
Jom haSjoa is in Israël een nationale herdenking. Het begint met een officiële ceremonie bij Yad
Vashem, ‘s avonds. De volgende morgen om 10 uur gaan de sirenes en iedereen en alles staat stil,
twee minuten lang. Vlaggen hangen halfstok.
Cabaret en bioscoop zijn gesloten. De televisie zendt aangepaste programma's uit, documentaires,
muziek.
Maar niet alles staat stil. De ultraorthodoxe groepen (de Charedim, Vromen) erkennen de dag niet,
ze erkennen het gezag van de staat niet om een gedenkdag in te stellen. Nisan, de maand van
Pesach, is een maand van vreugde waarin rouw niet passend is, vinden ze. Zij gedenken de doden op
Tisja be’Av, de grote rouwdag in de zomer, waarop vele rampen herdacht worden, te beginnen bij
de verwoesting van de Eerste Tempel (– 586) en de Tweede Tempel (70).
In Charedische wijken gaat het leven dus gewoon door als de sirenes loeien. Dat vergroot de
weerstand die veel Israëli’s voelen tegen de Vromen.
Buiten Israël wordt de dag in de meeste synagogen gevierd, waarvoor men diverse liturgieën heeft
ontwikkeld. Vaak steekt men kaarsen aan, leest men namen van slachtoffers, men zegt Kaddiesj.
En tienduizenden, vooral studenten, komen uit Israël en uit vele andere landen naar Auschwitz, om
op deze dag een Mars der Levenden te houden, van Auschwitz naar Birkenau.
Wybrand Ganzevoort
NB.
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Het Stedelijk Beraad Kerk en Israël Utrecht organiseert op zondag 11 mei een Avondwake ter
gelegenheid van Jom haSjoa in de Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270, Utrecht. Aanvang 19.00 uur.
De toegang is vrij.

Dit artikel is afkomstig van de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht. U kunt artikelen van
deze werkgroep digitaal ontvangen door u aan te melden bij: bj.dijkdrenth@inter.nl.net of evt. bij het
Steunpunt Midden: steunpuntmidden@pkn.nl.

BIJBELLEESROOSTER

April 2014
di 15
wo 16
do 17
vr 18
za 19
zo 20
ma 21
di 22
wo 23
do 24
vr 25
za 26
zo 27
ma 28
di 29
wo 30

Matteüs 27:15-26
Matteüs 27:27-44
Matteüs 27:45-56
Psalm 22
Matteüs 27:57-66
Matteüs 28:1-15
Matteüs 28:16-20
Psalm 139
Jesaja 50:4-11
Jesaja 51:1-8
Jesaja 51:9-16
Jesaja 51:17-23
Jesaja 52:1-6
Jesaja 52:7-12
Jesaja 52:13–53:5
Jesaja 53:6-12

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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Mei 2014
do 1
vr 2
za 3
zo 4
ma 5
di 6
wo 7
do 8
vr 9
za 10
zo 11
ma 2
di 13
wo14
do15
vr 16
za 17

1 Petrus 1:1-12
1 Petrus 1:13-25
1 Petrus 2:1-10
1 Petrus 2:11-17
1 Petrus 2:18-25
1 Petrus 3:1-12
Jesaja 54:1-5
Jesaja 54:6-10
Jesaja 54:11-17
Deuteronomium 28:1-14
Deuteronomium 28:15-29
Deuteronomium 28:30-44
Deuteronomium 28:45-57
Deuteronomium 28:58-69
Deuteronomium 29:1-14
Deuteronomium 29:15-28
Deuteronomium 30:1-10

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN
De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal vanwege moederdag een week
opschuiven naar zondag 18 mei van 14.30 tot 17.00 uur in het Zaaltje bij de St.
Nicolaaskerk. Dan zal Ingrid Monderman in woord en beeld vertellen over bijen,
bloemen, bestuiving en honing en wat daar zoal bij nodig is. Een belangwekkend
onderwerp bij de fruitteelt in de Kromme Rijn streek.
Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een
kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in
de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via
tel. 030-6562977.
De navolgende bijeenkomst zal zijn op zondag 22 juni eveneens in het Zaaltje bij de St. Nicolaaskerk.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK
Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op maandag 28
april 2014 in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te
komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De
Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangen maaltijd. De deur
gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich
aanmelden op donderdag 24 april vanaf 17.00 uur via telefoonnummer 030-6562527 met
vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.
De volgende keer zal het samen eten gebeuren op maandag 26 mei, zelfde tijd en plaats.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS
Nummer
5
6
7
8
9
10
11
Redactie:
Drukwerk:
Verspreiding:

Inleverdatum
5 mei
dinsdag 10 juni
7 juli
1 september
6 oktober
10 november
8 december

Verschijningsdatum
13 mei
17 juni
15 juli
9 september
14 oktober
18 november
16 december

Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl
Dhr. E.W. Molenaar
Mevr. J.M. Muis-Rietveld

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK
Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op
woensdag:
12.00 - 16.30 uur
donderdag:
14.00 - 16.30 uur
zaterdag: 10.00 - 13.00 uur
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Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.
Bellen bij de grijze deur.
Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.
Contact
Snuffelhonk
Frits Hermans
E- mail
Website

t. 030 – 2901829
t. 06 – 20784264
info@snuffelhonk.nl
www.snuffelhonk.nl
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