KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK
24e JAARGANG, Nr.11, december/januari 2014/2015
Voor de gegevens zie ‘gegevens’ in het menu links.
Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 5 januari 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 21 december - Vierde Advent
10.00 uur
Mw. Ds. G. van 't Slot uit Zeist
Collecte
Het project van de jeugdkerk
Extra
Jeugdkerk
Woensdag 24 december - Kinderkerstfeest
19.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte
zie 'collectedoelen'
Extra
kinderoppas
Woensdag 24 december - Kerstnachtdienst
22.00 uur
Ds. Kees Visser
collecte
Ontheemden Syrië en Irak
Donderdag 25 december - Kerst
09.00 uur
Ds. Kees Visser, m.m.v. de Cantorij
10.30 uur
Ds. Kees Visser, m.m.v. de Cantorij
Collecte
Kinderen in de knel
Zondag 28 december
10.00 uur
Ds. M. van der Velden uit Ede
Collecte
De Glind
Woensdag 31 december - Oudjaarsavonddienst
19.30 uur
Ds. Kees Visser
Collecte
kerkenwerk Odijk
Zondag 4 januari
10.00 uur
Collecte
Extra
-

Mw. drs. T. Dijkstra-Algra uit Houten
Voedselbank
Jeugdkerk

Zondag 11 januari
10.00 uur
collecte
-

ds. Kees Visser
Sartawi
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Zondag 18 januari
11.00 uur
Extra
-

Oecumenische dienst
pastor Laura de Vries en ds. Kees Visser
Jeugdkerk

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 21 december, Vierde Advent, gaat mevr. ds. G. van ’t Slot uit Zeist voor in de dienst van
10.00 uur.
Woensdagavond 24 december wordt om 19.00 uur het KINDERKERSTFEEST gehouden in het
Witte Kerkje. Kinderen gaan een korte musical opvoeren: EEN HERDER KIJKT VERDER.
Er zullen bekende kerstliedjes gezongen worden tussen het kerstspel door en een mooi gedichtje
wordt voorgedragen.
Het verhaal gaat over de herders die op
de schapen passen. Ze
zullen toch niet in slaap vallen? In de
verte komen Jozef en
Maria en de wijzen voorbij. Een engel
komt vertellen dat Jezus
geboren is. Aan het eind van het spel
komt iedereen bij elkaar in
de stal van Bethlehem.
Woensdagavond 24 december om 22.00
uur wordt de
KERSTNACHTDIENST gehouden. Ds. Visser gaat voor in deze dienst. Astrid van den Heuvel speelt
hoorn. In de Kerstnachtdienst horen we de
woorden van de profeet
Jesaja 9 (‘Het volk dat in duisternis ronddoolt,
ziet een schitterend
licht’) en lezen we de opening van het
Johannesevangelie (‘Het
Woord is mens geworden’).
Donderdagmorgen 25 december –
KERSTMORGEN – worden
twee diensten gehouden in het Witte Kerkje, om 9.00 en 10.30 uur. De Cantorij o.l.v. Edith
Tilanus zal haar medewerking verlenen. Met extra muziek en zang belooft het een fijne en
feestelijke kerstdienst te worden. In deze morgendiensten lezen we het kerstevangelie volgens
Lucas.
Zondag 28 december gaat in de dienst van 10.00 uur ds. M. van der Velden uit Ede voor.
Woensdagavond 31 december houden we om 19.30 uur de Oudejaarsdienst. Voorganger is ds.
Kees Visser. We lezen het slot van de bijbel, de laatste verzen van het bijbelboek Openbaring over
‘de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, begin en einde’.
Zondag 4 januari wordt de dienst van 10.00 uur geleid door
ds. Nienke Algra-Dijkstra. Jaar in jaar uit – met uitzondering van vorig jaar dan – gaat ds. Dijkstra
voor in de eerste dienst van het nieuwe jaar, een vertrouwd gezicht, een vertrouwd gevoel.
Zondag 11 januari gaat ds. Kees Visser voor in de dienst die om 10.00 uur begint.
In deze dienst wordt de ouverture gelezen van het Marcusevangelie. (Het is mogelijk dat deze
dienst een jeugddienst wordt, maar op dit moment is dat nog niet duidelijk.)
Zondag 18 januari wordt de oecumenische dienst gehouden in het kader van de Week van Gebed
voor de Eenheid. Voorgangers zijn pastor Laura de Vries en ds. Kees Visser.
Op voorstel van de RK-parochie wordt de dienst gehouden om 11.00 uur in de Nicolaaskerk. De
RK-kerk kampt met personeelstekort. De vaste RK-voorgangers leiden twee diensten kort na
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elkaar op zondagmorgen; één in een ander dorp en één in Odijk. Dan wordt dat voor 18 januari
een aanvangstijd van 11.00 uur.
Onze kerkenraad heeft zich beraden over het verzoek van de RK-parochie om de dienst later te
laten beginnen. De meeste ambtsdragers hechten aan een professionele voorganger van RK-zijde
(het alternatief zou een lekenvoorganger zijn). Dan is dit de consequentie. Tevens leeft de vrees
dat het aantal kerkgangers door dit latere aanvangstijdstip zal verminderen. Daarom doen we een
beroep op elkaar. Laten we de oecumene, die kwetsbaar geworden is, zoveel mogelijk koesteren
en een warm hart toedragen
COLLECTEDOELEN
Zondag 21 december: Het project van de jeugdkerk.
Via de organisatie Plan sponsort de jeugdkerk Alexis. Tijdens hun diensten, elke 1e en 3e zondag
van de maand, zamelen ze daarvoor geld in.
Daarmee dragen ze niet alleen bij aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen van
Alexis, maar ook aan een beter leven voor alle kinderen en hun familie in zijn gemeenschap. Plan
zorgt voor bescherming, gezonde voeding, veilig drinkwater, goede gezondheidszorg en goed
onderwijs. Kortom: een betere toekomst.
Alexis Mena Moreno is geboren op 2 mei 1999 en woont met zijn moeder in Colombia. Alexis
spreekt Spaans en is Christen. De jeugdkerk stuurt zo af en toe een kaartje en krijgt dan een
kaartje terug. Zo blijven zij op de hoogte van het leven van Alexis.
De diaconie wil graag de collecten van de jeugdkerk aanvullen tot een mooi bedrag. Met uw
bijdrage maakt u dit mogelijk.
Kinderkerstfeest 24 december:
Tijdens het kinderkerstfeest wordt gecollecteerd voor een cadeau dat zij via de NOVIB cadeau
geven aan de allerarmsten op deze aarde. De kinderen, die meedoen in het kerstspel, zullen zelf
kiezen waarvoor zij willen collecteren: een geit, eenden, toilet, zaden, schoolboeken, enz.
Kerstavonddienst 24 december: Ontheemden Syrië en Irak.
Het duurt maar en het einde is nog niet in zicht. Intussen kunnen talloze mensen niet voort
zonder hulp. Al weer drie jaar steunt Kerk in Actie het noodhulpwerk van de kerken in Syrië: 'Via
onze unieke kerkelijke contacten zijn we in staat effectief te helpen. Veel konden de kerkelijke
hulpverleners regelen: onderdak, voedsel- en hygiënische pakketten. Nu worden scholen
herbouwd en wordt voorzien in onderwijs voor kinderen. De kerkelijke hulpverlening doet dat
samen met de andere hulpverleningsorganisaties, onder coördinatie van de Verenigde Naties.'
Kerk in Actie helpt via haar netwerk nu ook de vele tienduizenden vluchtelingen in Irak.
Christenen, gematigde moslims en andere minderheden vluchten massaal weg uit Mosul, Sinjar
en de vlakte van Ninevé naar de Koerdische regio. Daar zijn ze relatief veilig voor terreur door de
IS strijders. Maar het ontbreekt hen aan alles en de regio kan de grote hoeveelheid vluchtelingen
niet aan.
U kunt met uw gift meehelpen.
Kerstfeest 25 december: Kinderen in de knel.
We gunnen het ieder kind zo graag. Het
er aandacht voor je is. Zoals een vader en
Veel weeskinderen in Rwanda missen dat
die kinderen iets van die onmisbare
ze nodig hebben om onbezorgd groot te
kerst een pleegouder cadeau!
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gevoel dat je veilig bent en dat
moeder dat kunnen bieden.
gevoel. Met kerst willen wij
momenten gunnen. Steun die
worden. Geef daarom deze

In de kerstcampagne van Kerk in Actie staat het werk van partner Mwana Ukundwa in Rwanda
centraal. Zij zet zich in voor de vele aids-wezen in Rwanda door voor hen een pleeggezin te
zoeken. De kinderen en hun pleeggezinnen worden gesteund en begeleid. In de pleeggezinnen
vinden de weeskinderen weer geborgenheid en veiligheid.
Doe mee met de kerstcollecte van Kerk in Actie en geef weeskinderen in Rwanda een pleegouder
cadeau!

Zondag 28 december: De Glind.
Een aantal malen per jaar collecteren we voor de Glind. Ook heeft de diaconie een lening voor
een lage rente gegeven voor de uitbreiding van de gebouwen. De Glind biedt een veilige,
kleinschalige woonomgeving voor kinderen die uit huis geplaatst zijn.
In cijfers: in 31 gezinshuizen, 4 woongroepen en 3 zorgboerderijen wordt door diverse
zorgorganisaties hulp geboden aan 150 kinderen beneden de 18 jaar. Het kinderdorp bestaat al
weer 110 jaar. In de loop van de jaren is de overheid steeds meer kosten gaan dragen en de
Rudolphstichting, de eigenaar van het complex, heeft de formule aangepast. Zij draagt er zorg
voor dat er een gemeenschap is ontstaan met voorzieningen die daarbij horen. Deze meerwaarde
is alleen mogelijke door particuliere bijdragen.
Oudejaarsavonddienst:
Gewoontegetrouw collecteren we op deze avond voor de instandhouding van ons eigen
kerkenwerk in Odijk.
Zondag 4 januari: Voedselbank.
Regelmatig vragen we uw bijdrage voor het werk van de voedselbank. Het nieuwe jaar begint
weer en begroot is € 18.000 voor de kosten voor opslag en transport. Dit geld moet met giften bij
elkaar gebracht worden. Daarnaast wordt veel in natura geschonken, waaronder al het voedsel
en de uren van de vrijwilligers. Vrijwilligers zijn nog steeds welkom.
In de gemeente Bunnik worden gemiddeld iedere week 4 pakketten verstrekt.
Zondag 11 januari: Sartawi.
Voor drie jaren hebben wij ons gebonden aan dit ontwikkelingsproject in Bolivia. U hebt hier al
veel informatie over gekregen, maar we blijven u herinneren aan ons project. Een aantal
gemeenteleden heeft bij een familiefeest een bijdrage aan dit project als cadeau gevraagd. Idee?
In ieder geval kunt u ook uw bijdrage tijdens de kerkdienst geven.
COLLECTEOPBRENGSTEN
Datum
9/11
16/11
23/11
30/11

Collecte tijdens de dienst
Collectedoel
Opbrengst
De Herberg
€ 192,71
Binnenl.
€ 140,80
Diaconaat
Pioniersplekken
€ 198,89
Sartawi
€ 196,75

Uitgangscollecte
Opbrengst
€ 116,95
€ 101,15
€ 130,00
€ 106,16

AMNESTY INTERNATIONAL
Op zondag 21 december worden er brieven uitgedeeld
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om te versturen naar:

De Filipijnen.
Buschauffeur Jerryme Corre was op 10 januari 2012 op bezoek bij zijn tante toen hij door tien
politieagenten in burger werd opgepakt. De arrestatie verliep zeer hardhandig. Pas op het
politiebureau besefte Jerryme dat hij te maken had met de politie en dat hij was gearresteerd.
Na de arrestatie volgde een nacht van ernstige marteling en ondervraging. De politie
beschuldigde hem van het plegen van een overval en de moord op een buitenlander en een
politieagent. Hij werd gedwongen een verklaring te tekenen die hij niet mocht lezen. Hij werd
aangeklaagd voor drugshandel en zit nog steeds in de gevangenis. Jerryme zijn vrouw heeft een
klacht ingediend bij een mensenrechtencommissie. Er loopt een onderzoek, maar er is nog
niemand veroordeeld.
In de brief aan de Filipijnse autoriteiten wordt gevraagd om een grondig en onafhankelijk
onderzoek naar de gebeurtenissen van 10 januari 2012 en om een eerlijke rechtszaak voor
Jerryme.

China
De Oeigoerse Ablikim Abdiriyim zit een gevangenisstraf van negen jaar uit. Er zijn ernstige zorgen
om zijn gezondheid. Hij is de zoon van Rebiya Kadeer, een succesvolle Oeigoerse zakenvrouw. In
1995 was zij als vertegenwoordiger op de wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties. In
1999 werd zij opgepakt, zij werd beschuldigd van separatistische activiteiten. Zij is inmiddels vrij
en woont in de VS. Haar familie wordt echter nog altijd vervolgd. Op 22 januari 2007 werd
Ablikim Abdiriyim berecht. Hij werd veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf vanwege het
initiëren en uitvoeren van separatistische activiteiten. Zijn familie mocht niet bij de rechtszaak
aanwezig zijn. Ook kreeg Ablikim geen juridische bijstand. Er zijn aanwijzingen dat hij in de
gevangenis zeer slecht wordt behandeld en wordt gemarteld. Er zijn ernstige zorgen om zijn
gezondheid. De autoriteiten weigeren medische behandeling in een ziekenhuis.
In de brief wordt een oproep gedaan aan de Chinese autoriteiten om te zorgen dat Ablikim
Abdiriyim medisch onderzocht wordt en alle medische zorg krijgt die nodig is.
Egypte
Hatem Ahmed Zaghioul Ali werd op 28 april 2014 samen met 36 anderen ter dood veroordeeld.
Hij was op dat moment 17 jaar oud. Hatem was één van de honderden mensen die werden
aangeklaagd voor het aanvallen van een politiestation en het doden van een politieagent op 14
augustus in Mattay. Het politiebureau werd aangevallen als reactie op het geweld waarmee de
veiligheidsdiensten protesten neersloegen.
Hatem en de anderen kregen geen eerlijke rechtszaak. Hatem Ali werd ter dood veroordeeld
ondanks het feit dat zowel onder Egyptisch, als onder het internationaal recht een minderjarige
niet ter dood mag worden veroordeeld.
Naast de 37 mensen die ter dood zijn veroordeeld kregen 491 mensen een levenslange
gevangenisstraf. De bewoners van het dorp Mattay hebben Amnesty laten weten dat zij geen
vertrouwen meer hebben in het Egyptisch rechtssysteem. Er is hoger beroep aangetekend en de
zaak ligt nu bij de hoogste rechtbank van Egypte: het Hof van Cassatie.
In de brief aan de Egyptische autoriteiten wordt opgeroepen de veroordeling van Hatem Ahmed
Zaghioul Ali te vernietigen en hem als minderjarige
een eerlijk proces te geven.
Wilt u op de brieven een internationale zegel
inzet.
Schrijfgroep Amnesty International Odijk
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plakken. Dank voor uw

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
Wanneer dit Kerknieuws uitkomt, is de kerk weer in zijn kersttooi. De kerstboom staat in de kerk,
de kransen en de guirlande aan het orgelbordes zijn opgehangen. Vele handen hebben hier weer
aan meegewerkt. Er is altijd weer een strakke planning nodig om alles in goede banen te leiden.
Maar de normale kerkactiviteiten moeten ook doorgang kunnen vinden en soms moet daarom op
korte termijn alles weer gewijzigd worden, omdat er, zoals dit jaar, een uitvaartdienst ingepland
moest worden. En daar wijkt natuurlijk alles voor.
Er valt dus altijd veel te regelen. Zoals ik de vorige keer al schreef: Ik maak me wel eens zorgen
over de opvang van zaken bij afwezigheid. Niet zo zeer het afhandelen van telefoon- en
emailverkeer, maar het regelen van zaken en de persoonlijke aanwezigheid die vaak noodzakelijk
is. Die uitdaging om die zorg weg te nemen, komt er aan. Een groot gedeelte van de maand april
en begin mei gaan Corine en ik op reis. Weken die in kerk en meenthoek al vol geplande
activiteiten staan. Er valt dus veel over te dragen. (Wij laten ons huis bewoond achter, dus deze
informatie kan verder geen kwaad. . ).
Mijn oproep aan de sleutelhouder van het zendingsbusje, heeft geen reactie opgeleverd. Ik zal
mijn nieuwe kennis dus in de praktijk moeten gaan brengen en het slot gaan openboren. In het
volgende Kerknieuws hoop ik meer over de inhoud te kunnen vertellen.
Zondag 7 december heb ik voor de dienst nog even het woord genomen, om het fenomeen
‘uitdraaien van de radiatoren’ nog een keer onder de aandacht te brengen. Die week kwam de
kerkzaal maar niet op temperatuur en toen bleek dat bijna de helft van de radiatoren dicht
gedraaid waren. Dat schiet natuurlijk niet op. Hoewel inmiddels een aantal gemeenteleden een
volledige bekentenis heeft afgelegd, ben ik er niet van overtuigd dat ik alle daders met mijn
boodschap heb kunnen bereiken. Ik overweeg dan ook om de knoppen maar van de radiatoren af
te halen. Dat lijkt mij de ultieme oplossing van dit probleem.
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen toe en hoop ook het volgend jaar weer alles over het
reilen en zeilen van beheer met u allen te kunnen delen.
Hans Landzaat
UIT DE KERKENRAAD

Aankondiging:
Ontmoeting met Oud-kerkenraadsleden op 6 januari 2015
Het Witte Kerkje in Odijk is al eeuwenlang gezichtsbepalend voor ons dorp en een ‘thuis’ voor de
gemeente van Christus in Odijk. Gemeenteleden komen en gaan en zijn tijdelijk of langdurig
betrokken bij de invulling en ontwikkeling van het gemeenteleven.
Kerkenraadsleden dragen hierbij een extra verantwoordelijkheid. Weet u dat we momenteel 48
oud-kerkenraadsleden in onze gelederen hebben? Zij zijn jaren actief geweest in de
beleidsvorming en de toerusting van de gemeente, in de pastorale zorg of de diaconale arbeid.
Uit verhalen en onderzoek binnen de
PKN blijkt dat
kerkenraadsleden heel verschillend
terugkijken op hun
ambtstermijn. En dat de betrokkenheid
met de gemeente – na het
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beëindigen van deze termijn, sterk wisselend wordt ervaren.
Onbedoeld verliezen ‘oud’ en ‘nieuw’ elkaar soms uit het oog. Dat is jammer en doet ook geen
recht aan de grote verdienste van oud-kerkenraadsleden (en uiteraard geldt dit ook voor alle
andere vrijwilligers).
Als kerkenraad hebben we daarom het plan opgevat om een ontmoeting te organiseren met en
voor de oud-kerkenraadsleden van de Protestantse Gemeente Odijk.
Deze ontmoeting zal plaatsvinden op dinsdagavond 6 januari 2015, om 20.00 uur in de
Meenthoek.
Tijdens deze avond staat de ontmoeting met elkaar centraal, en willen we graag met u van
gedachten wisselen over de volgende vragen:




Hoe kijkt u terug op uw ambtstermijn?
Hoe betrokken voelt u zich nu met onze gemeente?
Welke tips heeft u voor de huidige kerkenraad?

De oud-kerkenraadsleden ontvangen later deze maand nog een persoonlijke uitnodiging.
U kunt zich al wel vast aanmelden via scriba@pknodijk.nl of met een telefoontje naar Oscar
Schneider (030 6572608).

KERKNIEUWS DIGITAAL?
De redactie van het kerknieuws - Jantine Bokhorst en Andrea Forma – heeft een prachtige nieuwe
omslag ontworpen, hou de volgende exemplaren maar in de gaten…
Deze verandering lijkt ons een goed moment om te inventariseren welke gemeenteleden het
kerknieuws voortaan als pdf-bestand per email willen ontvangen.
Het verspreiden per email leidt tot een kostenbesparing (minder drukwerk) en tot een lagere
milieubelasting. Bovendien verlicht dit het werk van bezorgers.
Als u de voorkeur geeft aan het ontvangen per email, dan willen we u vragen om dit voor 1
januari 2015 kenbaar te maken op kerknieuws@pknodijk.nl.
Wilt u gewoon de vertrouwde papieren versie van het kerknieuws ontvangen, dan hoeft u niets te
doen!
Groeten, namens de kerkenraad,
Oscar Schneider

VAN DE DIAKONIE
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SARTAWI (6)
De sponsormaaltijd en de informatie-avond op 28 oktober zijn al weer achter de rug. We kijken
terug op een geslaagde avond.
Gonda Liebrecht uit Bunnik schrijft over de sponsormaaltijd: “Bij binnenkomst kregen we meteen
een drankje aangeboden. De zaal was sfeervol versierd met kleurige attributen uit Bolivia en er
was een tafel met allerlei informatie over het Sartawi projekt. De maaltijd werd door ongeveer 35
mensen bezocht, jong en oud. Er was een uitgebreide maaltijd bereid door zowel mensen uit
Odijk als uit Bunnik. Het voorgerecht bestond uit verschillende hapjes (met namen als
ampanadas, huevos en bocaditos). Het hoofdgerecht was veelzijdig: met quinoa gevulde
tomaten, een groentenschotel, kip en zelfs lamavlees. (Jan de Vries gaf onder het eten uitleg over
de quinoa, waarvan Bolivia de grootste exporteur is. Quinoa is glutenvrij, arm aan cholesterol en
de eiwitten zijn van goede samenstelling. Hij liet ook een paar quinoaplanten uit zijn tuin zien.)
Als nagerecht kregen we heerlijk ijs met vruchten en koffie of thee. Het was een gezellige maaltijd
die zeker herhaald zal worden. Dank aan de mensen die voor de heerlijke maaltijd hebben
gezorgd!”
Ans Beijers uit Odijk schrijft over de informatieavond: “Het was interessant om meer van het
Sartawi projekt te zien. Het projekt is veelzijdig, heeft al een aardige groei doorgemaakt en heeft
duidelijke doelen om met de mensen zelf aan verbeterde voedselvoorziening te werken. Dia’s
over de verschillende landschappen in Bolivia toonden de grote verscheidenheid en
uitgestrektheid van het land. Beelden en vertaling van Johannes Solf (ZWO-groep Bunnik) gaven
specifiek uitleg over de verschillende lopende projekten van Sartawi op de kale hoogvlakten. Er
wordt veel werk verzet!”
De opbrengst van de sponsorbijdragen na aftrek van de gemaakte kosten was: € 237,10. Dat
bedrag wordt verdeeld over de diakonie in Odijk en de diakonie in Bunnik. Hartelijk dank voor de
bijdragen.
Johan van Rossum en Jan de Vries werken namens Odijk mee in de werkgroep Sartawi
Bunnik/Odijk.
Nico Aperloo is nu de ZWO diaken.
N.B. Er is KERSTMARKT voor Sartawi in Bunnik (in de Gaarde) op zaterdag 20 december van
10.30 tot 15 uur.

KERKBALANS 2015

In de periode van 18 - 31 januari 2015 wordt de actie Kerkbalans
gehouden met als thema "Mijn Kerk in Balans". Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook in
2015 een groot deel van het kerkewerk te kunnen bekostigen zoals de eigen predikant, de
activiteiten, exploitatiekosten en afdrachten aan landelijke instellingen. Wilt u ook uw steentje
bijdragen aan dit werk?
Voor wie over 2014 zijn/haar bijdrage nog moet betalen, of extra
belastingaftrek wenst over 2014 door de bijdrage van 2015 nu al te
willen storten: de bankrekening is NL08 RABO 0329 8181 47 t.n.v.
Protestantse Gemeente Odijk.
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Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ritzo Holtman, tel. 657 02 46, e-mail gmvv@planet.nl

AANKONDIGING KINDERKERSTFEEST

Wanneer: woensdag 24 december
Wat:
Kinderkerstfeest
Hoe laat: 19.00 uur
Waar:
in het Witte Kerkje
Voor wie: voor alle kinderen (en ouders)
Er is kinderoppas voor kinderen tot 4 jaar

vanaf 4 jaar

Kom je ook?
Tot ziens op 24 december!
VAN DE KERKRENTMEESTERS
Onderhandse periodieke schenking: Meer geven met hetzelfde geld
Met een schenking kunnen wensen van zowel de schenker als de ontvanger worden gerealiseerd.
De meest bekende kerkelijke schenkingsactie is de jaarlijkse Actie Kerkbalans, waarmee we een
substantieel deel van het kerkewerk binnen onze kerkelijke gemeente kunnen financieren. Hierbij
willen we u dit jaar een suggestie doen waarmee u, zonder dat u meer geld kwijt bent, toch meer
kunt bijdragen aan het in stand houden van onze kerkgemeenschap. Dit betreft het overstappen
van uw jaarlijkse gift aan Actie Kerkbalans naar een periodieke gift.
Wij hopen natuurlijk dat u jaarlijks bijdraagt aan de actie Kerkbalans. Echter, voor eenmalige
giften (zoals uw jaarlijkse bijdrage aan de Actie Kerkbalans) geldt een minimum drempel en een
maximum als plafond waarbinnen uw giften fiscaal aftrekbaar zijn (van 1% tot 10% van uw
jaarlijkse verzamelinkomen). Sinds 1 januari 2014 bestaat de mogelijkheid om een onderhandse
periodieke schenkingsakte op te stellen, waarin u vastlegt dat u jaarlijks (voor een periode van
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minimaal 5 jaar) een gift doet. Dit hoeft u niet meer bij de notaris te doen, maar u kunt het
rechtstreeks met ons (en ook bij andere ANBI doelen) regelen.
Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er
ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar,
wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Daarmee kunt
u heel eenvoudig uw gift verhogen zonder dat het u meer kost.
Een aantal voordelen van de periodieke giften zijn:

Periodieke giften kunnen volledig worden afgetrokken van het inkomen in Box 1. Er is
geen ondergrens noch bovengrens.

Voor periodieke giften hoeft u geen notaris meer in te schakelen en bespaart u daardoor
tijd en kosten.

Periodieke giften kunnen ook voor de Kerkbalans-bijdragen worden overeengekomen.

Periodieke giften kunnen leiden tot een hogere nalatenschap dankzij teruggave van
inkomstenbelasting dan bij giften/legaten via een testament, die niet fiscaal aftrekbaar zijn.

Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Voor een
eenmanszaak, CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften.
Het College van Kerkrentmeesters beveelt deze
u aan. Zonder dat het voor u tot extra kosten leidt,
de kerkelijke gemeenschap materieel verhogen.
gelegenheid om het hoge niveau van (geestelijke)
Protestantse Gemeente in Odijk in stand te
Hieronder een aantal voorbeelden met een

mogelijkheid van harte bij
zal dit de inkomsten voor
Dit stelt ons in de
voorzieningen binnen de
houden.
indicatie van het voordeel.

Voorbeeld 1
U wilt jaarlijks EUR 200 schenken en uw jaarlijkse inkomen is EUR 30.000. Uw (eenmalige) gift
komt niet boven de drempel uit en levert dus geen belastingvoordeel op. Indien u een periodieke
gift doet, kunt u uw gift verhogen tot EUR 346, terwijl u netto (na belastingaftrek) nog steeds EUR
200 betaalt.
Zonder
akte

Met
akte

200

346

Aftrekbare gift

0

346

Belastingvoordeel

0

146

200

200

Gift

U betaalt netto

Voorbeeld 2
U wilt jaarlijks EUR 500 schenken en uw jaarlijkse inkomen is EUR 50.000. Uw (eenmalige) gift
komt niet boven de drempel uit en levert dus geen belastingvoordeel op. Indien u een periodieke
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gift doet, kunt u uw gift verhogen tot EUR 853, terwijl u netto (na belastingaftrek) nog steeds EUR
500 betaalt.
Zonder
akte

Met
akte

500

853

Aftrekbare gift

0

853

Belastingvoordeel

0

352

500

500

Gift

U betaalt netto

Voorbeeld 3
U wilt jaarlijks EUR 1.000 schenken en uw jaarlijkse inkomen is EUR 75.000. Uw (eenmalige) gift
komt gedeeltelijk boven de drempel uit en levert dus beperkt belastingvoordeel op. Indien u een
periodieke gift doet, kunt u uw gift verhogen tot EUR 1.812, terwijl u netto (na belastingaftrek)
nog steeds EUR 870 betaalt.
Zonder
akte

Met
akte

1.000

1.812

Aftrekbare gift

250

1.812

Belastingvoordeel

130

942

U betaalt netto

870

870

Gift

Als u het goed doet, betaalt de overheid dus (flink) mee met uw gift!
Hoeveel en hoe optimaal te geven kunt u zelf uitrekenen met online berekeningen, bijvoorbeeld
via: https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel. Wij maken één en ander graag voor u in
orde. Mocht u interesse hebben of wenst u verdere toelichting, dan staan wij u graag te woord.
Een onderhandse periodieke schenking: goed voor u en voor de kerk!
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jogchum Tigchelaar
penm.kerkrentmeesters@pknodijk.nl
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UIT DE PASTORIE
Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan. Die vertelt je
van het Licht dat je straks ziet.
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij
(Lied van het Licht,
uit Zitten of Opstaan – geloofsliedjes voor kinderen)
Van harte wensen wij u en jou gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2015
Kees en Loes Visser-Molenaar
Pastorie, Zeisterweg 32, 3984 NL Odijk

Terugblik op Dankdag in het Witte Kerkje
Ik ben erg blij met de reacties die ik ontving op mijn oproep om te reageren op de viering van
dankdag. Er was brede waardering voor het feit dat er dit jaar aandacht was voor dankdag in de
eredienst van zondag, 9 november. Er werden ook goede suggesties gedaan voor een vervolg.
Iemand vroeg of er dan behalve aandacht voor het ‘gewas’ ook nadruk gelegd kon worden op de
‘arbeid’. Iemand anders vroeg zich af of het mogelijk is om de collecte af te stemmen op de
thematiek van bid- of dankdag. Misschien zelfs een collecte in natura? Al met al vond ik het zeer
bemoedigend om deze positieve reactie te ontvangen. Hartelijk dank!
Kringavonden in Bunnik die vrij toegankelijk zijn
Ds. Margje Kuiper nodigt mensen uit om met haar in één jaar de bijbel te lezen. Deelnemers lezen
elke week volgens een schema 45–50 bladzijden uit de bijbel en komen één keer per veertien
dagen bij elkaar in de Witte Huisjes, achter de PKN-kerk in Bunnik. Daar wordt ingegaan op de
vragen die het bijbellezen heeft opgeroepen.
Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met ds. Margje Kuipers: margje.k@kpnmail.nl.
Collega Kuipers nodigt speciaal ook gemeenteleden uit Odijk uit!
In januari 2015 begint in Bunnik een Filmstudiekring van vier avonden over ‘vergeving en
verzoening’. Drie films staan op het programma: ‘Troubled water’, ‘The Straight Story’ en ‘Jagten’.
De films worden bekeken en besproken op de maandagen: 12 januari, 26 januari, 9 februari en 16
februari. Er wordt een kleine bijdrage verwacht bij deelname. Geef je op bij Cornelis van Putten,
06-11058701 of via de mail: cornelisvanputten@gmail.com of bij mw. Janny Koops: 030-6563530
of via jentkoops@ziggo.nl.
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Kerkbalans
Op dinsdagavond 6 januari gaat de Aktie Kerkbalans van start. Het startschot klinkt om 19.15 uur
in de Meenthoek voor alle lopers. We zingen een lied, bidden om moed en vertrouwen en
wensen elkaar vrede en alle goeds.
Vanaf dat moment worden de brieven rondgedeeld en is het aan u als gemeente om onze
kerkopbouw te steunen.
Ds. Kees Visser

GELOVEN IS... het wonder van Kerst vieren
In de afgelopen weken – mede dankzij de nascholingsstudie over kerkopbouw – ben ik me meer
en meer gaan realiseren uit hoeveel verschillende mensen onze gemeente bestaat. Verschillend
in de zin van: afkomstig uit uiteenlopende kerken. Van gewoon hervormd en gereformeerd tot
christelijk gereformeerd, gereformeerde gemeente, Nederlands gereformeerd, gereformeerde
bond, gereformeerd vrijgemaakt, luthers, remonstrants of doopsgezind of van verschillende
evangelische gemeentes, orthodox, gematigd of vrijzinnig, mensen die het gevonden hebben of
mensen die het zoeken, trouwe kerkgangers of toch meer freelance. Hoe is het mogelijk dat we
samen een gemeente vormen? Een wonder!
En ik geloof dat dit komt omdat wij een Midden hebben en een Toekomst. We hebben een
Midden – daarmee bedoel ik niet dat we aldoor een gulden middenweg bewandelen, al is dat niet
onverstandig, bij een overlegstructuur hoort het sluiten van compromissen -, nee ik bedoel: we
hebben Jezus Christus als ons Midden. Johannes zei het al: ‘Midden onder u staat Hij’. Christus is
het Midden van de tijd, het Woord, het Licht der wereld, Bron van wijsheid, goddelijk geheim.
Jezus Christus belichaamt dat Midden, hoe ieder dat ook zelf benoemt en invult, gelovig of halfof kwartgelovig, agnostisch en ietsistisch, evangelisch of bonds. Wij zetten onze verschillen in om
ons samen te oriënteren op dat Ene Midden. Zo vieren we samen het Kerstfeest.
Het is een wonder dat we van ons als gemeente mogen spreken. Niet alleen vanwege dat Ene
Midden, ook omdat we van Toekomst mogen spreken. En dan gaat dat niet per se over de
toekomst van de kerk. We weten dat de kerk in onze Westerse samenleving krimpt. Best wel
reden tot zorg. Maar daar gaat het hier niet om. Wij mogen spreken van Toekomst in de zin dat
wij verlangen naar het Koninkrijk van God. Verlangen naar recht en gerechtigheid, naar vrede.
Ook hier ligt dus onze oriëntatie op een ander niveau dan dat van de plaatselijke kerk. O ja,
natuurlijk zorgen we met elkaar voor de toekomst van onze kerk. In januari gaat de Aktie
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Kerkbalans weer van start. We dragen graag bij aan de instandhouding en ontwikkeling van onze
gemeente. Maar er iets dat nog verder gaat, dat erbovenuit gaan: Gods Rijk.
Dat vraagt van ons dat we allemaal hierop aanspreekbaar mogen zijn. Op dat Ene Midden en op
onze Toekomst. En dat vraagt om barmhartigheid en hoop.
‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij
ons opnieuw geboren doen worden…. waardoor wij leven in hoop’, 1 Petrus 1.
Ds. Kees Visser

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Kerstpuzzel: de voorouders van Jezus
In Matteüs 1 en in Lucas 3 vind je een lijst met namen van de voorouders van Jezus. Hieronder zie
je 15 zinnetjes over mensen die in die lijst genoemd worden. Een M betekent dat die naam
voorkomt in Matteüs en de L staat voor Lucas.
1.
Een koning van Juda die de afgodendienst opnieuw invoerde en zijn zoon offerde in het
Hinnomdal. Later smeekte hij in een Assyrische gevangenis bij God om hulp. (M)
2.
Koning Hizkia had een hofmeester – iemand die de baas was over het paleis - met
dezelfde naam als deze persoon. (M, L)
3.
De vader van Boaz (M)
4.
Zeer wijze koning. (M)
5.
Toen hij geboren werd, was zijn vader 100 jaar oud. (L)
6.
Hij ging op reis toen God hem zei, dat hij zijn land en zijn familie moest verlaten. (M, L)
7.
In de tijd van David was er een priester met dezelfde naam als deze persoon. (M)
8.
Zijn vader heette Peres. (M, L)
9.
Hij is niet gestorven. (L)
10.
Zij woonde op de muur van Jericho. (M)
11.
Jesaja profeteert dat uit zijn ‘stronk een telg opschiet’. (M, L)
12.
Hij liep samen met zijn broer Jafet achteruit de tent van zijn vader in om hem toe te
dekken met een mantel. (L)
13.
Zij werd zwanger van haar schoonvader. (M)
14.
In opdracht van David liet generaal Joab hem sneuvelen in de oorlog. Zo kon David met
zijn vrouw trouwen..
15.
Hij was de vader van Zerubbabel. (M, L)
De eerste letters van de antwoorden vormen een woord in het Hebreeuws en een woord in het
Grieks. Beide woorden betekenen hetzelfde. Wat betekenen deze woorden?


Tip: zoek op www.debijbel.nl om te weten wat de woorden betekenen.
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Vul uw oplossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een dwarsligger
van De Nieuwe Bijbelvertaling.
Hebt u geen internet, dan kunt u uw oplossing ook per post sturen naar:
Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van Kerstpuzzel
2014.
Uiterste inzenddatum: 5 januari 2015. De winnaar krijgt schriftelijk bericht. Bovendien vindt u de
winnaar online op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon werkgroep: Willemien Harts.

ARTIKEL: JAHRZEIT - de verjaardag van het overlijden
In het Jodendom is het gebruikelijk dat men op de sterfdag van een dierbare (de Jahrzeit)
Kaddiesj zegt zowel thuis als in de sjoel (synagoge).
Kaddiesj is een lofgebed en heeft een wonderlijke kracht. Als er één band is die sterk genoeg kan
zijn om hemel en aarde te verbinden, dan is dat het Kaddiesj. Het houdt de levenden bij elkaar en
slaat een brug naar de verborgenheid van de dood.
Door Kaddiesj te zeggen, spreekt men zijn besef uit van de aanwezigheid van heiligheid in het
bestaan van de mens. De ervaring van goddelijke goedheid, van liefde en genegenheid kwam
voor een groot deel voort uit alles wat men deelde met de dierbare, die wordt herdacht.
Voordat degene die Jahrzeit heeft, naar voren komt in de sjoel om Kaddiesj te zeggen (en soms
zijn het meerdere personen), spreekt de rabbijn de volgende woorden uit:
“Laat ons hen die ons dierbaar waren in onze herinnering terugroepen, hen die reeds uit dit leven
zijn weggerukt en de eeuwige rust zijn ingegaan. Wij danken de Eeuwige voor alles wat goed was
in hun leven, voor onze verbondenheid met hen die verder reikt dan de grenzen van de dood.
Wanneer wij Kaddiesj zeggen en de Naam van de Eeuwige prijzen, geven wij tevens eer aan hun
nagedachtenis.
Vandaag gedenken wij met liefde …………. (de naam / namen worden genoemd).”
Dit zijn de woorden van het Kaddiesj:
“Verheven en geheiligd worde Zijn grote Naam in de wereld, die Hij schiep naar Zijn wil.
Moge Hij zijn koninkrijk vestigen in uw dagen en tijdens uw leven en nog in deze generatie van
Jisra’eel, spoedig en in de nabije toekomst. Zegt daarop: Ameen.
Moge Zijn grote Naam ten eeuwigen dage worden geprezen.
Geprezen, geloofd en verheerlijkt, hoog verheven, geroemd, bezongen en aanbeden zij de Naam
van de Heilige, geprezen zij Hij, boven alle lofprijzingen, liederen en gezangen, en boven alle troost
die in deze wereld kan worden uitgesproken, Zegt daarop: Ameen.
Moge er volledige vrede komen vanuit de hemel en leven voor ons en voor heel Jisra’eel.
Zegt daarop: Ameen.
Hij die vrede maakt in Zijn sferen, moge Hij vrede maken voor ons, voor heel Jisra’eel en voor de
hele mensheid. Zegt daarop: Ameen.”
Thuis brandt men een Jahrzeit-lichtje. Dat is tegenwoordig een elektrisch lichtje in de vorm van
een hartje, waarin een vlam brandt; want zolang wij hen gedenken, blijven zij leven in ons hart.
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Tirtzah Middleton
lid van de Liberaal Joodse Gemeente,
voor de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

BIJBELLEESROOSTER
December
di 16
wo 17
do 18
vrij 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vrij 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31

Jesaja 43:14-21
Jesaja 43:22-28
Jesaja 44:1-8
Jesaja 44:9-17
Jesaja 44:18-23
Jesaja 44:24-45:7
Jesaja 45:8-13
Jesaja 45:14-19
Jesaja 45:20-25
Johannes 1:1-13
Johannes 1:14-18
Psalm 96
Openbaring 21:1-8
Openbaring 21:9-27
Openbaring 22:1-7
Openbaring 22:8-21
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Januari
do 1
vrij 2
za 3
zo 4
ma 5
di 6
wo 7
do 8
vrij 9
za 10
zo 11
ma 12
di 13
wo 14
do 15
vrij 16
za 17

Psalm 8
Jesaja 55:1-13
Jesaja 56:1-8
Jesaja 56:9-57:6
Jesaja 57:7-13
Jesaja 57:14-21
Jesaja 58:1-5
Jesaja 58:6-14
Psalm 72
Handelingen 18:23-28
Handelingen 19:1-7
Handelingen 19:8-12
Handelingen 19:13-20
Jesaja 59:1-8
Jesaja 59:9-15a
Jesaja 59:15b-21
Kolossenzen 1:1-11

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN
De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op zondag 11 januari van 14.30 tot
17.00 uur in het Zaaltje bij de St. Nicolaaskerk.
Dan komt de heer Sypkens een boeiend verhaal vertellen. Ook zullen er wafels worden
gebakken en genuttigd. Het belooft een gezellige Nieuwjaarszondagmiddag te worden.
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 8
februari ook van 14.30 tot 17.00 uur.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK

Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende
keer plaatsvinden op
maandag 26 januari 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 21
t/m vrijdag 23 januari vanaf 17 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 23 februari, zelfde tijd en plaats.

INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inleverdatum
5 januari
9 februari
16 maart
20 april
dinsdag 26 mei
29 juni
24 augustus
28 september
2 november
7 december

Redactie:

Verschijningsdatum
13 januari
17 februari
24 maart
28 april
2 juni
7 juli
1 september
6 oktober
10 november
15 december

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

t. 030 – 2901829, e-mail: info@snuffelhonk.nl
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