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Voor de gegevens klikken op ‘gegevens’ in het menu inks.
Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 10 november 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 (of 10.30 uur) is iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de
Meenthoek.
Zondag 19 oktober
10.00 uur
Collecte
Extra
-

Ds. S. Dingemanse uit Maarn
Amnesty International in Bunnik
Jeugdkerk

Zondag 26 oktober
10.00 uur
Collecte
-

Ds. N. Brunsveld uit Culemborg
Nederlands Bijbelgenootschap

Zondag 2 november
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte
opleiding van dominees in Zambia
Extra
Jeugdkerk
Zondag 9 november
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte
Plaats in de Herberg
Zondag 16 november
10.00 uur
Ds. E. Post uit Amstelveen
Collecte
Bestrijding sociaal isolement
Extra
Jeugdkerk
Zondag 23 november Eeuwigheidszondag
10.00 uur
Ds. Kees Visser

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 19 oktober gaat ds. Simon Dingemanse uit Maarn voor in de dienst, die om 10.00 uur
begint.
Zondag 26 oktober zal ds. N. Brunsveld uit Culemborg de dienst van 10.00 uur leiden.
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Zondag 2 november gaat ds. Kees Visser voor in de dienst van 10.00 uur. In deze dienst zullen Gea
van Rijn en haar collega en vriendin Gita Overdevest de reiszegen ontvangen voor zij naar Tanzania
vertrekken om daar hun ‘Tropencoschap’ gaan doen; ervaring opdoen als beginnende artsen in dit
Afrikaanse land.
Zondag 9 november gaat ds. Kees Visser voor in de dienst van 10.00 uur. In de dienst zal aandacht
zijn voor een bijzondere diaconale collecte.
Zondag 16 november gaat mevr. ds. E. Post uit Amstelveen voor in de dienst, die om 10.00 uur
begint.
Zondag 23 november wordt de dienst van 10.00 uur geleid door
ds. Kees Visser. In deze dienst gedenken wij de gestorvenen van het voorbije kerkelijk jaar; de
Eeuwigheidszondag.

COLLECTEDOELEN
Zondag 19 oktober: Amnesty International in Bunnik.
Amnesty International is een organisatie die opkomt voor de mensenrechten waar ook ter wereld,
zoals die vastgelegd zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in andere
internationale verdragen. Amnesty doet onafhankelijk onderzoek en publiceert over
mensenrechtenschendingen en voert actie. Die acties bestaan uit het ondersteunen van
zogenaamde Right Holders, mensen van wie de rechten worden geschonden en door het schrijven
van brieven aan regeringsleiders waarin de mensenrechtenschending onder de aandacht wordt
gebracht en wordt gevraagd een einde te maken aan het onrecht en het recht te herstellen.
Vanwege haar onafhankelijke positie ontvangt Amnesty International geen gelden van de overheid
en is ze volledig afhankelijk van particuliere donaties en contributie van haar leden. Amnesty telt
internationaal 3 miljoen leden, waarvan 300.000 in Nederland.
In onze gemeente is sinds heugenis een werkgroep aktief bezig. Jaarlijks vragen wij uw bijdrage.
Zondag 26 oktober: Nederlands Bijbelgenootschap.
Zojuist heeft het NBG de Bijbel in gewone taal gepresenteerd. Een prachtige prestatie, waar door
velen zes jaar aan gewerkt is. De NBG doet nog veel meer werk om het Woord van God op velerlei
wijzen onder de aandacht van mensen te brengen. Willemien Harts schrijft er regelmatig over in
Kerknieuw.
Steun dit werk.
Zondag 2 november: Opleiding van dominees in Zambia.
Tijdens deze najaarszendingsweek collecteren wij voor de opleiding theologie in Zambia.
Van kerken die leeglopen, is in Afrika geen sprake. Het aantal actieve christenen groeit met de
dag, maar goed opgeleide predikanten zijn schaars. Hermen en Johanneke Kroesbergen,
uitgezonden namens Kerk in Actie, geven les op de theologische universiteit van de Reformed
Church of Zambia. De tachtig studenten komen uit zeven landen in Zuidoost-Afrika. “We
stimuleren hen te geloven op hun eigen, Afrikaanse manier.” Wij kunnen bijdragen aan dit werk.
Zondag 9 november: Plaats in de Herberg.
Het kan ons allemaal gebeuren. Jaren gaat het voorspoedig in ons leven en dan opeens worden we
geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Het kan zijn dat we dan een paar dagen in alle rust
willen nadenken over ons leven. Behoefte hebben aan een retraite, willen dat ons geloof meer
betekenis had in ons dagelijkse leven.
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De Herberg biedt gastvrijheid aan herberggasten en retraitegasten. Volgen de herberggasten een
dagprogramma in de groep en zijn zij minstens drie weken aanwezig, de retraitegasten hebben
een individueel programma, waarbij het grootste deel van de tijd zelfstandig wordt ingevuld.
Extra geld is nodig om deze waardevolle voorziening te handhaven. Doe mee!
Zondag 16 november: Bestrijding sociaal isolement.
Zelfs, of misschien wel juist in een dichtbevolkt land als Nederland, zijn veel mensen eenzaam.
Niet iedereen die daadwerkelijk hulp nodig heeft, kan terugvallen op vrienden of familie. Kerk in
Actie steunt verschillende projecten die sociaal isolement tegengaan. Zoals het Burennetwerk
Amsterdam, het Vakantiebureau en SchuldHulpMaatjes. Deze initiatieven zijn voorbeelden van
“omzien naar elkaar”. Hoewel vrijwel al het werk door vrijwilligers gedaan wordt, zijn er ook
kosten.

COLLECTEOPBRENGSTEN
Datum Collecte tijdens de dienst
Collectedoel Opbrengst
31-8
Werkartaal € 138,75
7-9
Kerkgroei
€ 201,22
14-9
Sartawi
€ 205,30

Uitgangscollecte
Opbrengst
€ 78,55
€ 126,45
€ 132,97

AMNESTY INTERNATIONAL
Op zondag 19 oktober worden er brieven uitgedeeld om te

versturen naar:

Japan:
Op 10 oktober is het Werelddag tegen de doodstraf. Amnesty
voert al lang actie voor
Hakamada Iwao en grijpt deze dag aan om de Japanse autoriteiten op te roepen hem definitief vrij
te laten.
Hakamada Iwao,’s werelds langst zittende terdoodveroordeelde werd op 27 maart van dit jaar na
46 jaar dodencel tijdelijk vrijgelaten. Hij is in afwachting van een nieuw proces. Een paar dagen na
zijn vrijlating ging een openbare aanklager echter in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.
Op 26 augustus werd Hakamada opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Zijn
toestand is op dit moment stabiel.
Hakamada werd in 1968 na een oneerlijk proces ter dood veroordeeld voor de moord op zijn
werkgever en diens familie. Nadat hij 20 dagen lang door de politie was verhoord en onder druk
gezet, legde hij een bekentenis af. Tijdens de eerste rechtszaak trok hij zijn bekentenis in en
vertelde hij de rechtbank dat de politie hem had geslagen en bedreigd. Omdat er altijd twijfel
bestond over zijn schuld is Hakamada nooit geëxecuteerd.
In de brief aan de Japanse autoriteiten wordt opgeroepen het beroep in te trekken en een eerlijk
en zorgvuldig nieuw proces te starten naar de moord op Hakamada’s werkgever en diens familie.
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Oekraïne:
Op 18 juni werd Sergei Dolgov, redacteur van een Oekraïense krant , ontvoerd door gewapende
mannen in burgerkleding. Hij is sindsdien vermist. Volgens berichten in de media zou hij niet meer
in leven zijn. Verschillende mensen, onder wie zijn vrouw, denken dat hij wordt vastgehouden in
de stad Zaporizja.
’s Nachts stormden zes gewapende en gemaskerde mannen het kantoor van de krant Gatsjoe v.
SSSR (ik wil in de SSSR zijn) in Marijoepol binnen. Ze duwden redacteur Sergei Dolgov een auto in
en namen hem samen met apparatuur uit het kantoor mee.
Volgens het hoofd van de nationale veiligheidsdienst wordt Dolgov vastgehouden in Zaporizja. Zijn
huidige verblijfplaats is niet bekend. Op 13 juli verscheen het bericht op de facebookpagina van
separatistenleider Konstatin Dolgov dat Sergei na zijn ontvoering is doodgemarteld door het
Oekraïens Bataljon Dnepr-1. Zijn dood is echter niet officieel bevestigd.
In de brief aan de Oekraïense autoriteiten wordt opgeroepen de verblijfplaats van Sergei Dolgov
bekend te maken en indien hij nog in leven is zijn veiligheid te garanderen.
Mexico:
Angel Amilcar Colón Quevedo verliet in januari 2009 Honduras om geld te verdienen voor de
medische behandeling voor zijn ernstig zieke zoontje in de VS. Twee maanden later werd hij
opgepakt door de Mexicaanse politie.
Tijdens zijn arrestatie werd Colón geslagen en gedwongen op zijn knieën te lopen. In de 16 uur die
daarop volgde werd hij gemarteld en vernederd. Onder dwang tekende Colón een verklaring, die
vervolgens werd gebruikt om een rechtszaak tegen hem aan te spannen. Volgens Amnesty is hij
slechts vanwege zijn etniciteit gevangen gezet. Amnesty beschouwt Angel Colón als
gewetensgevangene.
Angel heeft zijn verklaring ingetrokken en een klacht ingediend. Medische forensische experts
hebben hem begin dit jaar onderzocht en concludeerden dat er bewijs is voor de martelingen die
hij zegt te hebben ondergaan. Toch zit hij nog vast en zijn de aanklachten tegen hem niet
ingetrokken. Zijn zoontje is inmiddels overleden.
In de brief aan de Mexicaanse autoriteiten wordt opgeroepen Angel Colón vrij te laten en een
onderzoek in te stellen naar martelingen door de Mexicaanse politie en de daders te berechten.
Gelieve op de drie brieven een wereldpostzegel te plakken.
Hartelijk dank voor uw inzet,
Schrijfgroep Amnesty International Odijk

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
In afgelopen weken kreeg de strijd tegen de vliegen in de kerk de grootste prioriteit. We dachten
dat we die strijd al gewonnen hadden, maar ineens, midden september, kwamen ze in hele grote
aantallen weer de kerk in. En eenmaal in de kerk, kunnen ze er niet meer uit.
Ze gaan dan boven tegen de ramen aan zitten. Het zijn er zoveel, wel honderden, dat je bij
binnenkomst een duidelijk zoemen hoorde, alsof onze geluidsinstallatie per ongeluk niet uitgezet
was. Maar een blik naar boven toonde de kerkramen, die echt zwart van de vliegen zagen.
Inmiddels weet ik dat we hier van clustervliegen spreken, waar veel oude gebouwen last van
hebben en waar we niet van af zullen komen!
Er moest wel snel worden gereageerd, want de volgende dag stond een huwelijksdienst in de
agenda. De strijd is dan ook direct weer opgepakt. Met onze speciale stofzuiger met een hele
lange stang, kunnen we tot bovenaan de kerkramen zuigen. Daarmee hebben we eerst alle vliegen
weggezogen. Maar toen we bij het laatste raam waren aangekomen, zaten er al weer honderden
op de ramen voorin de kerk. Daarom zijn we toen gaan spuiten.
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Dat bracht de uiteindelijke overwinning. Nog steeds is het zo dat er veel vliegen binnenkomen,
vermoedelijk via de ramen achter ons orgel. Maar door het spuiten, is er slechts een heel
kortstondig leven voor ze weggelegd. Elke dag liggen er heel veel op de stoelen en op de grond,
maar die worden regelmatig weer opgezogen. Tijdens de dienst op zondag is van deze plaag bijna
niets te merken. De gemeente ziet ze gelukkig niet vliegen!
Nu het vergaderseizoen weer gaat beginnen, wil ik graag een paar huisregels even in herinnering
brengen, want ik heb gemerkt dat een opfrissing soms nodig is.
 Wanneer niemand van de deelnemers een sleutel van de meenthoek heeft, moet die bij
mij (tijdig) worden aangevraagd.
 De groepen zorgen zelf voor koffie of thee en ruimen alles na afloop weer netjes op.
 Wanneer tafels en stoelen verzet worden, wordt alles na afloop weer teruggezet.
 Is de temperatuur in de zaal niet goed: bel mij dan op. Ga niet zelf aan de thermostaat
zitten, want soms is dan de hele week verder ontregeld.
Van de bruidsparen die de afgelopen maanden in onze kerk hun huwelijk hebben laten inzegenen,
hebben we steeds een paar foto’s gemaakt. Op onze website zijn die te bekijken.
Corine (als tweede koster) en ik vinden het steeds weer heel bijzonder dat wij deelgenoot van
deze diensten mogen zijn. Hele verschillende diensten, soms streng conventioneel, vaak heel
muzikaal en vrolijk. Maar altijd jonge mensen die het fijn vinden dat ze voor onze kerk hebben
kunnen kiezen op deze bijzondere dag in hun leven.
Hans Landzaat

UIT DE KERKENRAAD

In de vergadering op 11 september jl. hebben we besloten om een werkgroep ‘omgaan met
zingevingsvragen’ op te richten.
Aanleiding voor deze werkgroep is het besef dat we in ons nieuwe beleidsplan 2014-2018 nogal
sterk op de traditionele werkvelden (pastoraat, diaconaat, jeugd en kerkvoogdij) inzoomen terwijl
de wereld om ons aan het veranderen is.
Zo is voor veel mensen de volgende ontwikkeling gangbaar. In de eerste helft van je leven ben je
volop bezig met opleiding, werk zoeken, relatie, gezin stichten, carrière, enz. Dan kan er een
moment komen dat je je afvraagt “is dit het allemaal, wat is de zin van mijn leven?”. Dit gevoel kan
nog versterkt worden door ernstige ziekte of overlijden van dierbaren in je naaste omgeving.
Deze ontwikkelingsgang in een mensenleven heeft altijd al bestaan. Vroeger was het echter zo dat
de meesten in hun jeugd wel iets hadden meegekregen van kerk en geloof. En hoewel ook toen
veel mensen tussen hun 20e en 40e minder betrokken waren bij de kerk vond deze middengroep als er zingevingsvragen opdoemden - wel weer aansluiting bij kerk en geloof. Op deze manier werd
het geloof weer doorgeven aan de volgende generatie.
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Nu is in de samenleving - en ook in onze dorps- en kerkgemeenschap - het volgende aan de hand.
Minder mensen zijn nu opgegroeid met enige kennis van kerk en geloof, en dan vind je niet zo
maar aansluiting bij de kerk. Velen krijgen wel zingevingsvragen maar zoeken dan buiten de kerk,
terwijl de kerk toch hèt instituut is met veel ervaring op het zingevingsterrein. Bovendien is het de
vraag of de vormen (en de taal) die de kerk aanbiedt nog wel aansluiten bij de behoeften van deze
generatie die in hun jeugd weinig van het geloof hebben meegekregen. Men zegt wel dat het
stokje van het geloof niet meer automatisch aan de volgende generatie wordt doorgegeven.
Om beter met deze ontwikkeling om te gaan hebben we besloten tot de instelling van de
werkgroep. Pieter Meijer heeft aangeboden om de trekker van deze werkgroep te worden en ook
Maarten Kool en Lia Roelofsen doen mee met de werkgroep. Als ook u graag wilt meedenken, dan
horen we dat natuurlijk graag!
Namens de kerkenraad,
Oscar Schneider

UIT DE PASTORIE
Herfstvakantie
Van 18 tot en met 26 oktober houd ik mijn herfstvakantieweek.
Ds. Coen Constandse uit Bunnik is mijn vervanger: Coenconstandse@hotmail.com, tel. 0306564064.
Verplichte nascholing
Ik ben begonnen aan een verplichte nascholing, een studie Kerkopbouw aan de Universiteit van
Tilburg. Gelukkig worden de 10 studiedagen gedurende dit hele seizoen in de buurt gehouden, aan
de Nieuwegracht in Utrecht, naast het Catherijneconvent. De reistijd is daardoor kort. Het gaat om
tien vrijdagen, tot maart 2015. Daarnaast wordt zelfstudie gevraagd en een procesverslag
geschreven. Ik hoop van harte dat deelname aan deze vorm van de verplichte Permanente
Educatie kan bijdragen aan ons gemeenteleven hier in Odijk. De kerkenraad leeft met mij mee en
hoopt er mede de vruchten van te plukken.
Ds. Kees Visser

VAN DE CANTORIJ: Psalmen zingen
Met de psalmen is voor ons het zingen in de kerk (synagoge) begonnen.
Het houdt niet op. Daarom hier nog maar eens.
Voor het Liedboek kreeg de werkgroep 'Psalmen' de opdracht om uit te gaan
van de bekende 150 psalmen uit de bundel van 1967, eventueel met wat
taalkundige aanpassingen. Ze liepen de spelling na, keken naar verouderde
woorden, oude werkwoordsvormen, woordcombinaties, naamvallen en zinnen. Deze kregen de
gewone nummering.
Behalve de bekende psalmen zouden er komen: Geneefse en Lutherse versies, Synagogale,
Katholieke onberijmde en reciteerpsalmen. Bovendien kregen vormen uit verschillende delen van
de wereld, tijden en geloofsrichtingen een plaats.
Er zou aandacht moeten zijn voor diverse manieren van zingen van de psalmen: Stoer
oudtestamentisch; sober verstild en biddend (Benedictus); met stem en tegenstem (naar de
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klooster-traditie); verwijzend naar Christus en de kerk (hymnes); kernverzen in herhaling als
meditatie of als antifoon of acclamatie; volksritmes, pop of jazzy (Psalmen voor Nu) of kinderlied
(Elly en Rikkert).
Zo kwamen er in totaal 120 psalmversies bij. Deze kregen de a, b, c nummers. Totaal 270.
Daarnaast zijn er nog een paar psalmen ingedeeld bij de gezangen, bv. 372=81,
490=2, 871=72.
De werkgroep heeft meer dan 1000 versies bekeken.
Psalmen en gezangen zijn in het Liedboek doorgenummerd, omdat dit voor mensen
die minder thuis zijn in de kerk makkelijker zou zijn.
Met de Hervorming kwam er behoefte aan het zingen met de hele gemeente. Het tot dan toe
gebruikelijk Gregoriaans was niet geschikt om met een volle kerk in de volkstaal te zingen. Dus
zocht Calvijn
(1509-1588) naar een nieuwe psalmvorm, op rijm en in herkenbare coupletten. Mensen moesten
het uit hun hoofd kunnen leren, er was te weinig licht en velen konden niet lezen. Bovendien
plaatsen Psalmen de emoties in groter verband en het helpt als je ze al kent. Bij Calvijn ging het in
de eerste plaats om de tekst. In de liederen van Calvijn hoefde de melodie niet altijd bij de
woorden of de stemming te passen, maar deze Geneefse psalmen waren wel goed mee te zingen.
Bij Luther (1483- 1546) moest de melodie juist goed overeenkomen met de strekking en de
stemming van de tekst. Kerkmuziek moest vooral ook mooi zijn.
Kijk eens naar het verschil tussen 117 en 117a.
In Nederland was Datheen (1531-1588) aktief. Streng in de leer. Zijn psalmen op hele noten
klinken onopgesmukt. Nou ja, er ontstond toch enige versiering door het gebruik van boventonen.
Kijken we nu naar 117b en c. De katholieke vorm wordt meestal afgesloten met de “doxologie”
(Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen, amen) behalve als dit lied
als een antwoordpsalm op een lezing of als een hallelujavers wordt gezongen. Een
antwoordpsalm is een sterke regel uit een psalm, die reageert op een lezing. Dit gaat terug naar
de traditie uit de synagoge, waar de chazan de voorzang doet.
En dan de vorm van de Intermonasteriële werkgroep voor de Liturgie in Oosterhout met Tom
Naastenpad, tevens als een Engelse Hymn. Dit is een reciteerpsalm met psalmodie en een refrein
door de gemeente. In de oude kerk, zonder boeken, was een refrein de beste manier om de
gemeente erbij te betrekken. Ook hier afgesloten door de doxologie.
Uit de wereldtraditie volgt de psalm uit Taizé, 117d, een kernvers.
Tenslotte de Psalmen voor Nu. Kijk maar naar 98e.
In de Engelse versie klinkt het evangelie meer door, een hymne.
Zie 871= 72.
En een kinderversie? Zie 8b.
En zo kan het zingen van psalmen nog heel lang doorgaan.
Doet u mee?
Edith Tilanus, cantrix
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VAN DE DIAKONIE

Sartawi: Bolivia-avond op 28
oktober in de Witte Huisjes.
De werkgroep SARTAWI van Bunnik/Odijk nodigt gemeenteleden en/of andere belangstellenden
uit voor de Bolivia-avond op dinsdag 28 oktober in de Witte Huisjes in Bunnik.
De avond bestaat uit twee delen: 1. Sponsormaaltijd en
2. Presentatie en informatie van het Sartawi-project in Bolivia.
1. Sponsormaaltijd: om 18.00 uur beginnen we de avond met een heerlijk
3-gangen menu met Boliviaanse gerechten. Het is noodzakelijk dat u zich
opgeeft voor de maaltijd. Er wordt geen vast bedrag voor het eten
gevraagd maar we vragen wel een bijdrage in de kosten. De opbrengst
van deze sponsormaaltijd is bestemd voor SARTAWI. U kunt zich opgeven
op woensdag 22 oktober van 17.00 uur tot 18.00 uur bij Johan van
Rossum, lid van de werkgroep SARTAWI. Tel. 030-6561146
2. Informatie over Sartawi: na de maaltijd is er om 20.15 uur een presentatie van het SARTAWI
project in Bolivia. De presentatie zal o.m. bestaan uit een video-opname, gemaakt op een
boerderij in een dorp in het hoogland waar SARTAWI werkzaam is. Verder zullen we u de opname
van een ‘skype gesprek’ laten zien met Patricia Morales, de directeur van SARTAWI. Het gesprek is
gevoerd naar aanleiding van vragen vanuit Bunnik en Odijk. Er zal gelegenheid zijn om eventuele
vragen te stellen en te beantwoorden.
Voor de presentatie hoeft u zich niet op te geven, om 20.00 uur bent u welkom en is er ontvangst
met koffie/thee en een Boliviaanse traktatie.
Het belooft een interessante avond te worden. Dé kans om wat meer over het SARTAWI-project te
horen en te zien.
Kom naar deze avond!!
Namens de Werkgroep Sartawi Bunnik/Odijk:
Jan de Vries, (Odijk)
Gusta van de Ruit (Bunnik)

TERUGBLIK GEMEENTEZONDAG
Met groot plezier kijk ik terug op de mooie Gemeentezondag van 14 september. Wat hebben de
jongeren uit onze gemeente, samen met enkele jongeren uit Bunnik, zich geweldig ingezet voor
straatjongeren in Bolivia door een nacht in kartonnen dozen door te brengen in de tuin van de
pastorie. Eilandbewoners voor één nacht. Wat een feest om midden in de nacht bij het kampvuur
liederen te zingen tot eer van God en tot vreugde van elkaar. Hoe ze samen meer dan € 3000 bij
elkaar wisten te vergaren, verdient groot respect.
Ook de organisatie van de gemeentezondag zelf verliep uitmuntend. Samen zingen in de
pastorietuin, de creatieve workshops na afloop van de buitendienst, en dan de gezamenlijke
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maaltijd binnen en buiten. Ik ben trots op het loombandje dat Gemma van Dijk mij leerde maken
en het bandje dat ik van Heero Holtman kreeg.
Zo is een stevig begin gemaakt met ons diaconale project voor Sartawi, het voedselprogramma
voor Bolivia.
Vieren en verbinden, dat waren de kernwoorden voor deze Gemeentezondag. En gevierd hebben
we! En wat een kansen waren er om ons met elkaar te verbinden en verbonden te voelen.
Hier kunnen we mee verder.
Terugblik Vredeszondag
Graag deel ik met u mijn goede gevoel over de oecumenische viering in het kader van de
Vredesweek, op zondag 28 september. Wat goed dat we met elkaar onze bezorgdheid konden
delen over alle onrust en onvrede in de wereld van dit tijdsgewricht, biddend en zingend! En wat
gaf het een goed gevoel om met de kinderen van het Beurthonkkoortje de zegen zingend aan
elkaar door te geven.
Ik ben bijzonder dankbaar met de vele blijken van waardering voor de overdenking, die ik in deze
dienst mocht uitspreken. Wie het nog eens wil nalezen, kan terecht op de site van het Witte
Kerkje, www.pknodijk.nl. Reacties zijn altijd welkom:predikant@pknodijk.nl
Ds. Kees Visser
NIEUWKOMERS
Er zijn in de afgelopen weken betrekkelijk veel nieuwe kerkleden in Odijk komen wonen, met
name in de nieuwe straten Vuurdoornerf en Johan uten Boogaarderf, maar ook elders.
De drie wijkteams doen alle moeite om met hen in contact te komen. Dat vergt tijd. Wij vragen om
begrip hiervoor. Neem eventueel ook zelf contact met mij op: 030-8780698 of via
predikant@pknodijk.nl voor een eerste afspraak of doorverwijzing naar het wijkteam.
Ds. Kees Visser
LEERHUIS-CATECHESE GROEP 6, 7 en 8 BASISONDERWIJS
Alle betrokken ouders hebben een bericht ontvangen. Direct na de herfstvakantie gaat de
catechese voor kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van start in de Meenthoek, elke dinsdag vanaf
15.30 uur.
INLOOPMORGEN
De Inloopmorgen draait goed. Na de hervatting van de Inloopmorgen is het aantal bezoekers
toegenomen. Meer mensen vinden een moment rust en stilte in de kerk. Meer mensen beleven
vreugde aan de ontmoeting rond de stamtafel in de Consistorie. Meer kaarsjes branden er en
meer gebeden worden opgeschreven in het Gebedenboek.
We hopen dat deze belangstelling blijft groeien. Het doet menigeen goed!

BEZINNINGSDAG KERKENRAAD
Zaterdag, 4 oktober hield de kerkenraad haar jaarlijkse bezinningsdag. Dit jaar kozen we voor een
geloofsgesprek met als motto: Op zoek naar God, naar het gelijknamige TV-programma van de EO.
Het was boeiend om elkaars uiteenlopende geloofservaringen en zoektochten te delen. Het mooie
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van zo’n bezinningsdag is dat we elkaar op een minder formele manier ontmoeten en er daarmee
ruimte komt voor gesprekken van hart tot hart. Het heeft ons goed gedaan.
Ds. Kees Visser
KRINGENWERK
Kring rouwverwerking
Op dinsdagavond 7 oktober is de oecumenische rouwverwerkingskring
begonnen met 5 deelnemers uit beide kerken. Samen met Anneke van der
Meulen en Ine Sturkenboom mocht ik een begin maken met deze kring. We
delen met elkaar zoveel ervaringen van verdriet, maar ook van vreugde, dat
het ons allemaal goed doet.
Kring Geloof&Wetenschap
De nieuwe kring Geloof en Wetenschap is op dinsdagavond 17 september begonnen.
De kring staat onder leiding van Anne Marie Laseur (Singel 77). Er heeft zich een kring van zes
mensen gevormd, maar wie zin heeft aan te sluiten is welkom; aanmelden kan bij Anne Marie
Laseur, anne.laseur@icloud.com.
Deze uitnodiging is ook in de kerk van Bunnik gedaan. Dus misschien komen ook van die kant nog
nieuwe leden erbij.
Kringen in Bunnik die vrij toegankelijk zijn
De PKN in Bunnik houdt in dit seizoen enkele Toerustingskringen, waarvoor ook onze kerk is
uitgenodigd. Ik noem ze graag;
Ds. Coen Constandse houdt een introductiecursus over geloven aan de hand van het Onze Vader.
Hij zal daarover in het Groentje publiceren.
Er worden filmavonden gehouden, die vanaf half december ook open staan voor Odijkers.
Ds. Margje Kuipers start vanaf 6 januari 2015 een Bijbelkring, om de twee weken een bijeenkomst
van een uur. Info via het Groentje en de Nieuwsbode.
Zij gaat ook nog een Kinderbijbelavond houden. Ook hiervoor volgt informatie via de weekbladen.
Ds. Kees Visser

Hoe zou het zijn…..?
als alle nieuw ingekomen gemeenteleden een welkomstbloemetje ontvangen?
als u op uw 75e verjaardag een bloemetje van de gemeente ontvangt?
wanneer er na de geboorte van je kindje iemand een cadeautje komt brengen?
als u iemand kunt bellen wanneer u zich eenzaam voelt?
Wanneer u met Kerst een aardigheidje krijgt van een wijkteamlid?
als u bij ziekte of verdriet steun van de gemeente ervaart?
als er iemand is die af en toe vraagt hoe het met u gaat?
als u wordt uitgenodigd voor een koffiemorgen?
wanneer u iemand kunt bellen om u naar het ziekenhuis te rijden?
10

wanneer u iemand kent met wie u over geloofsvragen kunt praten?
als er iemand is die met u uit de bijbel wil lezen, bidden of zingen?
Dat zou toch mooi zijn!
Ja, dat zou mooi zijn. Dit goede en belangrijke werk wordt in onze gemeente sterk gedragen door
de wijkteamleden. Maar het team wordt kleiner. Niet alle gemeenteleden die bezoek op prijs
stellen, kunnen bezocht worden. Dit kunnen we toch niet laten gebeuren? Hoe kunnen we met z’n
allen onze schouders hier onder zetten?
Hoe zou het zijn als u zich wil inzetten voor het bezoekwerk?
Het hoeft niet veel tijd te kosten. Het kan overdag, in het weekend en in de avonduren. Een paar
contacten per jaar, en uw bijdrage is onbetaalbaar!
Doet u mee?

NACHT ZONDER DAK
Nacht zonder Dak was een succes!
Tijdens een regio-avond voor jeugdwerkers binnen de Protestantse
Kerk liep ik langs een standje van Nacht zonder Dak. Nacht zonder Dak
is een actie van TEAR, waarbij jongeren één nacht in zelf gemaakte
kartonnen krotjes / hutjes gaan slapen. Dit doen zij om één nacht te
ervaren hoe het is om als straatjongeren te leven en om zich te laten
sponsoren voor straatjongerenprojecten.
Een medewerker van NZD sprak mij aan en ik zei dat ik dacht dat Odijk te klein was voor zo’n actie,
maar volgens de medewerker kon een NZD ook met vijf jongeren. En zo kwam ik met een
informatiepakketje over NZD thuis. Enkele weken later heb ik ons aangemeld en zijn wij begonnen
met de voorbereidingen. En wat bleek…..Odijk is niet te klein voor zo’n actie!
In de Jongerendienst in juli hebben wij het startschot voor de actie gegeven en hebben de
jongeren voor NZD gecollecteerd. Er werd
€ 264,- opgehaald en dit bedrag werd door de diaconie verdubbeld. Ook hebben de jongeren die
zondag de eerste sponsors gezocht.
Na de zomervakantie zijn wij met de jongeren een avond bij elkaar geweest. Tijdens die avond
hebben de jongeren hun doelstelling op
€ 1234,- gezet.
Ook hebben de jongeren nog twee keer na een kerkdienst sponsors gezocht en geld opgehaald.
Dit ging erg goed!
In de weken voor de NZD zijn wij kartonnen dozen gaan sparen en uiteindelijk zat de schuur van
Kees en Loes tot het plafond vol met karton.
Ook het aantal deelnemers bleef groeien en in de laatste 2 weken besloot ook Bunnik mee te
doen. Uiteindelijk hebben 25 jongeren meegedaan, waaronder 6 jongens uit Bunnik.
In het weekend van 13 – 14 september was het dan eindelijk zover.
Zaterdag 13 september hebben wij ’s middags op het eilandje achter de kerk de hutten gebouwd.
Dit ging super goed en er werden ca. 10 verschillende hutten gemaakt; van 1-persoons tot 611

persoons, hutten met kartonnen dak, een hut met een plastic folie dak zodat je ’s nachts de
sterren kon zien en een hut met open dak. De hutten werden beschilderd en versierd.
Na het bouwen hadden wij een sobere maaltijd met “kleef” rijst, pinda’s, brood, komkommer en
tomaat. Wij hebben lekker op het grasveld achter de pastorie zitten eten.
Na het eten kwam er iemand van TEAR om te vertellen over straatjongeren en over de projecten
van TEAR. Dit was indrukwekkend. Als je de beelden van echte straatjongeren ziet, valt een
nachtje slapen in een kartonnen hut bij mooi weer in Nederland erg mee.
Rond negen uur kwam de burgemeester om de hutten te bekijken en de mooiste hut uit te kiezen.
Hij liep alle hutten langs en sprak met de jongeren. Hij vond veel hutten heel erg mooi, en hij vond
de hut van Marijke en Annelieke het mooiste. Zij kregen als beloning een NZD T-shirt met de tekst
“Held van de nacht”. Daarna onthulde de burgemeester de voorlopige opbrengst. Op
zaterdagavond stond de teller al op ruim € 2700,-. Al ruim 2 x het streefbedrag!
De avond werd afgesloten met een gezellig kampvuur. Ouders en andere gemeenteleden konden
de hutten komen bekijken en naar het kampvuur komen. Het kampvuur was erg gezellig.
Daarna ging iedereen de hut in en werd het rond 02.00 uur stil op het eilandje. De meeste
deelnemers hebben lekker geslapen. Rond 07.00 uur werden wij weer wakker.
Twee gemeenteleden kwamen ons ontbijt brengen. Dit hebben wij weer in het zonnetje in de
pastorietuin opgegeten en daarna hebben wij alles weer afgebroken en opgeruimd, zodat wij om
10.00 uur in de dienst konden vertellen hoe de nacht was.
Uiteindelijk heeft de actie ruim € 3200,- opgehaald, dus veel meer dan wij gehoopt hadden.
Wij zijn super trots op dit mooie resultaat!
Alle jongeren en sponsors heel hartelijk dank voor jullie bijdrage.
Joop.

GEZOCHT: HUISHOUDELIJKE HULP
Gevraagd:
Eenvoudige dienstverlening aan huis: schoonmaken, wassen, strijken, oppassen, boodschappen
doen voor één ochtend per week, bij voorkeur maandag, van 9 tot 12 uur.
Bea Duijzer
Hofstede ‘de Beug’
Werkhovenseweg 1
3984 LG Odijk
06-38893374
bea@duijzer.eu
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GELOVEN IS... Trouw blijven
Op de Landelijke Predikantendag in de Nieuwe Kerk in Amsterdam (22 september jl.) sprak prof.
Alister McGrath, hoogleraar Wetenschap en Religie van de Universiteit van Oxford, Engeland. Ik
vond het een bevlogen toespraak, vol bemoediging en hoop.
Graag geef ik u door wat hij zei, zoals ik het heb verstaan.
Hoe is het toch mogelijk, zo begon hij, dat wij in zo korte tijd de omslag meemaken van een tijd
van geloof naar een tijd van twijfel. Eigenlijk valt het niet goed te snappen waarom de afbrokkeling
van de christelijke kerk in een paar generaties een feit is geworden. Zoals Europa een tijd van crisis
doormaakt – uiteenvallende samenlevingen – zo maakt ook de kerk een crisis door. Daar kunnen
we ons zorgen over maken. We kunnen deze tijd ook gebruiken om ons te bezinnen op de waarde
van het christelijk geloof. De kerk kan ook groeien, juist in en door een crisis heen. In
Openbaringen lezen we hoe God zegt: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’. Dat geldt niet alleen voor
de verre toekomst, dat geldt ook nu.
We maken mee hoe een nieuwe generatie nauwelijks enige kennis heeft van het christelijk geloof.
Klassieke, kerkelijke woorden worden niet meer goed begrepen. Aan de theologen daarom de
opdracht om die klassieke woorden opnieuw te vertalen. Als Paulus spreekt over de
‘rechtvaardiging door het geloof’, kan dat in onze tijd heel anders worden opgevat dan eertijds.
Een rechtvaardiging is voor de hedendaagse hoorder zo iets als een excuus voor als je te laat op je
werk komt. Je zoekt een rechtvaardiging. Zo gebruikt Paulus dit woord bepaald niet. Bij Paulus is
rechtvaardiging het herstel van een relatie. Wij worden aangenomen als Gods kinderen door ons
geloof in Jezus Christus, niet door wat we allemaal presteren. Wij worden zomaar vrijgesproken
van alles wat wij misdeden.
Wij zullen opnieuw duidelijk mogen maken aan elkaar en aan de wereld wat voor ons de kracht is
van ons geloof, en de vreugde. We doen dat door elkaar steeds weer verhalen van hoop te
vertellen, bijbelse verhalen, maar evengoed ook hoopvolle ervaringen van mensen. Wonderlijk
genoeg ervaren uitzonderlijk veel mensen de nieuwe Paus Franciscus als een teken van hoop door
zijn eenvoud, hoewel menigeen nooit een preek van hem heeft gehoord of hem ook maar
enigszins persoonlijk kent. Het komt omdat deze paus zijn geloof lééft. En dat zien mensen en dat
dwingt respect en bewondering af.
Nogmaals, benadrukte prof. McGrath, we leven in onzekere tijden. Het gaat hard. De kerk verliest
terrein en we houden het amper tegen. We helpen onszelf niet door terug te verlangen naar het
verleden. En we helpen elkaar ook niet door de onzekerheid weg te zingen in een altijd vrolijk lied.
We zullen in het heden moeten leven met wat het evangelie ons geeft: verhalen van hoop. ‘Gods
kracht wordt in zwakheid volbracht’, zoals Paulus het zei in 2 Korintiërs 12. En van belang is te
beseffen dat wij het niet alleen doen: ‘Hij, die ons roept, is getrouw!’ (1 Tessalonicenzen 5).
In een reactie op de bemoedigende visie van prof. McGrath reageerde prof. Gijsbert van den
Brink, hoogleraar Theologie van het Gereformeerde Protestantisme aan de Protestantse
Theologische Universiteit. Hij stond nog eens extra stil bij de pijn, die we voelen over het verloren
gaan van zoveel kerkelijk christendom. Het evangelie geeft vreugde en hoop, maar we moeten de
echte pijn om het huidige tijdsgewricht niet ontkennen. We zullen ook niet te gauw onze toevlucht
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moeten nemen door te vluchten in het doen van allerlei nieuwe dingen. Hij haalde Dietrich
Bonhoeffer aan, die in zijn tijd van crisis pleitte voor ‘wachten en trouw blijven’.
Ds. Kees Visser

GESPREKSAVONDEN m.b.t. de ZONDAG
Gespreksavonden over:
‘Een dag van staken – Zuinig zijn op de zondag’
In deze uitgave van het kerkblad vindt u uitgebreide informatie over een
oecumenische bijeenkomst op
5 november a.s. in het Zaaltje van de Nicolaaskerk.
Thema: ‘De zondag verandert’
Als vervolg op deze avond, maar ook voor belangstellenden die de
5e november verhinderd zijn, is er een mogelijkheid van voortgaande bezinning.
Belangstellenden zijn welkom op twee oecumenische gespreksavonden/ochtenden en wel op
ma.av. 17 nov. en ma.av.
8 dec. 20.00 – 21.45 uur. Alternatieve data di.mo 18 nov. en di.mo
9 dec. 10.00 – 11.45 uur. Alle bijeenkomsten zijn in de Meenthoek.
Aan de orde komen: Teksten uit de Schrift over de Sabbat, Sabbat en Zondag, de geschiedenis van
de Zondag, de Zondag en de 24-uurseconomie, maar natuurlijk ook onze eigen visie en beleving.
Wat betreft de achtergrondinformatie zal ondergetekende dankbaar gebruik maken van o.a. het
boekje van Dr. C. B. Posthumus Meyes ‘Een dag van staken’ – zuinig zijn op de zondag,
Boekencentrum, 1995.
U kunt zich telefonisch (030-2745586) of via de e-mail (pannekoek.p@kpnmail) aanmelden. Bij
aanmelding graag aangeven of u voorkeur hebt voor de avondbijeenkomsten of de
morgenbijeenkomsten. Laatste mogelijkheid van aanmelden is op de oecumenisch bijeenkomst
van 5 november.
Namens het Oecumenisch Beraad Odijk (OBO)
Piet Pannekoek
OECUMENISCHE THEMA-AVOND: 'De zondag verandert'
Datum: woensdag 5 november
Plaats: Nicolaaskerk, Odijk
Aanvangstijd: 20.00 uur
Inleider: Prof. Dr. Herman Noordegraaf
Eind 2013 besloot de Bunnikse gemeenteraad tot de z.g. zondag-winkelopenstelling; de winkels
mogen voortaan op zondag tussen
12 en 22 uur geopend zijn. Daar wordt tot op dit moment beperkt gebruik van gemaakt. In
Werkhoven blijven de winkels dicht, terwijl in Bunnik en Odijk vooral de z.g. grootwinkelbedrijven
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als AH, Boni en Jumbo, alsmede enige andere winkeliers, op zondagmiddag en in de vooravond
open zijn.
Inwoners, reageren verschillend op die nieuwe zondags-winkeltijdenwet. Een deel vindt dat het
aparte karakter van de zondag, als dag van rust, bezinning en ontspanning, te veel wordt
aangetast, terwijl anderen die zondag-winkel-openstelling juist op prijs stellen.
Zowel in katholieke als in protestantse kring zijn beide geluiden te horen. In verband daarmee
wordt door de gezamenlijke kerken in de woonkern Odijk een bijeenkomst gehouden, waar
inhoudelijk op deze zondagsvragen wordt ingegaan. Ook niet-direct kerkelijk betrokkenen, die zich
herkennen in de zondagsvragen, zijn van harte welkom.
In de bijeenkomst staat centraal:
1. informatie over achtergrond en betekenis van de zondag én de veranderingen, zoals die
zich nu voordoen.
2. de verschillende keuzen, die daarbij gemaakt worden en de wijze, waarop wij hiermee
(kunnen) omgaan.
Inleider op deze bijeenkomst is Prof. Dr. Herman Noordegraaf.
Prof. Noordegraaf studeerde sociologie en theologie en is nu bijzonder hoogleraar en docent voor
diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Van zijn hand verschenen vele
publicaties op het gebied van diaconia en kerk en samenleving.
In de opzet van avond zal er ook ruimte zijn om met elkaar in gesprek te zijn.
Voor nadere informatie - er is ook schriftelijke informatie over het thema beschikbaar - kunt u
contact opnemen met:
Laura Geerlings, tel. 0628340392 (na 19.00 uur);
Piet Pannekoek tel. 0302745586
U/jij bent hartelijk en dringend uitgenodigd.
Namens het Oecumenisch Beraad Odijk(OBO),
Commissie Vorming en Toerusting
Commissie Kerk en Samenleving
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LEERHUIS 2015
“Een Joodse visie op Jesaja”
In het voorjaar van 2015 wordt, net als in voorgaande jaren, vanuit Bunnik en Odijk een
gezamenlijk leerhuis georganiseerd. Een leerhuis is een vorm van Bijbelstudie met uitleg,
gebaseerd op de Joodse wortels van ons geloof.
Het leerhuis wordt geleid door mevr. Tirtzah Middleton-Heijlen, actief lid van de Liberaal Joodse
Gemeente Utrecht en ervaren leerhuis docent.
In de kerk wordt volgens een bepaald rooster uit de Bijbel gelezen. Dat rooster schrijft een lezing
uit het Bijbelboek Jesaja voor op verschillende momenten in het jaar, maar zeker in de Adventtijd,
met Kerst, op Palmzondag en met Pasen. Kennelijk is de kerk geneigd die teksten uit Jesaja direct
te betrekken op Jezus.
Realiseren wij, christenen, ons wel dat die teksten in Jesaja's tijd óók betekenis gehad hebben en
dat die anders is dan de betekenis die wij er aan geven? Wat was de betekenis destijds en wat
betekenen die teksten voor Joden van nu?
We willen ons in dit leerhuis onder andere in de vraag gaan verdiepen hoe deze teksten uit Jesaja
functioneren in de Joodse traditie.
Gegevens:
Data: 3 en 17 februari, en 3 en 24 maart 2015, alle avonden van
20-22 uur.
Plaats: de Meenthoek, Witte Kerkje, Zeisterweg 34, Odijk
Prijs: € 25,00 per persoon, losse avonden € 8,00.
Inlichtingen en aanmelding bij:
Hanneke Lafeber, (hannekelafeber@gmail.com), of bij
Martha Alderliesten (m.alderliesten@casema.nl), tel. 030-6561041

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

De bijbel in gewone taal
De Bijbel in Gewone Taal maakt de Bijbel voor iedereen leesbaar en begrijpelijk. De gewone taal
brengt de Bijbel dichtbij. Alle moeilijke woorden zijn vermeden. Even ter vergelijking: in de Nieuwe
Bijbelvertaling zijn 12.000 verschillende woorden gebruikt, in deze Gewone Taal Bijbel zijn dat er
maar 3800! Lange zinnen zijn onderverdeeld in kleinere stukken. Zo kan iedereen ervaren wat de
Bijbel de mensen te zeggen heeft. Voor sommige lezers is dit precies de vertaling die ze graag
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gebruiken. Voor anderen is dit een waardevolle aanvulling. Je kunt er zelf in lezen of samen met
anderen, thuis of in de kerk, op school en in het pastoraat.
In de komende geschenkentijd een mooi cadeau voor iemand
“die alles al heeft!”, de standaard uitgave kost € 28.50, de iets grotere huisbijbel kost € 39.50.
Op 26 oktober is het de NATIONALE BIJBEL ZONDAG, met bijzondere aandacht voor het
Nederlands Bijbelgenootschap. U treft dan op uw kerkstoel een folder aan met een gedeelte uit
Matteus 5, de Bergrede, in Gewone Taal. De collecte zal die zondag bestemd zijn voor het NBG,
voor het werk in binnen- en buitenland. Meer dan 140.000 leden en donateurs maken het werk
van het NBG mogelijk; door de bon uit de folder in te vullen, kunt u dit aantal nog vergroten!
Bovendien kunt u door nu lid te worden een Bijbel in Gewone Taal winnen. Doen!
Met vriendelijke groet,
Willemien Harts, vrijwilliger NBG

ARTIKEL: HET UITROEPEN VAN HET KONINKRIJK
Ja, ‘het koninkrijk Gods is nabijgekomen’ dat is de kernboodschap van Jezus.
Nee, deze boodschap is niet uniek.
Michael Kogan, een orthodoxe Jood, zegt in zijn boek Opening the Covenant:
Het thema van het Koningschap Gods is een essentieel deel van het geloof
van het oude Israël en van het latere Jodendom. Soms werd er historisch en
concreet over gesproken, bijvoorbeeld in de tijd van de koningen of van de Makkabeeën; soms
mythischer, niet zo politiek, alsof het Koninkrijk meer voor de eindtijd is, zoals dat gebeurde in de
tijd van ballingschap en diaspora, toen Israël helemaal geen politieke macht had.
Maar Israël heeft zichzelf altijd gezien als levend in Gods Koninkrijk. Dat is namelijk wat het
inhoudt Jood te zijn: je staat onder Gods wetten, Gods bestuur, Gods woord. De Farizeeën zagen
de Sabbat als het Koninkrijk Gods in de tijd, en het volk Israël als Gods Koninkrijk in de ruimte. In
de toekomst zou dat nog veel heerlijker tot uiting komen.
Het thema van God als koning van Israël, koning van de wereld werd het brandpunt van de liturgie
van Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar). Dan worden vele teksten gereciteerd uit Tora en Profeten en
Psalmen, waarin 'God is Koning' wordt uitgeroepen. Niet alleen God die Koning was omdat Hij in
het begin geschapen heeft. Ook niet alleen God die Koning zal zijn, omdat Hij aan het einde der
tijden zal overwinnen. Maar: God is Koning nu, nu wij Hem uitroepen, bij de klank van de sjofar.
Want God is Koning waar Hij erkend wordt, en Israël heeft Hem aan de Zee (Ex 15,18) en op Sinaï
erkend, Hem als Heer en Koning aanvaard. Nog steeds iedere dag is het een centraal element in
het gebed. Nog dagelijks zegt de vrome Jood vele malen: “Gezegend Gij, Eeuwige onze God,
koning van het heelal”.
Hij sluit af met:
“Onze beide tradities, de joodse en de christelijke, hebben veel aan de wereld te bieden. Toch zijn
beide beperkt en onvolledig. Wij zijn eindige dienaren van de Oneindige, die ons in zijn genade
heeft geroepen het Koninkrijk te bouwen, een koninkrijk dat al aanwezig is in het volk Israël,
Joodse wortel en christelijke tak, maar ook een koninkrijk dat in zijn volheid nog moet komen.
Laten wij samenwerken aan de verwerkelijking daarvan.”
Wybrand Ganzevoort
Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht
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DE HOOP
Ieder mens heeft z’n ups en downs in het leven. Soms is er meer aan de hand dan zomaar een
moeilijke periode. Angst, dwang, autisme, boosheid, depressie, eetstoornis, moeilijkheden rond
identiteit, intimiteit en relaties, somatoforme klachten, stemmingsproblemen of een andere
stoornis kan het leven zodanig verstoren dat iemand er zelf niet meer uit komt.
Als u/jij hiermee te maken hebt, kan het moment aanbreken dat u/jij op zoek gaat naar
deskundige hulp.
De Hoop helpt mensen met psychiatrische problemen. De Hoop heeft verschillende zorgtrajecten
die variëren in lengte en in behandelvorm. Door middel van een intake bekijken we samen met
u/jou welk zorgtraject het beste bij u/jou hulpvraag aansluit.
De Hoop heeft locaties in Rotterdam, Dordrecht, Houten en Amersfoort.
Bel voor meer informatie met 078 6111111 of mail naar info@dehoop.org. U/jij kunt ook kijken op
www.dehoop.org.

BIJBELLEESROOSTER
Oktober
Wo 15 Ezechiël 23:36-49
Do 16
Ezechiël 24:1-14
Vrij 17 Ezechiël 24:15-27
Za 18
Psalm 17
Zo 19
Efeziërs 4:1-6
Ma 20 Efeziërs 4:7-16
Di 21
Efeziërs 4:17-24
Wo 22 Efeziërs 4:25-5:2
Do 23
Efeziërs 5:3-20
Vrij 24 Deuteronomium 4:44–5:5a
Za 25
Deuteronomium 5:5b-21
Zo 26
Deuteronomium 5:22–6:3
Ma 27 Deuteronomium 6:4-25
Di 28
Deuteronomium 7:1-11
Wo 29 Deuteronomium 7:12-26
Do 30
Deuteronomium 8:1-6
Vrij 31 Deuteronomium 8:7-20
November
Za 1
Deuteronomium 9:1-24
Zo 2
Psalm 131
Ma 3 Deuteronomium 9:25–10:11
Di 4
Deuteronomium 10:12–11:9
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November
Wo 5
Do 6
Vrij 7
Za 8
Zo 9
Ma 10
Di 11
Wo 12
Do 13
Vrij 14
Za 15
Zo 16
Ma 17
Di 18
Wo 19
Do 20
Vrij 21
Za 22
Zo 23
Ma 24
Di 25

Deuteronomium 11:10-32
Efeziërs 5:21-33
Efeziërs 6:1-9
Efeziërs 6:10-17
Efeziërs 6:18-24
Daniël 8:1-14
Daniël 8:15-27
Daniël 9:1-8
Daniël 9:10-19
Daniël 9:20-27
Psalm 90
Daniël 10:1-11
Daniël 10:12-21
Daniël 11:1-9
Daniël 11:10-20
Daniël 11:21-28
Daniël 11:29-35
Daniël 11:36-45
Daniël 12:1-4
Daniël 12:5-13
Psalm 44:1-17

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN
De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op zondag 9 november van
14.30 tot 17.00 uur in het Zaaltje bij de St. Nicolaaskerk.
Er is geen onderwerp of muzikaal programma, maar wel een gezellige
knutselmiddag met
hier omheen 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 eveneens in het Zaaltje bij de St. Nicolaaskerk zal zijn op zondag 14
december op dezelfde tijd. Er zal dan, zoals jaarlijks gebruikelijk, gelegenheid zijn om kerststukjes
te maken.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK
Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer
plaatsvinden op
maandag 27 oktober 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
woensdag 22 t/m vrijdag 24 oktober 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 24 november, zelfde tijd en plaats.
Aanmelden kan dan op woensdag 19 november t/m vrijdag 21 november vanaf 17 uur bij
voornoemd telefoonnummer.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS
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11
1 (2015)

Inleverdatum
10 november
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Verschijningsdatum
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Redactie:

Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl
Drukwerk
Dhr. E.W. Molenaar
Verspreiding 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
E- mail
Website

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