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Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 16 maart 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 22 februari Heilig Avondmaal
10.00 uur
Ds. A. van Buuren uit Amsterdam
Collecte
Rampenbestrijding in Madagaskar
Zondag 1 maart
10.00 uur
Collecte
Extra
-

Ds. S. Janse
Bijbelverkondiging in de Golfstaten
jeugdkerk

Zondag 8 maart
11.00 uur
collecte
-

Oecumenische viering
Ds. Kees Visser
Er even tussenuit

Zondag 15 maart
10.00 uur
Collecte
Extra
-

Ds. Kees Visser
Leven ondanks aids
jeugdkerk

Zondag 22 maart
10.00 uur
Collecte
-

Ds. M. van der Kooi
Een veilige plek

Zondag 29 maart
10.00 uur
-

Palmzondag
Ds. Kees Visser

Stille Week
Maandag 30 maart, dinsdag 31 maart en woensdag 1 april:
19.30 uur
Oecumenisch Vesper
Donderdag 2 april:
19.30 uur
-

Witte donderdag (Heilig Avondmaal)
Ds. Kees Visser

Vrijdag 3 april:
19.30 uur
-

Goede Vrijdag
Ds. Kees Visser

Zaterdag 4 april :
19.30 uur
-

Stille Zaterdag
Oecumenisch Vesper

Zondag 5 april:
9.00 uur
10.30 uur
Extra
-

Pasen
Ds. Kees Visser
Ds. Kees Visser
Jeugdkerk

BIJ DE DIENSTEN
Zondag, 22 februari gaat ds. A. van Buuren uit Amsterdam voor in de dienst van 10.00 uur. Het is de
eerste zondag in de Veertigdagentijd. In deze dienst wordt de Maaltijd van onze Heer gevierd.
Zondag, 1 maart - de tweede zondag in de Veertigdagentijd - leidt ds. S. Janse uit Driebergen de
dienst, die om 10.00 uur begint. Lied van de Week is Lied 545.
Zondag, 8 maart is er een oecumenische dienst in de H. Nicolaaskerk om 11.00 uur. In deze derde
zondag van de Veertigdagentijd gaan pastoraal werkster mevr. Laura de Vries en ds. Kees Visser voor.
Het evangelie van de tempelreiniging wordt gelezen, Johannes 2: 13-22. En met de blik op het
Hongerdoek dat in de H. Nicolaaskerk zal hangen, vragen we ons af: God of goud?
Zondag, 15 maart wordt om 10.00 uur de dienst gehouden in het Witte kerkje. Voorganger is ds. Kees
Visser. In deze dienst op de vierde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan
Biddag voor gewas en arbeid. Lied van de Week is Lied 546. In deze dienst wordt de doop bediend
aan Olivia, dochtertje van Annelieke en Matthijs Marell-Beukenkamp, Gaspeldoorn 12. Annelieke en
Matthijs wonen nog niet zo lang in Odijk. Ze onderhouden een band met onze gemeente en met de
RK-kerk.
Zondag, 22 maart gaat mevr. ds. M. van der Kooi-Dijkstra uit Driebergen voor. De dienst begint om
10.00 uur. Op deze vijfde zondag van de Veertigdagentijd is het Lied van de Week Lied 852.
Zondag, 29 maart – Palmzondag – gaat ds. Kees Visser voor in de dienst, die om 10.00 uur begint.
Misschien zingt het Beurthonkkoor in deze dienst.
Hierna begint de Stille Week, met de oecumenische vespers op maandag, dinsdag en woensdag,
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, op weg naar het Paasfeest.
COLLECTEDOELEN
Allereerst:
Jeugddienst 8 februari.
Zoals u hebt kunnen merken is de in kerknieuws
collecte van deze zondag vervallen en vervangen
de jongeren zelf uitgezocht is.

aangekondigde
door een doel dat door

De periode voor Pasen.
Het thema van Kerk in Aktie is: Open je Handen! Veertig dagen lang openen wij onze handen. Want
we geloven dat God onze handen steeds opnieuw vult. En dat we met elkaar mogen delen wat we
hebben ontvangen.
Zondag 22 februari: Rampenpreventie in Madagaskar.
Het gebeurt elk jaar weer. Tropische stormen razen over het oostelijk deel van het eiland
Madagaskar. De rijstoogst gaat verloren, huizen worden verwoest en honderden mensen raken

gewond of verliezen het leven. Het is hard nodig dat de bevolking zich leert wapenen tegen dit
natuurgeweld.
De Protestantse kerk van Madagaskar helpt daarbij. Met huizen van bamboe die wel blijven staan in
de storm. Hardhout is schaars geworden in het gebied. Maar bamboe, even sterk en ook nog
duurzaam, is volop aanwezig. In ieder dorp heeft de kerk timmerlieden opgeleid om stevige
bamboehuizen te bouwen. Deze ondernemende mannen zetten bedrijfjes op waarmee ze de kost
voor hun gezinnen verdienen.
Zondag 1 maart: Bijbelverkondiging in de Golfstaten.
In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn
naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Veel van hen zijn
christen en zoeken steun in de plaatselijke kerken. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten, partner
van Kerk in Actie, heeft de bijbelvertelmethode Simply the Story ontwikkeld. Met deze methode lukt
het de kerken om taal- en cultuurverschillen te overbruggen. Vaak ongeletterde gastarbeiders
worden bemoedigd met een goed verteld Bijbelverhaal. In groepen praten ze door over het verhaal
door en toepassing op hun eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en
gemeenteleden trainen in deze methode.
Zondag 8 maart: Er even tussenuit.
Deze dag is een oecumenische viering.
Gewoontegetrouw
wordt gecollecteerd voor de vastenactie en voor het
collectedoel van de 40dagentijd van Kerk in Actie: Er even tussenuit.
Wie zorgt voor een zieke partner is altijd bezig, 24 uur
per dag, zeven dagen
per week. Het is geen luxe, maar noodzaak om die zorg
af en toe los te mogen
laten. Dat kan tijdens de diaconale vakantieweken van Hetvakantiebureau.nl, partner van Kerk in
Actie. Ook mensen die in een verpleeghuis wonen of aan huis gekluisterd zijn door ziekte, kunnen er
dan even tussenuit. Ieder jaar organiseert Hetvakantiebureau.nl vakantieweken voor mensen die te
maken hebben met ziekte.
Ze genieten dan van een week met volop rust en aandacht voor elkaar. Open uw handen en geef aan
deze collecte. Zodat mantelzorgers en hun partner even onbezorgd kunnen genieten.
Zondag 15 maart: Leven ondanks aids.
Hun leven is een groot gevecht tegen hiv/aids en tegen armoede. Maar de mensen in De Vallei van de
Duizend Heuvels in de provincie Kwa Zulu Natal in Zuid-Afrika krijgen volop steun van het Hillcrest
Aids Centre, in 1990 opgericht door de Hillcrest Methodist Church. Vanuit het centrum wordt zorg
verleend aan mensen die ziek zijn. Ze krijgen medicijnen en thuiszorg, voorlichting en
stervensbegeleiding. Door de ziekte ligt ook armoede op de loer. Hillcrest Aids Centre helpt daarom
ook mensen op weg om zelf een inkomen te verdienen. Gogo Francisca zorgt voor haar vijf
kleinkinderen. Zij leerde om met kralen te werken: “Ik maak 20 poppetjes op een dag en daarmee
verdien ik geld voor kleding en eten. Ik ben een gelukkige vrouw.”
Zondag 22 maart: Een veilige plek.
Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op
een woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven. Bij Villa Vrede zijn ze wel in beeld. Hier zijn
ze welkom voor een kop koffie of een spelletje. Ze volgen er taallessen of leren fietsen repareren. Aya
is iedere week in Villa Vrede te vinden. Hier is er even rust, midden in de zorgen. En die zijn groot. “Ik
probeer het gezag over mijn kinderen terug te krijgen. Als dat niet lukt, is de kans groot dat ik terug
moet naar Afrika, zonder mijn dochters.” De
vrijwilligers van Villa
Vrede helpen haar waar ze kunnen.

COLLECTEOPBRENGSTEN
Datum Collecte tijdens de dienst
Uitgangscollecte
Collectedoel
Opbrengst Opbrengst
31-12 Eigen kerkenwerk
€ 56,20
€ 47,05
4-1

Voedselbank

€ 143,02

€ 110,03

11-1
18-1

Sartawi
De Schans
(Oec.dienst)
Jeugdpastoraat
Sartawi (gezamelijke
dienst met Bunnik)

€ 134,40
€?

€ 105,55
---

25-1
1-2

€ 104,28
€ 72,48
€ 565,00 x ---

x Hiervan gaat € 226,00 via Odijk.
AMNESTY INTERNATIONAL
Op zondag 22 februari worden brieven uitgedeeld om te

versturen naar:

Turkije
De 14 jarige Ali Özdemir werd in het hoofd geschoten toen hij
probeerde te vluchten
vanuit Syrië naar Turkije. Hij probeerde in de nacht van 18 op 19 mei 2014 samen met negen anderen
het conflict in Syrië te ontvluchten en de grens bij Turkije over te steken. Hij wilde naar zijn familie,
die al geruime tijd in Turkije verblijft, maar werd in het hoofd geschoten, vermoedelijk door Turkse
grensbewakers.
Hij overleefde de beschieting, maar raakte aan beide ogen blind. Ali woont nu bij zijn moeder in
Duitsland. Zijn vader in Turkije , diende een klacht in bij de openbare aanklager. Tot op heden is er
geen actie ondernomen om de daders te berechten.
In de brief aan de Turkse autoriteiten wordt aangedrongen om onderzoek te doen naar het
schietincident, de verantwoordelijken te berechten en Ali te compenseren voor zijn letsel.
Russische Federatie:
Kudaev werd op 23 december 2014 veroordeeld tot levenslang voor het organiseren van een
terroristische aanval op overheidsinstanties. Hij beweert onschuldig te zijn en er zijn
getuigenverklaringen die dit bevestigen. Tijdens het politieverhoor werd hij gemarteld om een
bekentenis af te dwingen. De verklaringen die Rasul Kudaev aflegde werden gebruikt als bewijs in zijn
rechtszaak. Dit is een ernstige schending van het internationaal recht. Kudaev diende in november
2005 een klacht in wegens marteling. Er zijn foto’s, getuigenverklaringen en documenten die zijn
klacht ondersteunen. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de beschuldigingen. Rasul Kudaev
heeft een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
In de brief aan de openbare aanklager wordt opgeroepen om direct een onafhankelijk onderzoek in te
stellen naar de vermeende marteling van Rasul Kudaev en de verantwoordelijken te berechten.
China:
IIham Tohti kreeg op 23 september 2014 levenslang omdat hij kritiek uitte op de overheid. Hij is
academicus en oprichter van de website Uighur Online, en schreef verschillende artikelen over de
systematische discriminatie en onderdrukking van de Oeigoeren in de Xinjiang Oeigoerse Autonome
Regio (XUAR). Om die reden werd zijn website meerdere malen geblokkeerd. De aanklacht tegen
Tohti lijkt politiek gemotiveerd. De Chinese autoriteiten straffen onder de noemer “separatisme”
mensen die kritiek hebben op de overheid. IIham Tohti heeft geen strafbaar feit gepleegd, maar gaf

publiekelijk zijn mening over het Chinese overheidsbeleid. Amnesty beschouwt hem daarom als
gewetensgevangene. Hij krijgt geen goede behandeling in de gevangenis en heeft mogelijk medische
zorg nodig.
In de brief aan de Chinese autoriteiten wordt opgeroepen IIham Tohti onmiddellijk en
onvoorwaardelijk vrij te laten en hem de medische zorg te geven die hij nodig heeft.

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
Zoals ik in december al schreef, heeft mijn oproep aan de sleutelhouder van het
zendingsbusje achterin de kerk, niets opgeleverd. Ik heb nog even afgewacht, maar
het onvermijdelijke moest gebeuren: Het busje moest worden open geboord. Dat
bleek sneller te gaan dan ik verwacht had. In tien minuten was het cilinderslot er uit
geboord. Wanneer ik meer ervaring als inbreker had gehad, was het wel in vijf
minuten gelukt. Maar ik heb eerst nog een paar keer boren moeten wisselen, om uit
te vinden wat de beste maat boor voor dit karwei was. Maar het lukte dan ook weer
zo netjes, dat (ook tot mijn grote verbazing) we een nieuw cilinderslot er zo weer in konden zetten.
Het busje is dus weer op zijn oude plek terug, met een nieuw slot en sleutels. Niemand kan zich
trouwens herinneren, dat hij, of iemand anders, dat busje ooit geleegd heeft. . .dus de inhoud moest
dan wel van heel wat jaren zijn. Dat klopte, maar over die inhoud staat verder in dit Kerknieuws een
berichtje van de Diaconie, aan wie Corine en ik, na het tellen, de inhoud hebben overgedragen. Van
dat geld, uitgestald op onze huiskamer, hebben we een foto gemaakt en die staat inmiddels op de
website.
Ik wil graag nog een keer de aandacht van de sleutelhouders vestigen op de verlichting. En met
sleutelhouders bedoel ik dan diegene die de sleutel heeft en daarom afsluit na een bijeenkomst in de
consistorie of de meenthoek. Die sleutelhouder moet eerst goed controleren of er niemand is
achtergebleven, ook op de toiletten. Iemand zou niet lekker geworden kunnen zijn. En dan even alle
verlichting na lopen. Is alles wel uit, in de zalen, in de keukens, in de werkkasten en op de toiletten.
Want het komt nog te veel voor dat ik ontdek dat iets is blijven branden. Maar ook Kees Visser rukt
wel eens uit, omdat hij vanuit de Pastorie kan zien, dat er licht is blijven branden. En dat is zonde van
de verspilde energie en het geld.
Elke keer weer proberen we na te denken over verbeteringen, die het gebruik van de meenthoek ten
goede zouden komen. Bij mooi weer, wordt onze binnentuin wel eens gebruikt, maar de toegang is
lastig en niet uitnodigend. Die toegang loopt via de nooduitgang achterin de meenthoek. Daarom zijn
plannen gemaakt om in de hal van de meenthoek, in de grote raampartij direct rechts, openslaande
deuren aan te brengen, zodat veel makkelijker naar die binnentuin gelopen kan worden. Er moeten
dan ook een aflopend aansluitend pad worden aangelegd, En dat gaat nu gebeuren, met financiële
hulp van de Vrienden van het Witte Kerkje. Voor de zomer moet het gerealiseerd zijn.
Een andere verbetering zullen speciale tochtstrippen zijn, aan de klapdeuren van de hal van de kerk.
Tussen die twee klapdeuren zit een vrij grote kier. En die zal afgedicht worden. Dat zal veel tocht
achterin de kerk gaan schelen. Het lijkt een eenvoudige klus, maar om die speciale tochtstrippen te
monteren, moeten de deuren eerst weggehaald worden. In de werkplaats van de aannemer worden
de strippen dan gemonteerd, waarna ze weer terugkomen. Meer werk dus dan je zou denken. Met
deze klus wachten we niet tot aan de zomer.
Hans Landzaat

UIT DE KERKENRAAD

We zijn alweer een tijdje onderweg in het nieuwe jaar. We kijken met plezier terug op de ontmoeting
op 6 januari jl. met de oud-kerkenraadsleden van het Witte kerkje. Met ruim 40 (oud)
gemeenteleden beleefden we een interessante avond waarin ‘oud en nieuw’ met elkaar konden
kennismaken en tal van herinneringen en anekdotes werden opgehaald. Het was fijn om te merken
dat de oud-kerkenraadsleden over het algemeen met een positief gevoel terugkijken op hun
bestuurlijke bijdrage aan onze kerkgemeenschap.
Gevraagd naar enkele tips voor de huidige kerkenraad werden suggesties gedeeld met betrekking tot
het actiever communiceren over onderwerpen uit het beleidsplan en het benutten van het
kerknieuws voor meer inhoudelijke geloofsgesprekken met elkaar. Al met al een prettige avond.
Ondertussen hebben we het verslag van de kerkvisitatie op 9 oktober 2014 ontvangen en besproken.
Met respect voor de inzet en intentie van de visitatoren hebben wij enkele kanttekeningen geplaatst
bij het verslag en de gekozen werkwijze. Wij zagen in het verslag een onvolledige weergave van de
huidige situatie binnen onze kerkgemeenschap. Zo gaven enkele passages in het verslag betreffende
pastoraat, leeftijdsopbouw in de gemeente en instroom van nieuwe vrijwilligers hoofdzakelijk de
suggestie van ‘zorgelijkheid’. Als kerkenraad zijn we uiteraard niet ‘blind’ voor de aandachtspunten in
onze gemeente maar duiden wij onze situatie positiever: binnen de context van de landelijke
ontwikkelingen zijn wij erg blij met de vitaliteit en draagkracht van onze gemeente en zien we de
toekomst met gezond vertrouwen tegemoet. Mocht u belangstelling hebben voor het verslag van de
visitatie en de reactie hierop van de kerkenraad, dan kunt u hiervan na de volgende
kerkenraadsvergadering op 19 maart as. een afschrift opvragen bij de scriba.
Naar aanleiding van de jongerendienst op 8 februari – met het thema Duurzaamheid – lijkt het ons
goed om nieuwe aandacht te geven aan het beleidsvoornemen om een ‘groene kerk’ te worden. Ook
als Witte Kerkje willen we zuinig omgaan met God’s schepping.
Kerkrentmeesters, kosters en beheerder doen al veel op het gebied van energie en milieu. Door mee
te doen aan het initiatief van de GroeneKerkenactie (www.groenekerken.nl) zetten we volgende
stappen op het gebied van duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen
gemeenschap. Wij vinden dat in een wereld waarin we in toenemende mate te maken hebben met
klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, Groene Kerken een hoopvol tegengeluid geven.
Graag vormen we een werkgroep met enthousiaste mensen, die met elkaar een ‘duurzaamheidsscan’
uitvoeren zodat we daaruit punten halen die in onze kerk te realiseren zijn. Er is inmiddels 1
deelnemer gevonden. Wilt u ook hierbij betrokken zijn,
heel graag!
Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen
(030-6572608 of oh.schneider@casema.nl)

met Oscar Schneider

UITNODIGING EVALUATIE EINDE 9.00 UUR-DIENST
Met ingang van september 2014 worden er alleen nog dubbele ochtenddiensten gepland op 1 e
Kerstdag, 1e Paasdag en
1e Pinksterdag. Daarmee kwam een einde aan de regelmaat van zo’n 25 jaar waarin we – destijds
noodgedwongen vanwege de hoge toeloop van kerkgangers in het Witte kerkje – gewend zijn
geweest om van september t/m Pinksteren een korte kerkdienst te houden om 9.00 uur.
Aangezien de afschaffing van de korte morgendienst een behoorlijke impact kan hebben op de
trouwe bezoekers van deze dienst heeft de kerkenraad bij de besluitvorming direct ook aangegeven
graag in het voorjaar van 2015 een evaluatiemoment te willen beleggen.
De kerkenraad nodigt belangstellende gemeenteleden uit voor evaluatie en dialoog op dinsdag 10
maart as. om 20.00 uur in de Meenthoek.
Mocht u verhinderd zijn of op een andere manier uw opmerkingen willen doorgeven, dan kunt u
contact opnemen met Oscar Scheider, voorzitter kerkenraad (030-6572608 of
oh.schneider@casema.nl).

VERANDERINGEN RONDOM HET (ODIJKS) KERKNIEUWS
Het Odijks Kerknieuws vervult een belangrijke rol in onze kerkgemeenschap. Niet alleen omdat er
informatie instaat over de kerkdiensten en de bijeenkomsten, maar zeker ook om met elkaar
verbonden te zijn rondom verjaardagen, ziekte, rouw en trouw.
Wist u dat er voor elk nieuw Odijks Kerknieuws tientallen vrijwilligers in touw zijn: drukkers, vouw- en
nietploeg, bezorgers, administratie, redactie en vele schrijvers van copij.
Voor alle betrokkenen en belangstellenden zetten we de veranderingen rondom het Odijks
Kerknieuws nog even op een rij:





De voorkant van het kerknieuws heeft een nieuwe lay-out gekregen. De prachtige schets van de
Emmaüsgangers blijft gelukkig behouden op het achterblad.
Het Kerknieuws wordt niet meer in eigen beheer gedrukt, maar kant-en-klaar aangeleverd door
een nieuwe leverancier. De kosten per kerknieuws vallen hiermee substantieel lager uit. We
evalueren deze werkwijze na enkele maanden. Het werk van de drukkers
en de vouw- en nietploeg zou hiermee komen te vervallen, maar de
bezorgers blijven als vanouds zorgdragen voor de verspreiding.
Gemeenteleden krijgen de mogelijkheid om het Kerknieuws digitaal (per
e-mail) te ontvangen. Geïnteresseerde gemeenteleden kunnen dit
rechtstreeks melden aan de redactie (kerknieuws@pknodijk.nl), met
daarbij nadrukkelijk het verzoek om ook het adres door te geven, omdat de bezorgers anders niet
weten welke adressen uit de bezorgroute gehaald kunnen worden. Zoals al eerder vermeld leidt
het verspreiden van het kerknieuws per e-mail ook tot kostenbesparing en tot een lagere
milieubelasting. Bovendien verlicht dit het werk van bezorgers.

Naast bovengenoemde veranderingen willen we graag ook nadenken over een meer inhoudelijke
vulling van het kerknieuws. Mocht u daar ideeën voor willen aandragen, graag!
Mede namens de redactie,
Oscar Schneider (030-6572608 of oh.schneider@casema.nl)

VAN DE REDACTIE
Zoals u heeft kunnen lezen heeft het kerknieuws een nieuwe leverancier gekregen. Dit betekent dat
het anders zal worden wat betreft de levertijd en de verspreiding van het kerknieuws.
Het duurt nu langer voordat het kerknieuws klaar is met als gevolg dat het kerknieuws later verspreid
zal worden. Hoe dit uitpakt moeten we even afwachten. We hopen op uw begrip.
De redactie van het kerknieuws,
Jantine Bokhorst en Andrea Forma

VAN DE DIAKONIE

SARTAWI, Boerinnen en Bolivia
Het verbeteren van de positie van de vrouwen op het Boliviaanse hoogland is één van de
hoofddoelstellingen van het werk van SARTAWI. Wij (Bunnik en Odijk) ondersteunen dit werk
ondertussen al een jaar lang.
In de traditionele maatschappij op het platteland van Bolivia hebben vrouwen over het algemeen op
sociaal, economisch en politiek gebied weinig invloed. Hier probeert SARTAWI verandering in te
brengen. Zo leren ze de vrouwen wat hun rechten zijn op het gebied van beïnvloeding en controle
van het lokale bestuur. Ook gaat het erom, hoe de vrouwen deze rechten het beste kunnen bereiken
– rechten die ze onder het tegenwoordige bewind van de indiaanse president van Bolivia formeel wel
hebben. In de afgelopen jaren zijn er veel van de traditionele vormen van lokale besluitvorming in de
formele wetgeving geïntegreerd. Maar de dagelijkse toepassing van deze rechten laat nog veel te
wensen over.
Daarnaast worden door SARTAWI allerlei trainingen en cursussen aangeboden, waarin de vrouwen
vaardigheden leren, waarmee ze extra geld kunnen verdienen. Op die manier kunnen zij het
gezinsinkomen aanvullen. Het maken van kaas en andere zuivelproducten, het verbouwen van
groenten voor de markt of het verbeteren van de manieren van houden van vee, zijn hier een paar
voorbeelden van. Een vrouw die zelf een eigen inkomen heeft, geniet meer aanzien in de gezinnen en
ook in de dorpsgemeenschap. Daarnaast is het zo, dat vrouwen het extra inkomen meer in de
gezinnen investeren dan de mannen dat doen. Zo besteden vrouwen extra inkomsten vaak in de
opleidingen, de voeding of de gezondheid van de kinderen en de rest van het gezin.
Een gevaar, waar SARTAWI zich zeer bewust van is, is de overbelasting van de vrouwen, die deze
nieuwe taken vaak naast de traditionele werkzaamheden moeten doen. Zo is het dan ook niet
wenselijk zich in dit werk uitsluitend op de vrouwen te richten, maar wordt er voor een deel ook met
de mannen gewerkt aan bewustwording en verbetering van de landbouwtechnieken.
Meer hierover zal de SARTAWI werkgroep gedurende de resterende twee jaar van dit project gaan
vertellen.

UITNODIGING AAN SMULPAPEN!
Voor het SARTAWI projekt nodigen wij u uit om lekker vegetarisch bij ons te komen eten. Wij koken
voor u een 3 gangenmaal. Inclusief wijn, sap, koffie of thee vragen wij hiervoor 17.50 euro voor
SARTAWI.

Wij hebben 3 data gepland: 28 februari, 20 maart en 3 april. U bent op deze dagen welkom om 18.00
uur. We denken aan 4 gasten per keer, dus wie het eerst belt…
Tel. 6562697 Gijs van Ginkel en Lien Gelderblom

HET ZENDINGSBUSJE
Beste gemeenteleden.
Nadat de heer Landzaat na lang navragen wie
het sleuteltje had van het
zendingsbusje deze kortgeleden de
boormachine maar in het
sleutelgat had gezet, kon deze worden geleegd.
Het busje kon eindelijk worden
ontdaan van zijn financiële last.
Ik dank de heer Landzaat en zijn vrouw voor
deze inspanning.
Zij hebben toen al het geld geteld wat zich
eindelijk bevrijd voelde.
Na ook het geld naar de bank te hebben gebracht en dit was geteld was er een nettobedrag te zien
van… €899,59.
Het valse geld wat ook welig aanwezig was is niet meegeteld.
Het geld zal zeker nuttig besteed worden voor het echte zendingswerk waarvoor u het gedoneerd
heeft.
Wij als diaconie zullen u laten weten wat het doel is geworden.
Ik heb van de heer Landzaat begrepen dat het ZENDINGSBUSJE weer op de oude plaats komt.
Wij als protestantse kerk Odijk hopen dat u het busje weer wil voeden voor het ZWO werk.
Beste gemeente, ik als diaken van het ZWO, wil u hartelijk bedanken voor de gulle gaven.
Gods zegen,
N.Aperloo

TERUGBLIK SARTAWI-DIENST IN BUNNIK
Het was een mooie en gezegende gezamenlijke dienst op 1 februari in Bunnik. Het was geweldig dat
er zoveel gemeenteleden of genodigden waren in deze dienst voor GODS woord en het Sartawi
project.
Het was een mooie dienst met de preek, gebeden, psalmen en de beamer presentatie.
Het is geweldig dat zo veel mensen bezig zijn met dit project.
Heel hartelijk bedankt daarvoor en GODS zegen voor allen die actief met dit project bezig zijn.
Er is op deze dag € 565,00 ingezameld en dit zal verdeeld worden onder de twee kerken.
Dank u wel aanwezigen voor dit mooie bedrag.
Wij mogen God danken voor de dagelijkse overvloed welke HIJ AAN ONS GEEFT. Veel zegen en
gezondheid toegewenst.
Diaken Z.W.O.: N.Aperloo

KINDERNEVENDIENST
Elke week is er op zondagmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. We
hebben de kinderen ingedeeld in twee groepen; de jongste groep (groep 1-3) en de oudste groep
(groep 4-8).
Hoe verloopt de kindernevendienst?
In de kindernevendienst willen we kinderen vertellen over God en willen we leren wat het inhoudt
om naar de kerk te gaan. Na het verhaal gaan we iets
doen wat met de
inhoud te maken heeft. We gaan vaak iets maken wat
daarna mee naar huis
mag. Of we doen een spel.
We vinden het belangrijk dat de kinderen binnen de
gemeente elkaar leren
kennen.

Methode
Beide groepen werken met de methode ‘Kind op Zondag’ (zie ook www.kindopzondag.nl). De
verhalen en de verwerkingen sluiten aan bij het oecumenisch leesrooster. Rond Advent en de 40dagentijd wordt meestal met een project gewerkt maar ook wel eens tussendoor. Tijdens de diensten
ziet u daar dan iets van terug.
Contact
We hopen dat we met de kinderen veel gezegende en goede momenten hebben. Mochten er
bijzonderheden zijn rondom uw kind die van belang zijn, dan horen wij dat graag. Mocht u interesse
hebben om leidinggevende te worden van de kindernevendienst, neem dan contact op met iemand
van het team. U mag ook gerust een tijdje meedraaien.
De leiding van de kindernevendienst bestaat uit: Sara van den Berg, Margriet van Dijk, Jan Willem van
den Heuvel, Viola Hoogenboom, Clasina Jousma, Lody Ratsma, Rennie Tigchelaar en Rianne van der
Velden.
KERKBALANS 2015

De actie Kerkbalans heeft per 10 februari het voorlopige bedrag aan toezeggingen opgeleverd van
80.523,50 euro. Begroot was 81.000 euro. Alle gevers en toezeggers: hartelijk dank!
Ritzo Holtman
coördinator Kerkbalans, College van Kerkrentmeesters
tel. 6570246, e-mail gmvv@planet.nl

UIT DE PASTORIE
Voorjaarsvakantieweek
Van vrijdag 20 tot en met 28 februari houd ik mijn voorjaarsvakantieweek.

Ds. Coen Constandse uit Bunnik is mijn vervanger. Zijn telefoonnummer: (030) 6564064 of 0634599263 of per e-mail: coenconstandse@hotmail.com
Ds. Kees Visser

IN MEMORIAM

Ter nagedachtenis van Henny Vollbehr-Vethaak.
In de vroege morgen van maandag, 8 januari 2015 overleed mevrouw Henny Vollbehr-Vethaak. Ze
werd bijna 92 jaar. Ze overleed in de Loericker Stee waar zij de laatste drie jaar woonde, omringd
door kinderen en schoonkinderen. Ze is in rust en vrede ingeslapen.
Henny werd geboren in Zaandam en verhuisde vele malen voor zij en haar man Chris in de jaren ’70
in Odijk kwamen wonen. Ze woonde in Bloemendaal en Groningen en Utrecht. Ze trouwde in 1945 en
werd moeder van vijf zonen.
Henny was een zorgzame vrouw, behulpzaam en zachtmoedig. Ze volgde tal van ontwikkelingen in
kerk en samenleving. Ze werd presidente van een vrouwenvereniging, was actief in de
Vrouw&Geloofgroep, is ouderlinge geweest, deed pastoraal bezoekwerk. Haar diepste drijfveer was
haar geloof. Daar zong ze van. Geestelijke muziek was haar passie.
Nadat haar man overleed in 2004 werd haar wereld kleiner. Ze leefde meer en meer in het verleden.
Ze vertelde vaak dezelfde mooie verhalen over het grote gezin waar zij zelf uitkwam en met trots kon
ze vertellen over haar eigen gezin. Hoewel haar geheugen achteruit ging, bleef zij de waardige vrouw
die zij altijd was geweest, vriendelijk en gastvrij.
In de laatste weken van haar leven kwam ze ten val en kreeg zij te kampen met een akelig virus. Ze
verzwakte lichamelijk. Ze werd bedlegerig. Maar wie vroeg naar haar welstand, kreeg steevast te
horen: ‘Fijn hoor. Laat mij maar liggen. Zo is het goed’.
In die rust in zij overleden. Zaterdag, 10 januari hebben we in het Witte Kerkje afscheid van haar
genomen in een dankdienst voor haar leven. We hebben naar prachtige muziek geluisterd, een
adagio, gecomponeerd door haar zoon Albert. En we hebben eenvoudige geloofsliederen gezongen:
‘De Heer is mijn herder, ’k heb al wat mij lust’.
In de dienst stond haar trouwtekst centraal, indrukwekkende woorden uit Deuteronomium 33. De
eeuwige God zij u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.
Dat zij thuisgekomen is in het huis van haar hemelse Vader, dat mag de troost zijn voor haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de velen die haar lief waren.
Ds. Kees Visser

IN MEMORIAM

Ter nagedachtenis van Johanna Zwiep
Op 7 februari overleed mevrouw Johanna Zwiep in de leeftijd van 89 jaar. Zij woonde met haar
huisgenote Anne Marie de Wolf aan de Barbeellaan 51. Sinds februari 2013 werd zij verzorgd in De
Wijngaard in Bosch en Duin.
Jo werd geboren in 1925 in Rotterdam-Kralingen. Zij werkte vele jaren op de administratie bij Van
Ommeren, een scheepvaartmaatschappij. In 1956 leerde zij Anne Marie kennen. Samen besloten zij
een huis te kopen in Dordrecht. Daar woonden zij vele jaren tot zij zich in 2007 in Odijk vestigden.
Jo was één van een tweeling, maar haar tweelingbroertje overleed toen hij tweeënhalf jaar was. Vóór
haar geboorte was er ook al een broertje, dat vroeg stierf, als gevolg van de mazelen. In de
oorlogstijd maakte Jo mee hoe haar broer Cor, die in het verzet zat, werd gefusilleerd, vlak voor de
bevrijding, op de Oudedijk in Kralingen.
Jo haar moeder was ontroostbaar na het verlies van drie van haar kinderen en stierf later van
verdriet. Deze dramatische gebeurtenissen hebben een stempel gedrukt op het leven van Jo.
Jo was opgegroeid in de Christelijk Gereformeerde Kerk van Rotterdam en ging later met Anne Marie
over tot de Nederlandse Hervormde Kerk. Zij verlangde vurig naar de eenwording van kerken.
Jo trok zich op aan haar geloof, ook al sprak ze hier niet eenvoudig over. Ze koesterde bijbelwoorden,
liederen en gebeden, maar liet zich niet op haar geloof voorstaan. Ze was opgevoed met een zekere
schroom om openlijk uit te komen voor haar geloof. Want wat weet een mens nu eigenlijk zeker?
In de laatste jaren van haar leven werd Jo kwetsbaar als ‘kraakporselein’. Ze viel dikwijls en raakte
mindervalide. Hulp was noodzakelijk. In De Wijngaard kon ze aanvankelijk moeilijk wennen. En naar
mate zij meer hulp moest aanvaarden, vond zij dit steeds lastiger. Zo zelfstandig en zelfbewust zij
altijd was geweest, zo afhankelijk werd zij. Gelukkig is Anne Marie altijd haar steun en toeverlaat
gebleven.
Ooit hoorde Jo een preek die zij haar hele leven met zich mee heeft gedragen. Rotterdam lag in puin,
geen hoop meer, geen uitzicht, geen toekomst. De dominee riep de vraag op: Waar ligt je kracht? En
met de Schrift antwoordde hij: ‘De Here, Here is mijn kracht’. Aan die woorden heeft Jo zich dikwijls
kunnen optrekken als het tegenzat in haar leven.
In dit geloof zullen wij afscheid van haar nemen. Donderdag, 12 februari wordt in het Witte Kerkje
om 11.00 uur de Dankdienst voor haar leven gehouden. In deze dankdienst zullen de twee nichten,
Jannie en Doortje, een levensbeschrijving van hun tante Jo uitspreken. Na deze dankdienst vindt de
begrafenis plaats op het kerkhof achter de kerk.

In de dienst zal die ene regel uit Psalm 27 worden belicht, de regel die in de Oude Psalmberijming
luidt: ‘Zo ik niet had geloofd…’.
Dat Anne Marie met al haar liefdevolle herinneringen aan Jo in geloof, hoop en liefde zich getroost
mag weten, dat bidden wij haar toe, evenals ook Jo haar familie, vrienden en bekenden.
Ds. Kees Visser.

TERUGBLIK GEZAMENLIJK ZWO-DIENST IN BUNNIK
Wat was het een geweldig fijne dienst op zondag 1 februari jl. in de Oude Kerk van Bunnik. Een
bomvolle kerk met gemeenteleden van onze beide kerken. Met aandacht voor de kinderen, mooie
liederen, een hernieuwde presentatie van ons gezamenlijk Sartawi-project en een puike
collecteopbrengst. Het werd meer dan zomaar een optelsom van twee gemeenten bij elkaar. We
deelden de goede woorden van het Evangelie als brood voor het hart.
Dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor het welslagen van deze bijzondere dienst. Het mooiste
compliment hoorde ik van iemand, die zei: ‘Dat zouden we best vaker kunnen doen!’.
Terugblik Jeugddienst over Duurzaamheid
Zondag, 8 februari hielden we een Jeugddienst in het Witte Kerkje. De kerk zat stampvol. De jongeren
hadden zich goed voorbereid, samen met Joop van der Velden. Ze wilden ons als kerkgangers laten
nadenken over duurzaamheid. Hoe gaan wij om met het leefmilieu? Wat kunnen wij doen om
misbruik van hulpbronnen tegen te gaan?
We spraken over de mensen (People), de aarde (planet) en wie erbij wint (profit). En we voegden de
P toe van pneuma, het bijbelse woord voor de Geest. Want ons geloof is de inspiratie om goed te
zorgen voor elkaar en de aarde, met het oog op komende generaties.
Ik dank de jongeren voor hun inzet. Hoe zij ons aan het denken hebben gezet. Ik dank hen voor hun
muziek en zang. En wens Derk Stegeman alle goeds toe voor de reis die hij gaat maken naar ZuidAfrika, voor Kerk-in-Actie om het begrip duurzaamheid in die praktijk gestalte te geven.
Gift
Van een dankbaar gemeentelid ontving ik een gift
voor de Inloopmorgen. De geefster hartelijke dank!

van €100, - met name

Kerkbalans
Onze kerk viert, leert, verbindt, dient, deelt, kleurt,
zingt en bezielt. Onze
kerk is in balans als wij dit samen kunnen beleven. Nu wij kunnen terugkijken op de Aktie Kerkbalans
mogen we dankbaar zijn. Over de gehele lijn hebben we dezelfde opbrengst kunnen behalen: voor de
kerk net iets meer, voor de diaconie net iets minder. Ik dank alle lopers voor hun inzet. En wens de
Kerkrentmeesters alle goeds toe bij het verwerken van de gegevens.
Ds. Kees Visser
ONTMOETINGSOCHTEND VOOR WIJKLEDEN van WIJK 3
Het wijkteam nodigt u uit voor een ontmoetingsochtend op donderdag 19 maart in de consistorie.
Het thema zal zijn “Op weg naar Pasen” .
We ontvangen u met koffie/thee vanaf 9.45 uur.
Er volgt nog een persoonlijke uitnodiging.

BEDANKJE
Lieve Odijkse vrienden, wat hebben jullie ons blij gemaakt met de bloemen uit de nieuwjaarsdienst
van 2015.
Wij hebben een traan - een paar tranen - weggepinkt. Heel veel dank! Wij zien elkaar weer!
Henk en Riet Dupuis-van Schooneveld

Gea van Rijn, actief als tropenarts in Tanzania, schrijft opnieuw een brief met haar ervaringen. Het is
bijzonder dat wij op dit moment haar brief ontvangen, want momenteel is haar moeder, Gerda van
Rijn ( een van onze diakenen, Achterdijk 25 A), bij haar.
Lieve mensen,
Hier weer een berichtje vanuit Sumve.
Inmiddels zijn er al weer
twee maanden voorbij. Het leven hier heeft
nu een ritme gekregen al
blijven de weekenden en de dagen in het
ziekenhuis bijzonder.
Gezien mijn affiniteit voor obstetrie heb ik de
afgelopen weken op de
verloskamers gewerkt. Ik was van te voren al gewaarschuwd dat de verpleegkundigen de afdeling
draaiende houden en niet bijzonder hartelijk en onderwijs-minded zijn voor coassistenten. De eerste
weken heb ik voornamelijk geïnvesteerd in de band met de verpleging zodat ik wat respect en
vertrouwen zou winnen om hopelijk zelf bevallingen te kunnen doen. Uiteindelijk heb ik bij een
aantal bevallingen veel zelf kunnen doen, maar er was toch altijd een verpleegkundige bij die de
touwtjes in handen hield. Op zich is dit natuurlijk heel erg goed, alleen hebben veel verpleegkundigen
een allround verpleegkundigenopleiding gehad en zijn dus niet gespecialiseerd in bevallingen zoals
verloskundigen in Nederland dat zijn. Van de pathologie en fysiologie van de bevalling hebben zij
weinig achtergrondkennis en alle kennis die ze hebben, hebben ze geleerd door ervaringen of
overgenomen van andere verpleegkundigen. Dit zorgde bij mij voor veel morele conflicten. Er zijn
regelmatig situaties voorgekomen dat ik het niet eens was met de beoordeling van de
verpleegkundige of de handeling in acute situaties. Wanneer ik dit aangaf werd dit afgewimpeld en
niet naar mij geluisterd. Gezien ik zelf geen volleerd gynaecoloog ben en nog steeds ‘te gast’ ben in
het ziekenhuis durfde ik de verpleging niet te passeren. Veel situaties heb ik met geknepen billen
afgewacht en dan gaat de tijd langzaam. Met soms een goede afloop maar soms ook helaas een
slechte afloop. Dit maakte dat ik mij erg heb gefrustreerd op deze afdeling. Voor mijn gevoel kon en
mocht ik te weinig doen en werd er niet naar mij geluisterd terwijl er toch heel veel dingen verbeterd
kunnen worden.
Een ander punt waar wij tegenaan lopen is de begeleiding van artsen. In Tanzania heb je drie soorten
dokters: Clinical Officer (CO), deze hebben een 4-jarige opleiding gehad; Assistent Medical Officer
(AMO) deze hebben een 5-jarige opleiding gehad, en een Medical Officer (MO) die heeft een 6-jarige
opleiding gehad. In feite weet ik dus net zoveel, zo niet meer, als een MO behalve dat zij meer
ervaring hebben.
Het is dus goed te bedenken dat wij een van de best geschoolde dokters zijn en dus ook meer van ons
mogen laten horen. Dit voelt heel erg tegenstrijdig gezien wij nog niet eens afgestudeerd zijn maar in
sommige situaties wel de dokter met de meeste kennis zijn, dus de beste kans die de patiënt kan
krijgen. In ons ziekenhuis zijn er twee MO, waarvan er een hoofd van het ziekenhuis is dus niet veel
klinisch bezig is, 2 AMO en 5 CO. Aan begeleiding schiet het dus wel eens
tekort waardoor je veel meer als arts functioneert en verantwoordelijkheid neemt dan waar wij
wellicht toe bekwaam zijn in het perspectief van de Nederlandse standaarden.

Wat we hier ook leren is pragmatisch denken en handelen. Bijvoorbeeld op de kinderafdeling zijn een
paar ziektebeelden die we redelijk kunnen diagnosticeren en behandelen. Malaria, longontsteking,
hersenvliesontsteking, bloedarmoede, buikgriep en ondervoeding. Buiten deze ziektebeelden denken
we eigenlijk bijna niet, a) omdat we deze niet kunnen diagnosticeren en b) omdat we het niet kunnen
behandelen. Bijvoorbeeld bij een kindje dat voor de vierde keer in korte tijd een ernstige
bloedarmoede heeft en een bloedtransfusie krijgt zouden we in Nederland uitgebreid onderzoek
doen naar bijvoorbeeld kanker. Hier kijken we naar malaria of sikkelcel ziekte (oorzaken van
bloedarmoede) en als deze negatief zijn, krijgt het kindje een bloedtransfusie en gaat het naar huis.
Of een kindje dat heel erg ziek is, koorts heeft, niet bij bewustzijn is, maar er is geen duidelijke
oorzaak. Dan behandel je met een antibioticum wat dekt voor de meest voorkomende oorzaken van
hoge koorts zonder dat je weet wat precies de oorzaak is. Daarbij heb je ook altijd de kwestie geld.
Veel mensen zijn hier ontzettend arm, en kunnen medicijnen van € 2,- niet betalen en komen zelfs
daarom niet naar het ziekenhuis. Je kunt dus niet zomaar alle onderzoeken aanvragen of
behandelingen blind starten. Bij onderzoeken vraag je je zelf altijd af of dit je beleid drastisch
verandert of niet. Hetzelfde geldt voor patiënten doorverwijzen. In Mwanza, de grote stad vlakbij
Sumve, is een meer gespecialiseerd ziekenhuis waar ze meer kunnen diagnosticeren en kunnen
behandelen. Maar daar geldt ook een entreeprijs die veel patiënten niet kunnen betalen.
Dit zijn lukraak wat essentiële punten waar wij tegenaan lopen tijdens het werk in het ziekenhuis. Dit
klinkt misschien erg heftig en zwaarmoedig en dat is het af en toe ook, maar dat is natuurlijk niet
altijd. Soms heb je wel een patiënt waarbij je een behandeling start en de volgende dag zie je de
patiënt opknappen. Of je helpt een gezonde, mooie baby ter wereld en zie je even later de moeder
liefdevol met het kindje in de weer. En juist die kleine, of eigenlijk grote momenten, zorgen dat het
werk hier ook heel erg mooi is.
Buiten het ziekenhuiswerk om zijn we hier ook vol aan het genieten van ons Afrika-avontuur.
Afgelopen weekend zijn we naar Rubondo Island geweest, een National Parc eiland waar we de
eerste wilde dieren hebben gespot. Het ultieme Afrika-gevoel. Verder gaan we in de weekenden vaak
naar Mwanza waar we de andere coassistenten ontmoeten. Ook zijn we met Dirk, Nederlandse
vrijwilliger, die samen met zijn vrouw Tineke een stichting heeft opgericht om het ziekenhuis en het
dorp te ondersteunen, naar de bouw van een nieuwe waterput geweest. Heel erg interessant om te
zien.
Uiteraard volgen foto’s en nog meer verhalen als ik terug ben.
Gea van Rijn.
Correspondentieadres:
Dirk en Tineke, Sumve Hospital
Po Box 23 Mantare by Mwanza, Tanzania
dirkentinekeinsumve@gmail.com
www.saidiahelptsumve.nl

GELOVEN IS... niet dreigen
‘Hoe kunnen Jezus’ lijden en dood een bron van leven voor ons zijn? Op zichzelf bezit het lijden
natuurlijk geen bevrijdende kracht. Hoe zou de God van het leven het lijden van ook maar één mens
goedvinden? Dus nog minder dat van zijn geliefde Zoon.
Het geheim wordt ons in een tekst door de apostel Petrus verklaard: ‘Als Hij gescholden werd, schold
Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen’ (1 Petrus 2: 23). Jezus’ lijden

is de plaats van een mysterieuze ruil: door op de haat van de mensen te antwoorden met vergeving
en liefde, verandert Jezus de foltering van het kruis in een weg ten leven. Als Hij tegen zijn vijanden
gestreden had met dezelfde wapens als die welke zij gebruikten, zou Jezus alleen maar de spiraal van
het geweld versterkt hebben. (…) Door het kwaad met het goede te beantwoorden, ontneemt Jezus
het kwaad zijn schadelijke kracht. (…) Op die manier deed Hij het enige dat mogelijk was om de
menselijke vrijheid, die vastzat in een houding van verzet en onechte zelfstandigheid, om te buigen.
Hij heeft onze dwaling ten goede gekeerd.’
Deze tekst komt uit een prachtig boekje: Luisteren met je hart; het woord van God ontvangen in stilte
en gesprek, uit Taizé. We lazen deze tekst als opening van de kerkenraadsvergadering van 15 januari
jl. In de dagen vóór deze vergadering waren we via de media getuige van de vreselijke aanslagen in
Parijs.
Tussen het kwaad van de aanslagen in Parijs en in het zicht van de Veertigdagentijd, hebben we ons
bezonnen op de vraag hoe wij ons verhouden met het kwaad. Wat is de beste houding? Meer
bewapening? Of meer saamhorigheid? Hoe kunnen wij in de voetsporen van Christus reageren op het
kwaad dat onze samenleving bedreigt? Wat raakt ons in de houding van Christus, zoals Petrus die
beschrijft in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief?
Nu ik dit schrijf – 9 februari – ben ik opnieuw geschokt door de berichtgeving over de gruwelijkheden
van IS; de levende verbranding van een gevangen Jordaanse piloot. Had de Jordaanse regering ook
anders kunnen reageren op deze gruweldaad dan met de executie van enkele IS-gevangenen? Wat
zou er gebeurd zijn als zij dit niet hadden gedaan? Of trekt IS zich nergens iets van aan? Geen enkele
regering kan zo’n vreselijke moord onbeantwoord laten. Maar welke reactie zou een einde kunnen
maken aan de spiraal van geweld?
We raken hier aan het hart van ons christelijk geloof. Jezus Christus liet het leed dat Hem werd
aangedaan over aan Zijn hemelse Vader, God die rechtvaardig oordeelt. Zelf uitte Hij geen
dreigementen. Hij nam het lijden op zich om ons te bevrijden van dat schema van kwaad-met-kwaad
vergelden.
Hij was in staat om het kwaad om te buigen. Hij heeft onze dwaling ten goede gekeerd en ons
daarmee ‘een voorbeeld gegeven’, schrijft Petrus.
NB
In de tijd tussen Pasen en Pinksteren wil ik een leeskring houden over de eerste brief van Petrus. (U
hoort de data nog wel; misschien bij voldoende deelname worden het een morgen- en een
avondkring.) Het gaat erom dat we eenvoudig de tekst lezen van elk hoofdstuk uit 1 Petrus –
luisteren met ons hart – en er samen een open geloofsgesprek over houden. Want bezinning op deze
indringende woorden van de bijbel, bepaalt ons bij het hart van het geloof. En daar zijn we kerk voor,
kerk in deze soms onbeschrijflijk wrede wereld.
Ds. Kees Visser.

WERELDGEBEDSDAG op VRIJDAG 6 MAART 2015
ZOEKEND OM MET BEIDE BENEN IN DE WERELD TE STAAN
GEDREVEN DOOR DAT BIJBELSE VISIOEN VAN GERECHTIGHEID VOOR ALLEN
VERBONDEN MET WIE DIE GERECHTIGHEID WORDT ONTZEGD
Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond.
Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door Christenvrouwen, die door gebed en actie invloed
willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. Samen vieren, samen bidden, samen delen.
In 173 landen houden mensen op deze vrijdag de handen gevouwen en wordt er gezongen. In
Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. Nederland doet sinds 1929 mee met de jaarlijkse
viering van de biddag.
De wereldbiddag is bedoeld om het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie te
geven en werd in het leven
geroepen in Amerika om met name vrouwen overal ter wereld d.m.v. gebed te verenigen.
De gehele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur
lang wordt gebeden.
Gebed en actie zijn onafscheidelijk en beide hebben invloed in de wereld. Voor 2015 is de Orde van
dienst gemaakt door vrouwen in de Bahama’s. Deze viering heeft als titel: “Begrijpen jullie mijn
Liefde?”
In Odijk komen we op vrijdag 6 maart 2015 bijeen
in: ’t Witte Kerkje om 19.30 tot ongeveer 20.15 uur.
Na afloop is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.
Komt allen!

Oecumenisch Beraad Odijk.

ARTIKEL: TOE BISJ'VAT: 'NIEUWJAAR VOOR DE BOMEN'
Op de Joodse kalender staat op de 15e dag van de maand Sjevat, die dit jaar valt op 4 februari 2015, een
bijzondere dag: Toe bisj’vat, ook wel genoemd ‘het nieuwjaar voor de bomen’. Deze dag was van
oorsprong van belang voor de toepassing van de wetten over het afdragen van oogst aan de Tempel.
Vandaag de dag wordt deze dag wereldwijd gevierd door het eten van fruit dat in Israël is verbouwd. In
Israël viert men het feest als de lente begint. Dan wordt er gegeten van de vele soorten fruit die het land
heeft voortgebracht en worden door schoolkinderen overal bomen geplant. Zo benadrukt het feest van
Toe Bisj’vat de verjonging en de bloei van de bomen én van het Joodse volk.
Volgens Genesis 1:11 werden de bomen geschapen op de derde dag van de schepping, de enige dag die
tweemaal door God werd gezegend. In Leviticus 19 staat "Wanneer je komt naar het land, zal je
fruitbomen planten" en Mozes maakte de Israëlieten al enthousiast voor het ’goede land’ door te zeggen
dat het „een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgen en granaatappels, een land van olierijke
olijven en honing” was (Deuteronomium 8:7, 8).
In hoofdstuk 20 lezen we: “Als u een stad langdurig moet belegeren, mag u haar boomgaarden niet
vernietigen. Laat de bijl rusten en laat de bomen staan, want u moet er zelf van eten, en bovendien: is
een boom soms een mens, dat u tegen hem moet strijden?”

Jochanan ben Zakkai – een rabbijn uit de eerste eeuw - heeft eens gezegd: “Als je met een boompje in de
hand staat en de Messias komt, plant dan eerst het boompje en ga pas daarna de Messias begroeten,
want dan kunnen wij samen genieten van de vruchten!”
Toe bisj’vat kan ook spiritueel beleefd worden. Al in de 16e eeuw stelde rabbi Jitschak Luria van Safed een
Toe bisj’vat seder samen waarin gedichten, gebeden en teksten uit o.a. de Tora en Midrasj worden
geciteerd. Door het fruit en de vier bekers wijn met de juiste intentie en in de juiste samenstelling en
volgorde te eten en te drinken, hoopt men mens en wereld dichter bij een geestelijke volmaaktheid te
brengen.
Sippy Klercq, van de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

BIJBELLEESROOSTER
Februari
ma 16 Kolossenzen 3:18-4:6
di 17 Kolossenzen 4:7-18
wo 18 2 Korintiërs 5:11-21
do 19 2 Korintiërs 6:1-13
vrij 20 Exodus 19:1-15
za 21 Exodus 19:16-25
zo 22 Psalm 25
ma 23 Exodus 20:1-17
di 24 Exodus 20:18-26
wo 25 Exodus 21:1-11
do 26 Exodus 21:12-25
vrij 27 Exodus 21:26-36
za 28 Exodus 21: 37-22:8

Maart
zo 1
ma 2
di 3
wo 4
do 5
vrij 6
za 7
zo 8
ma 9
di 10
wo 11
do 12
vrij 13
za 14
zo 15
ma 16
di 17
wo 18
do 19
vrij 20
za 21
zo 22
ma 23
di 24
wo 25
do 26
vrij 27
za 28
zo 29
ma 30
di 31

Exodus 22:9-19
Exodus 22:20-30
Exodus 23:1-9
Exodus 23:10-19
Exodus 23:20-33
Exodus 24:1-11
Jozua 1:1:9
Jozua 1:10-18
Jozua 2:1-14
Jozua 2:15-24
Jozua 3:1-17
Jozua 4:1-14
Jozua 4:15-5:1
Jozua 5:2-12
Jozua 5:13-6:14
Jozua 6:15-27
Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26
Jozua 8:1-13a
Jozua 8:13b-29
Jozua 8:30-35
Jozua 9:1-15
Jozua 9:16-27
Jozua 10:1-15
Jozua 10:16-28
Jozua 10:29-43
Jozua 11:1-11
Jozua 11:16-23
Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-25
Marcus 11:27-12:12

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN
De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op zondag 8 maart van 14.30 tot
17.00 uur in het Zaaltje bij de St. Nicolaaskerk.
Dan is het al weer de lentemaand en kunnen er voorjaarsstukjes worden gemaakt.
Het is handig om hiervoor een schaar en een mesje mee te nemen.
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. 0306562977.
De navolgende bijeenkomst eveneens in het Zaaltje bij de St. Nicolaaskerk zal zijn op zondag 12 april
ook van 14.30 tot 17.00 uur.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK
Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer
plaatsvinden op maandag 23
februari 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 18 t/m vrijdag 20 februari 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 maart, op dezelfde tijd en plaats. U
kunt zich dan aanmelden op woensdag 18 t/m vrijdag 20 maart via bovenstaand telefoonnummer.
INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS
Nummer
Inleverdatum
3
16 maart
4
20 april
5
dinsdag 26 mei
6
29 juni
7
24 augustus
8
28 september
9
2 november
10
7 december
*Deze data zullen waarschijnlijk veranderen
Redactie:

Verschijningsdatum*
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
Drukkerij 123 te Alblasserdam
Verspreiding Mevr. J.M. Muis-Rietveld, David de Caerslaan 8,
t. 030-6561498

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
website: www.snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk – Het Witte Kerkje –
herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende
achtergrond en geloofsbeleving. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.
Wij willen als gemeente een scherp oog, een ruim hart en
gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de
Bijbel, die ons inspireren in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.
We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en
ook thuis kunnen komen.
Kom bij ons kijken en doe met ons mee….

