KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK
25e JAARGANG, Nr.1, januari/februari 2015
Voor de gegevens van de PKN Odijk, klik op ‘gegevens’ in het menu links
Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 9 februari 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.

Zondag 18 januari - Oecumenische dienst in de Nicolaaskerk
11.00 uur
Ds. Kees Visser en pastor Laura de Vries
Collecte:
De Schans
Extra:
Jeugdkerk
Zondag 25 januari - Heilig Avondmaal
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte:
Jeugdpastoraat
Zondag 1 februari - Sartawi-project, in Bunnik
10.00 uur
Ds. Coen Constandse en ds. Kees Visser
Collecte:
Sartawi
Extra:
Jeugdkerk
Zondag 8 februari - Jeugdienst
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte:
Pionierswerk in Noordwijk
Zondag 15 februari - Doopdienst
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte:
Stichting Voorkom!
Extra:
Jeugdkerk

BIJ DE DIENSTEN
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 RKparochie wordt de dienst gehouden om 11.00 uur in de Nicolaaskerk. De RK-kerk kampt met
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personeelstekort. De vaste RK-voorgangers leiden twee diensten kort na elkaar op zondagmorgen;
één in een ander dorp en één in Odijk. Dan wordt dat voor 18 januari een aanvangstijd van 11.00
uur.
Zondag, 25 januari vieren wij de Maaltijd van
dienst die om 10.00 uur begint en geleid wordt
van de Week is Lied 170, dat begeleid wordt
Pannekoek.

onze Heer met jong en oud in de
door ds. Kees Visser. Het Lied
met klarinet door Piet

Zondag, 1 februari wordt de dienst gehouden
in BUNNIK om 10.00 uur. Deze
gezamenlijke dienst staat in het teken van ons Sartawi-project. Ds. Coen Constandse en ds. Kees
Visser gaan beide voor deze dienst en natuurlijk doet de gezamenlijke werkgroep voor Sartawi mee.
Zondag, 8 februari houden we een JEUGDDIENST om 10.00 uur. Op dit moment is het thema nog
niet bekend, want de voorbereiding is nog maar net op gang gekomen. Ds. Kees Visser gaat in de
dienst voor. Lied van de Week is Lied 856. Astrid van den Heuvel zal dit lied met hoorn begeleiden.
Zondag, 15 februari wordt om 10.00 uur een DOOPDIENST gehouden, waarin ds. Kees Visser
voorgaat. In deze dienst zal Marit Janna gedoopt worden, dochtertje van Peter Baas en Jantine
Bokhorst (Lindelaar 20), zusje van Casper. Er zijn twee liederen van de week: Lied 342 en 540. Aan
de dienst werkt ook de Cantorij mee o.l.v. Edith Tilanus.
COLLECTEDOELEN
Eerst nog even over wat geweest is.
 Een mogelijk misverstand. Op 4 januari collecteerden we voor de voedselbank. In de
aankondiging stond dat voor 2015 €18.000,- nodig is en dat er in 2014 in Bunnik gemiddeld vier
voedselpakketten per week verstrekt zijn. Per pakket lijkt het dan wel een heel hoog bedrag.
Echter, het verzorgingsgebied van de voedselbank Kromme Rijn omvat ook het gebied van de
gemeente Wijk bij Duurstede. De voedselbank verstrekte in het totaal tien keer zoveel
pakketten. Ook in de andere dorpen
wordt geld bijeen gebracht.
Hiernaast komen uit het hele gebied
voedsel en vrijwilligers.
 In tegenstelling tot de aankondiging
in het vorige kerkblad is op 11
januari niet gecollecteerd voor
Sartawi maar voor een
project van Kerk in Actie in
Cambodja. Op de Sartawizondag, 1 februari, collecteren we
voor Sartawi.
Zondag 18 januari: De Schans.
Tijdens de oecumenische dienst wordt gecollecteerd voor de gehandicaptensociëteit De Schans.
Tweemaal per maand is een Schansdag in het dorpshuis.
Zondag 25 januari: Jeugdpastoraat.
Pim, net zestien, volgt de opleiding voor kok. De prestatiedruk is hoog. Hij krijgt stress en wordt
lusteloos. Hij zondert zich steeds meer af. Een neerwaartse spiraal dreigt.
Michiel, tienerleider in de kerk, hoort van de situatie van Pim. Hij heeft een training gevolgd bij JOP,
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, en
heeft voldoende handreikingen
en daardoor zelfvertrouwen gekregen om aan te
bellen bij het huis van Pim. Na
dit eerste gesprek met Pim gaat Michiel vaker
langs en langzaam komt Pim
uit zijn isolement. Hoe waardevol is het dat er
mensen zijn zoals Michiel!
Mensen die getraind worden om naast jongeren
te staan. Steun dit soort
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trainingen.
Zondag 1 februari: Sartawi.
Het Sartawi-project is een samenwerking van de diaconieën van Bunnik en Odijk. Op deze zondag is
een speciale Sartawi-dienst in de kerk in Bunnik. De collecte is voor het project.
Zondag 8 februari: Pionierswerk in Noordwijk.
In veel gemeenten ontbreekt de middengeneratie, mensen van 25 tot 45 jaar. Mensen die wel
behoefte hebben om de verbinding met elkaar te zoeken en te praten over geloof en het leven.
In Noordwijk heeft ds. Janneke Nijboer van de Protestantse Kerk de opdracht gekregen om deze
generatie te inspireren en te activeren voor geloof en kerk. Ze bereikt hen ondermeer met de
sociale media, met talkshows met veel gelegenheid voor gesprek en vieringen op het strand. Deze
community heet, heel toepasselijk, Windkracht 3 punt 0. Met de collecte steunen we het
pionierswerk van ds. Janneke.
Zondag 15 februari: Voorkom verslaving.
Voorkom! geeft preventieve voorlichting over verslavende middelen op scholen. Voorkom! werkt
met preventiewerkers, die de theorie van verslaving uitleggen en met ervaringsdeskundigen die hun
praktijk verhaal vertellen. Voorkom! verleent ook nazorg. Jaarlijks worden 50.000 jongeren bereikt.

COLLECTEOPBRENGSTEN
Datum
7-12
14-12
21-12
24-12
24-12
25-12
28-12

Collecte tijdens de dienst
Collectedoel
Opbrengst
Landelijk pastoraat
€ 150,55
Pro Rege
€ 152,00
Project jeugdkerk
€ 108,11
Kinderkerstfeest: Novib € 244,30*
Noodhulp Syrië
€ 167,40
Kinderen in de knel
€ 341,75
De Glind
€ 62,22

Uitgangscollecte
Opbrengst
€ 124,25
€ 76,35
€ 132,97
--€ 87,30
€ 187,88
€ 43,84

* De diaconie heeft de opbrengst van de collecte van het kinderkerstfeest verdubbeld.

VAN DE DIAKONIE
Zendingsbus
Jarenlang hangt achter in de kerk een Zendingsbus. Al een tijdlang is hij niet geleegd, de sleutel
blijkt niet te vinden. Daarom moeten we de bus slopen. De inhoud toont dat gemeenteleden er van
tijd tot tijd een bijdrage voor de zending in deden. Dank voor die bijdragen! We zullen die
doorsturen naar de afdeling Missionair werk van onze kerk.
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De vraag is nu: moet er op die plek een nieuwe bus komen? Is die bus wel nodig? Een paar keer per
jaar vragen we in de collecten een bijdrage voor Missionair werk (o.a. met Pinksteren). En mocht u
iets extra’s willen geven, dan kunt u een gift overmaken naar PKN/Missionair werk onder nummer
NL 10 ABNA 0444 444 777.
Wilt u reageren, geef dat dan svp door aan de diaken voor ZWO Nico Aperloo (tel.6561318).

Postzegels en kaarten voor de Zending
Tot voor kort werden postzegels en kaarten ingenomen via de Voedseltafel. We zetten nu in de hal
van de Meenthoek een doos met een sticker erop: Spaar postzegels voor de Zending. Wij zorgen
ervoor dat de zegels en de Kerst- en ansichtkaarten in Utrecht komen. En van daar gaan ze naar de
groepen vrijwilligers die de zegels en kaarten uitzoeken en via beurzen en marktplaats verkopen.
Dat levert jaarlijks tussen de 25 en 40 duizend Euro op.
Eigengemaakte kaarten kunnen direct weg, want daar is geen markt voor (wel de postzegel eraf
halen). Ansichtkaarten, kunstreproducties en kaarten van bijv. Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie
Kramer, Marjolein Bastin en Anne Geddes leveren geld op.
Vervoer naar Bunnik op 1 februari?
Zondag 1 februari staat de dienst in het teken van Werelddiakonaat en deze keer met name van het
projekt SARTAWI in Bolivia. Het wordt een gezamenlijke dienst, in Bunnik. Beide predikanten van
Bunnik en Odijk gaan in de dienst voor.
De collecte is uiteraard voor
Sartawi! Wilt u met iemand meerijden?
Dan regelen we dat. Laat het
even weten aan de diaken voor ZWO
Nico Aperloo (Tel.6561318).

KERKBALANS 2015
In de periode van 12 - 25 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?
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ritzo Holtman, tel. 657 02 46, e-mail gmvv@planet.nl
KERKBALANS - STARTAVOND
Op dinsdagavond 6 januari klonk het startschot voor de lopers van Aktie Kerkbalans. We hebben
Lied 912 gezongen: ‘Neem mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid’. Om daarmee respect
uit te drukken voor alle vrijwilligers die hun uren en hun tijd geven aan deze actie. Ook zongen we
over ‘zilver en goud’, de bijdragen die wij als gemeenteleden kunnen en willen schenken aan de
voortgang van het kerkelijk leven.
Onze kerk viert, leert, verbindt, dient, deelt, kleurt, zingt en bezielt. Onze kerk is in balans als wij dit
samen kunnen beleven. En dat vraagt onze inzet en ons gebed.
Ds. Kees Visser
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KERKBALANS - SCHENKINGSAKTE
Overweegt u ook om een periodieke schenkingsakte af te sluiten?
In de vorige editie van het Kerknieuws hebben we u reeds geattendeerd op het bestaan van een
onderhandse periodieke schenkingsakte. Reden om hier nogmaals aandacht aan te besteden, is om
u verder te informeren over de voor- en nadelen van een dergelijke akte. Tevens willen we
aankondigen dat u hiervoor een formulier zult vinden in uw envelop van de Actie Kerkbalans, die u
binnenkort kunt verwachten. Op dit formulier kunt u eenvoudig aangeven hoeveel u wilt schenken
aan het kerkelijk werk en/of aan de diaconie.
Sinds 2014 heeft de Belastingdienst het mogelijk gemaakt om een schenkingsovereenkomst direct
met de begunstigde te sluiten, waardoor u dit niet meer via een notaris hoeft te doen. Het grote
verschil tussen een onderhandse periodieke schenkingsakte en een eenmalige gift is dat u niet te
maken heeft met een minimum (en maximum) drempel voor wat betreft de fiscale aftrekbaarheid.
Uw totale periodieke gift is dus aftrekbaar, wat inhoudt dat het u netto een stuk minder kost dan
wat u bruto schenkt.
Voorwaarde is wel dat u zich voor een periode van 5 jaar (of langer) vastlegt om jaarlijks een vast
bedrag te schenken. Doet u dit niet, dan kan dat gevolgen hebben voor de fiscale voordelen die u in
eerdere jaren onder deze periodieke schenkingsakte heeft genoten. Dit geldt niet bij overlijden,
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid; als dit binnen 5 jaar gebeurt, blijft de aftrekbaarheid van
eerdere schenkingen wel geldig.
Verder kunnen de fiscale voordelen van een periodieke schenkingsakte lager uitvallen indien u
andere giften doet die niet onder een periodieke gift vallen en dus wel te maken hebben met het
drempelbedrag. Dit geldt voornamelijk indien u zonder uw kerkelijke giften niet aan het
drempelbedrag toe komt, terwijl dat met deze giften wel het geval zou zijn, of wanneer u
toezeggingen van meerdere jaren in 1 jaar betaalt.
Het is dus raadzaam u goed te (laten) informeren indien u een periodieke schenkingsakte
overweegt. Wij willen u hierbij graag helpen, dus horen het graag wanneer u verdere vragen heeft.
Zeker wanneer u het drempelbedrag nu niet haalt of verder weinig giften doet, kan dit een
interessante optie zijn voor u én voor de kerk.

Namens de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters,
Jan van Geest, Ritzo Holtman en Jogchum Tigchelaar

UIT DE PASTORIE
Terugblik Kerst
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Wat waren het mooie diensten! Wat heb ik genoten van de kinderen bij hun kerstmusical. Zo jong
nog en al zo goed! Feestelijk om erbij te zijn geweest. Dank jullie wel, jongens en meisjes, en
natuurlijk grote dank ook voor de mensen die de musical met de kinderen hebben ingestudeerd en
de kerk hebben aangekleed.
En wat een fantastisch werk is er weer verzet om alles in een feestelijke stemming te brengen. De
kerstboom, de guirlandes, de kransen. Onder de bezielende leiding van Corine en Hans Landzaat zijn
heel wat andere vrijwilligers in touw geweest om de kerk in kerstsfeer om te toveren en wat wordt
dat gewaardeerd! De glühwein, de chocolademelk en de kerststol na de kerstnachtdienst, alles
droeg bij aan een geslaagde kerstviering. Iedereen hartelijke dank!
Gift
Van een dankbaar gemeentelid ontving ik een gift van €250, - . De geefster
hartelijke dank!
Ds. Kees Visser

Ter nagedachtenis van Elisabeth Maria Both – Van ’t Hoff
Zondag, 7 december overleed nog tamelijk plotseling mevrouw Lies Both. Ze woonde aan de
Jodichemdreef 8. Elisabeth Maria Both–van ’t Hoff werd 97 jaar. Ze was ons oudste gemeentelid.
Lies werd geboren toen de eerste wereldoorlog woedde, in 1917 in Den Haag. Ondanks deze
omstandigheden was ze in staat school en studie te doorlopen. Ze werd secretaresse van haar vak.
En dat trof bijzonder toen ze trouwde met haar man Cor in 1941 en in Vleuten ging wonen en zij
samen een lederzaak opzetten, waar Lies de administratie verzorgde en alle zakelijke
beslommeringen deed. In Vleuten werden ze vader en moeder. Maar ze moesten meemaken hoe
hun eerste kindje bij haar geboorte overleed. Daarna werden Hans, Liesbeth en Paul geboren.
In 1968 verhuisden ze naar Odijk en raakten van harte betrokken bij het dorp en bij het Witte
Kerkje. Aan tal van vrijwillig werk deed Lies mee, van de bazaar tot en met het vouwen van
Kerknieuws, en nam zij deel aan tal van kringen over literatuur en muziek. Muziek, pianomuziek was
haar grote passie. Tot op hoge leeftijd speelde ze graag.
Hoewel zij tot aan haar sterven helder van geest bleef, werd haar lichaam brozer. Ze had moeite
met haar beperkingen. Omdat ze altijd zo actief was geweest, viel het haar tegen om steeds minder
te kunnen. Ze was dankbaar voor alle vormen van belangstelling, allereerst van de kant van haar
kinderen en kleinkinderen, maar niet minder van de vele vrijwilligers – ook uit de kerk – die haar
ondersteunden.
Op de eerste zondag van Advent was ze zoals gebruikelijk in de kerk. In de week die volgde, liet ze
weten zich niet zo lekker te voelen. Daarom kon ze de tweede zondag van Advent niet in de
morgendienst aanwezig zijn. Diezelfde dag overleed zij.
Vrijdag, 12 december hebben we de dankdienst voor haar leven gehouden hier in het Witte kerkje
en haar bijgezet in het graf van haar man Cor die in 1989 was overleden. We hebben liederen
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gezongen die zij zelf had bestemd voor deze dienst, waaronder Psalm 73: 12 in de Oude Berijming:
‘‘k Zal dan gedurig bij U zijn’.
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen mogen zich getroost weten met de woorden van de
tekst die centraal stond in de dienst, en waarin wij ook Lies konden herkennen, uit Jozua 1: Wees
vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat,
de Heer, je God, staat je bij!
Ds. Kees Visser
BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
Op maandag 5 januari is de kerk weer ontdaan van zijn kersttooi. De
groep vrijwilligers die daar aan meewerkt, is zo goed ingewerkt, dat al
het werk voor het middaguur achter de rug was. Alles netjes
opgeruimd, de kerk weer gezogen, hulde aan al die helpende handen.
De kerstboom viel trouwens dit jaar bij veel gemeenteleden bijzonder
in de smaak. Ik hoorde veel meer goedkeurende opmerkingen dan
andere jaren over de vorm van deze slanke boom.
Maar nu is het nieuwe jaar weer van start gegaan. Een goed moment
voor mij om eens terug te kijken naar mijn goede voornemens die ik
verleden jaar aan het papier toevertrouwde. Dat waren er twee.
Allereerst nam ik mij voor om te proberen mij minder te ‘ergeren aan’.
Het helpt vaak al wanneer je zo iets op papier zet, want dan ben je meer attent op sommige zaken.
In veel gevallen is het mij gelukt om zaken wat ruimer te bekijken en zijn beloop te laten, zolang het
de algemene gang van zaken maar niet (te veel) verstoord,
Mijn tweede goede voornemen was het zoeken van een vervanger om kennis te kunnen overdragen
over de gang van zaken. Ook dat is gelukt. Gerda van Rijn draait al weer heel wat maanden mee. Zij
heeft toegang tot de agenda en het emailverkeer. Daarom is zij goed op de hoogte van alles wat er
speelt en afgesproken is. De afhankelijkheid van mij is daarmee gelukkig teruggebracht. Vol goede
moed dus weer het nieuwe jaar in.

Voor veel paren zijn de kerstdagen denk ik, een mooi moment om over de gezamenlijke toekomst,
plannen te maken. Want direct in het nieuwe jaar komen de aanvragen van toekomstige
bruidsparen om onze kerk te mogen gebruiken, weer binnen, Ook dit jaar weer. Ik hoop er samen
met Corine deze zomer weer veel te kunnen begroeten.
Hans Landzaat

DE KOSTERIJ
De kostersploeg heeft uitbreiding nodig, zowel voor de gangbare taken voor de zondagsdienst als
voor de rouw- en trouwplechtigheden overdag.
Op beide functies kan apart gereageerd worden. Voelt u (m/v) ervoor in onze PKN gemeente deze
praktische taak te vervullen, neem dan contact op met Connie Tukker, tel. 030 6562527,
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e-mail: c.tukker@ziggo.nl

INLOOPMORGEN
Op 7 januari is de Inloopmorgen weer van start gegaan. Elke woensdagmorgen van 10.00 – 12.00
uur is de kerk open: stilte en ontmoeting. Wie even tot rust wil komen, zoekt de stilte op in de kerk.
Er klinkt zacht stemmige muziek. Er ligt en gebedenboek. In de Consistorie kunnen mensen elkaar
ontmoeten bij een kopje koffie. Op woensdag 14 januari zullen alle vrijwilligers, die betrokken zijn
bij de Inloopmorgen een tussentijdse evaluatie houden, van 9.00 – 10.00 uur in de Consistorie. Wie
weet gaat het lukken om een minibibliotheek in de Consistorie op te zetten met uitleen van
christelijke boeken.
Ds. Kees Visser

KERKNIEUWS DIGITAAL?
Ontvangt u het kerknieuws graag digitaal via e-mail in plaats van op papier? Stuur dan een mail met
uw naam en woonadres naar: kerknieuws@pknodijk.nl.

OECUMENISCH BERAAD
Vrijwilligers gezocht
De liturgiecommissie van het Oecumenisch Beraad organiseert jaarlijks met hulp van de
voorgangers van beide kerken vier oecumenische avondvieringen, vespers, in de Goede of Stille
Week.
We zoeken nu opnieuw per geloofsgemeenschap drie tot vier vrijwilligers die samen met een
vrijwilliger van de andere geloofsgemeenschap zouden willen voorgaan in telkens één van de drie of
vier avondvieringen.
Het thema wordt bijtijds bekendgemaakt. De data zijn: maandag 30 maart, dinsdag 31 maart,
woensdag 1 april en (onder voorbehoud) zaterdag 4 april, alle avonden van 19.30 tot 20 uur.
De voorbereiding zelf kost ongeveer één avond.
U kunt zich aanmelden bij Saskia van der Made, scvandermade@kpnplanet.nl, of Marco Prins
amaprins@xs4all.nl
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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

FILM AMNESTY-GROEP
Op Vrijdag 13 februari vertoont de plaatselijke Amnestygroep in samenwerking met het Odijkse
Filmhuis een indrukwekkende film over de
kinderprostitutie in de
Filippijnen.
Lilet, een elfjarig meisje uit Manila vecht om te
overleven in de straten van
Manila maar dreigt af te glijden in de prostitutie.
Sociaal werkster Claire - gespeeld door Johanna ter
Steege, probeert wanhopig het
meisje te redden, maar haar pogingen stranden
keer op keer.
De film is gebaseerd op interviews met Lilet, een jong meisje, dat uiteindelijk de meest bekende
prostituée van Manila werd.
De film is uitgebracht door de Stichting "Terre des Hommes".
U bent van harte uitgenodigd.
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Aanvangstijd: 20 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Plaats:
Jongerencentrum "De Schoudermantel" aan de Provinciale weg
Toegangsprijs: € 5,- aan de zaal te voldoen.

SOBERE MAALTIJDEN
Ook in de 40-dagentijd 2015 zal er weer de mogelijkheid zijn deel te nemen aan Sobere Maaltijden,
een moment van ontmoeting en bezinning aan tafel op weg naar Pasen.
Meer informatie in het eerstvolgende kerkblad. Nu noemen we alleen plaats en data, zodat er zo
nodig in volle agenda’s rekening mee kan worden gehouden.
De 40-dagentijd 2015 begint op 18 februari (Aswoensdag) en de 1e Sobere Maaltijd is op maandag
23 febr. en vervolgens elke week een dag later: dinsdag 3 mrt., woensdag 11 mrt. , donderdag 19
mrt. en vrijdag 26 mrt. steeds van 18.00 – 19.45 uur.
We komen deze 40-dagentijd bij elkaar in ‘Het Zaaltje’ van de Nicolaaskerk in Odijk.
Oecumenisch Beraad Odijk
(Com. Kerk en Samenleving)

KRINGENWERK
Kring over ‘God staat aan het begin en hij komt aan het einde’
Vanaf half januari (19/20) tot begin maart komen we vier keer (1x in de 2 weken, resp. op ma. av. of
di. mo) bij elkaar om ons te buigen over de eerste en de laatste hoofdstukken van de Bijbel: Genesis
1 en 2, Openbaring 21 en 22. Staat er wat er staat (vertaling en context) Verstaan we wat we lezen?
(Wat raakt ons en geeft richting?)
De maandagavondkring is vol, op dinsdagmorgen is er nog plaats voor 3 deelnemers, want we
willen de kring niet al te groot maken (maximaal 12) omwille van het gesprek met elkaar.
Aanmelden bij Piet Pannekoek, telefonisch 2745586 of per e-mail pannekoek.p@kpnmail.nl.

KINDERKERSTFEEST
Woensdagavond 24 december hebben we met heel veel kinderen het kinderkerstfeest gevierd.
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Met tien kinderen speelden we het kerstspel ‘Een herder kijkt verder’. Het verhaal ging over drie
herders die op de schapen pasten. Ze probeerden elkaar wakker te houden, maar dat lukte niet
altijd even goed. In de verte (achter een groot wit laken met een lamp) kwamen Jozef en Maria
voorbij en later de drie wijzen. Dan
komt een engel aan de
herders vertellen dat Jezus geboren is
in een stal. De herders gaan
op weg naar de stal, samen met de
engel en de herbergier. Ook
de drie wijzen komen later bij elkaar in
de stal.
De kinderen hebben heel erg hun best
kerstfeest van te maken! Zij verzorgden
gebeden, ze staken vijf kaarsen aan en
hen voorgelezen.

gedaan om er een mooi
ook het welkom en de
er werd een gedichtje door

Aan het eind van de dienst mochten ze ook ds Kees Visser helpen met de zegen. Het was een hele
mooie kerkdienst!
Na afloop van de dienst is er gecollecteerd voor Novib. De kinderen hadden van te voren met elkaar
bedacht wat er van het opgehaalde geld ‘gekocht’ zou kunnen worden bij Novib. Uiteindelijk heeft
de Diakonie het bedrag verdubbeld en is er voor in totaal € 245,- besteed aan vier keer een set
‘Beestenboel’.
Er zijn tijdens de dienst ook foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn binnenkort terug te zien op de website
(www.pknodijk.nl).
Rennie, Joop en Rianne.
BRIEF UIT TANZANIA
Op 2 november vorig jaar hebben we als gemeente Gea van Rijn uitgezwaaid voor haar stagereis
naar Tanzania. Wij hebben haar en haar collega Gitta Overdevest de zegen van God mogen
meegegeven. In Tanzania gaan zij werken als tropenartsen. Onlangs schreef Gea over haar eerste
ervaringen. Hier drukken wij haar brief (enigszins aangepast) graag af, zodat we met hen kunnen
meeleven en voor hen bidden.
Ds. Kees Visser

Hallo Lieve Mensen,
Hier een kort berichtje uit Tanzania. Ik ben nu twee weken aan het werk en zoals verwacht is het
heel anders dan in Nederland. Veel moet nog bezinken en 'wennen'. Later zal nog wel een
uitgebreider bericht volgen.
Gitta en ik hebben een eigen huisje vlak bij het ziekenhuis, heel erg fijn met koelkast, normaal
westers toilet, gasstel om te koken en ieder een eigen kamer. We hebben een mama ( dat betekent
hier ‘mevrouw’) die voor ons kookt en wast, heel fijn als je thuis komt na een dag werken en het eten
hoef je alleen nog maar op te warmen. Het ziekenhuis ligt ongeveer naast ons huis. Gitta is
begonnen op de labour-ward (verloskamer) en ik op de male-ward (mannen). Wat Gitta is
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opgevallen is dat de kinderen hier vaak heel vroeg en te klein worden geboren en daarom veel
ondersteuning nodig hebben als ze geboren zijn (slijm uit de mond zuigen, droog wrijven, zuurstof en
soms zelf reanimatie, helaas ook vaak zonder succes). Op de mannenafdeling is het minder heftig en
liggen vooral mensen met malaria, liesbreuk, mensen die net zijn geopereerd. Verder lopen we ook
vaak langs de kinderafdeling omdat daar zieke kinderen liggen met malaria, ernstige
longontsteking, bloedarmoede en meningitis. Het is belangrijk om deze kinderen te controleren
omdat soms iets wordt gemist of ze snel hard achteruit kunnen gaan.
Verder is het dorpje erg Afrikaans en gezellig! We hebben op 10 minuten lopen een berg met
prachtig uitzicht over de omgeving en het dorp. Er wonen hier twee Nederlanders die al 7 jaar hier
wonen en vrijwilligerswerk doen voor het ziekenhuis. Zij hebben een eigen stichting opgericht voor
het ziekenhuis (http://saidiahelptsumve.nl/). Zij bouwen nu een nieuw operatiecomplex. Zij hebben
in het verleden noodgenerators aangeschaft en Tineke werkt als fysiotherapeut in het ziekenhuis.
Verder helpen ze ook het dorp en omliggende dorpen door bijvoorbeeld waterputten te bouwen. Zij
helpen ons om dingen te regelen of leggen uit wat hier normaal is en ze zijn ook erg fijn om elke dag
even een praatje mee te maken of op zondag thee te drinken. Ik hoop dat jullie een beetje een
indruk hebben gekregen van het leven hier.
Gea van Rijn.

GELOVEN IS... EEN AMBT
De scriba van onze PKN, ds. Arjan Plaisier, stuurde een brief aan alle kerkenraden over het ambt. Hij
gaat in op de praktijk. De kerkenraad is een bestuur en dus zijn er bestuursleden nodig. Toevallig
heten die ambtsdragers. Maar we zijn geen gewone vereniging Een bestuur met leden is hem te
oppervlakkig. Het ambt is geen keuze, maar een geschenk. Ambtsdragers zijn er om de gemeente te
bepalen bij het heil dat wij in Christus ontvangen.
Nou is dat een grote roeping. We zijn allang blij als we de vacatures vervuld kunnen krijgen. En dat
is een hele opgave. Maar Plaisier wil ervoor waken dat we ambtsdragers gaan ronselen binnen de
gemeente. Hij ziet ook wel de praktijk, dat het kraakt in de kerk. Dat het ‘ambt’ alleen nog iets lijkt
van vroeger. Dat gemeenteleden zich afvragen of het niet allemaal te hoogdravend is, te moeilijk,
te zwaar. En toch wil hij waken voor een vervlakking.
Ooit zei een gemeentelid toen hij gevraagd werd om het ambt van diaken op zich te nemen: ‘Ik
beschouw dit als mijn corvee’. Je draagt allemaal je steentje bij, vrijwillig maar niet vrijblijvend. Je
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zet er mede je schouders onder. Je denkt en doet mee in de organisatie. Jouw talent, jouw gaven
zijn daarvoor van belang. En als het jouw beurt is, als jij gevraagd wordt, kun je dat beroep niet
zomaar ter zijde leggen.
Of iedereen deze opvatting deelt, weet ik niet. Er zijn begrijpelijke motieven om een ambt niet te
aanvaarden. Het vergt gedurende een bepaalde termijn tijd en energie, aandacht en inzet. Dat is
een keuze.
Toch ben ik wel gevoelig voor het argument van ds. Plaisier als hij schrijft dat het ambt een
geschenk is. Als kerkenraad zijn wij meer dan een bestuur dat de boel draaiende houdt. Met elkaar
zorgen wij ervoor dat we de eenheid bewaren en de vrede dienen. We helpen om verschillen te
verdragen of te overstijgen en elkaar vast te houden als broeders en zusters die één zijn in Jezus
Christus. Wij hebben elkaar niet uitgezocht. God heeft ons aan elkaar gegeven om kerk te zijn,
Lichaam van Christus op aarde. Met minder mogen we geen genoegen nemen. In de Efezebrief
lezen we hoe Paulus schrijft dat het Christus is, die “apostelen heeft aangesteld, en profeten,
evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn
dienst”, Efeziërs 4: 11 v.v.
Geloven is een ambt, een dienst, in de kerk en in de wereld. En dat geldt alle gemeenteleden. De
ambten van ouderling, diaken en predikant zijn een verbijzondering van het ambt dat we allemaal
dragen, dat van gelovige. De kerk gaat voorop, het ambt volgt.
Het komt aan op vertrouwen. Wie een ambt aanvaardt, moet diep van binnen weten van de belofte
uit Jozua 1. Toen Mozes zijn taak overdroeg op Jozua, zei God tegen hem tot driemaal toe: “Ik zal je
bijstaan”.
Misschien toch iets om eens aan te denken als we ook dit jaar zullen proberen nieuwe
ambtsdragers te werven. En zeker ook aan die corvee.
Ds. Kees Visser
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KLEURPLAAT
de doop van Jezus (Mat. 3: 13 – 17)

BIJBELLEESROOSTER
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januari
di 13
wo 14
do 15
vr 16
za 17
zo 18
ma 19
di 20
wo 21
do 22
vr 23
za 24
zo 25
ma 26
di 27
wo 28
do 29
vr 30
za 31

Handelingen 19:13-20
Jesaja 59:1-8
Jesaja 59:9-15a
Jesaja 59:15b-21
Kolossenzen 1:1-11
Kolossenzen 1:12-23
Jesaja 60:1-14
Jesaja 60:15-22
Jesaja 61:1-11
Jesaja 62:1-12
Psalm 149
Marcus 1:1-15
Marcus 1:16-28
Marcus 1:29-45
Marcus 2:1-12
Marcus 2:13-22
Marcus 2:23-3:6
Marcus 3:7-19
Kolossenzen 1:24-2:5

februari
zo 1
ma 2
di 3
wo 4
do 5
vr 6
za 7
zo 8
ma 9
di 10
wo 11
do 12
vr 13
za 14
zo 15
ma 16
di 17
wo 18
do 19
vr 20
za 21

Kolossenzen 2:6-15
Kolossenzen 2:16-3:4
Psalm 18:1-20
Psalm 18:21-35
Psalm 18:36-51
2 Korintiërs 1:1-11
2 Korintiërs 1:12-22
2 Korintiërs 1:23–2:13
2 Korintiërs 2:14–3:6
2 Korintiërs 3:7-18
2 Korintiërs 4:1-6
2 Korintiërs 4:7-18
2 Korintiërs 5:1-10
Psalm 32
Kolossenzen 3:5-17
Kolossenzen 3:18-4:6
Kolossenzen 4:7-18
2 Korintiërs 5:11-21
2 Korintiërs 6:1-13
Exodus 19:1-15
Exodus 19:16-25

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN
De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op zondag 8 februari van 14.30
tot 17.00 uur in het Zaaltje bij de St. Nicolaaskerk.
Dan komt plaatsgenoten mw. E. Hoekstra en dhr. N. Tukker muziekstukken spelen
op hun houten fluitinstrumenten en hierover wat vertellen.
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 eveneens in het Zaaltje bij de St. Nicolaaskerk zal zijn op zondag 8
maart 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
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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 vrijdag23 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
2-2015
3-2015
4-2015
5-2015
6-2015
7-2015
8-2015
9-2015
10-2015
1-2016

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

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

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
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
www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl
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