KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK
25e JAARGANG, Nr.7, september 2015

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 28 september voor 12.00 uur
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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 6 september
10.00 uur
Ds. Niek Brunsveld, Utrecht
Collecte:
De nieuwe kerk in Jorwerd
Extra:
Jeugdkerk
Zondag 13 september - Gemeentezondag
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte:
Sartawi
Zondag 20 september - Oecumenische dienst, H.Nicolaaskerk
11.00 uur
pastor Lidy Langendijk en ds. Kees Visser
Collecte:
Werken aan vrede
Extra:
Jeugdkerk
Zondag 27 september - Heilig Avondmaal
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte:
Vluchtelingenwerk in Bunnik
Zondag 4 oktober
10.00 uur
Collecte:
Extra:

Ds. Kees Visser
Kerk en Israël
Jeugdkerk
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BIJ DE DIENSTEN
Zondag 6 september gaat ds. Niek Brunsveld uit Utrecht voor. De
dienst begint om 10.00 uur.
Zondag 13 september vieren we de GEMEENTEZONDAG. Als het
weer meewerkt, houden we de kerkdienst in de PASTORIETUIN
(Neem uw tuinstoel mee, als het kan!), anders gewoon in de kerk. In
de dienst horen we het evangelie over de barmhartige Samaritaan. We
vragen ons af: Wie is mijn naaste? Elders in dit Kerknieuws leest u
over het programma, m.n. over de DIENSTENVEILING voor
Sartawi.
Zondag 20 september houden we de
oecumenische dienst in de H. Nicolaaskerk, om
11.00 uur. Voorgangers in de dienst zijn pastor
Lidy Langendijk en ds. Kees Visser.
Zondag 27 september vieren we de Maaltijd van onze Heer met jong
en ouder in het Witte Kerkje, in de dienst die om 10.00 uur begint.
Voorganger is ds. Kees Visser.
Zondag 4 oktober gaat ds. Kees Visser voor in de dienst die om
10.00 uur begint. In deze dienst wordt aandacht gegeven aan Kerk &
Israël. Het is mogelijk dat in deze dienst de doop zal worden bediend.

COLLECTEDOELEN en -OPBRENGSTEN
Zondag 6 september: De nieuwe kerk in Jorwerd.
Geert Mak schreef het boek: Hoe God verdween uit Jorwerd.
Daarmee is het niet gebeurd met het geloof in Jorwerd. Wekelijks zijn
er nu kloostervieringen met een wandeltocht en maandelijkse
Nijkleasterdagen. De grote wens is om een nieuw klooster
(nijkleaster) te realiseren, waar mensen van binnen en buiten de kerk
3

zich in alle rust kunnen terugtrekken en elkaar ontmoeten tijdens de
liturgie en de wandeling, in gesprek en in stilte. Binnen afzienbare
tijd is een locatie voor overnachtingen beschikbaar, waardoor mensen
er langer kunnen verblijven en de gemeenschap intensiever ervaren.
Het is een pioniersplek van de PKN op het Friese platteland. Deze
pioniersplekken zoeken naar nieuwe wegen voor inspiratie en
zingeving.
Zondag 13 september: Sartawi.
Op deze startzondag van het nieuwe seizoen heeft Sartawi speciale
aandacht. Elders in het Kerknieuw leest u er over. Uw giften kunt u
geven tijdens de kerkdienst en u kunt uw diensten verkopen, of
diensten inkopen tijdens de veiling.
Zondag 20 september: Werken aan vrede.
Het oordelen over elkaars religie, geaardheid of politieke kleur brengt
scheiding tussen mensen. Iedere dag horen we berichten over
conflicten en oorlogen. Op deze zondag in de Vredesweek collecteren
we voor projecten van PAX, de opvolger van Pax Christi en het
Interkerkelijk Vredesberaad.
Zoals in Mali, waar een christelijke journalist en een imam
radioprogramma’s maken over vrede en verzoening. Daarmee
bereiken zij duizenden mensen in een door oorlog en tegenstellingen
verscheurd land. In Zuid-Sudan heeft een bisschop, met steun van
PAX, het vredesdorp Kuron gesticht. Jong en oud, christen en moslim
ontplooien vanuit dit dorp initiatieven die de vrede in het land moeten
dienen.
Zondag 27 setember: Vluchtelingenwerk in Bunnik.
Voor vluchtelingen is de eerste tijd in hun nieuwe woonplaats over
het algemeen moeilijk en verwarrend. Vrijwilligers van Vluchtelingen
Werkgroep Bunnik helpen deze nieuwkomers in de gemeente door
hen wegwijs te maken in de nieuwe woonplaats en het bieden van
maatschappelijke begeleiding. De periode van begeleiding duurt
ongeveer 3 jaar, met als hoofddoel het zelfstandig kunnen
functioneren in onze samenleving. Tijdens deze periode volgt de
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vluchteling Nederlandse taallessen en zijn er mogelijkheden voor
(om)scholingstrajecten en bemiddeling naar betaald werk.
We mogen blij zijn dat er in onze gemeente vrijwilligers zijn die dit
werk doen. Maar het vraagt ook geld, daarmee kunnen we ook een
bijdrage leveren.
Zondag 4 oktober: Kerk en Israël.
Vandaag, op Israëlzondag, collecteren we voor het werk van Kerk en
Israël van de Protestantse Kerk. Kerk en Israël steunt het
Overlegorgaan Joden en Christenen. Vertegenwoordigers van
christelijke en joodse kerkgenootschappen en instellingen, komen in
dit verband bijeen om van elkaar te leren en om te spreken over zaken
van wederzijds belang. En dat is heel zinvol in een tijd waarin de
Joodse gemeenschap telkens opgeschrikt wordt, zoals na de aanslagen
in Parijs. Naast de steun aan dit orgaan organiseert Kerk en Israël
ontmoetingsdagen, reikt materialen aan gemeenten aan en steunt in
Israël de internationale christelijke gemeenschap Nes Ammim.

Datum Collecte tijdens de dienst
Collectedoel
28 jun Sensoor
5 jul Jeugdwerk
12 jul Het Catharijnehuis
19 jul Voedselbank Kromme Rijn
26 jul De Schans
2 aug Nes Ammim
9 aug Vervolgde Christenen
16 aug Zending
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Uitgangscollecte
Opbrengst Opbrengst
€ 104,62
€ 61,70
€ 106,40
€ 74,95
€ 169,65
€ 132,72
€ 106,60
€ 60,30
€ 100,45
€ 91,55
€ 96,67
€ 72,40
€ 133,30
€ 77,70
€ 137,55
€ 99,47

VAN DE DIACONIE
Zendingswerk Bogota
In het laatste kerknieuws van juli/augustus heeft u kunnen lezen over
de verdeling van het geld dat u gegeven heeft voor het zendingswerk.
U kunt nog nalezen dat het geld in drie gelijke delen verdeeld zou
worden.
Het eerste was voor “Groot nieuws radio” en het tweede voor “Open
Doors”. Het laatste deel van €300,00 is geschonken aan een kerk in
Bogota Colombia.
De kerk “Iglesia Cristian Biblica Kairos” ligt in het oudste gedeelte
van Bogota en is gevestigd in een oude loods die men als kerk heeft
ingericht. Deze is getroffen door hevige regen en storm. Het zeer
oude gebouw leed al zeer lang onder lekkages van het dak, wat tot
gevolg heeft dat niet alleen het dak maar ook de houten dakspanten
wegrotten en de houten vloer vergaat. Ook zijn stoelen en apparatuur
onderhevig aan het vocht.
Het is een armlastige gemeente, maar toch proberen ze op alle
mogelijke manieren geld bij elkaar te sparen door eten te koken en te
verkopen, films aan kinderen te vertonen of kleding te maken, enz.
enz.
Er is al € 1.500,- gespaard, maar de totale kosten voor het meest
noodzakelijke, zoals reparatie van het dak en stukken van de vloer
herstellen, belopen totaal ongeveer € 13. 000,-.
Men kan pas starten met herstel van het dak als er ongeveer €10.000,is ingezameld.
Onze gemeente heeft € 300,- gedoneerd waar de kerkgemeente in
Bogota zeer dankbaar voor is.
Wij als gemeente hebben een brief gekregen van de dominee, die het
volgende schrijft:
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Loving Brothers and sisters in Christ.
Ik zend u een formele groet, dat de Heilige Vader altijd in uw families
mag verblijven.
Mijn naam is Javier Zabala, dominee van de christelijke kerk Kairos
in Bogota.
Ik wil u hartelijk bedanken voor u aandacht en donatie voor onze
kerk, die ons verder helpt om de kerk weer een beetje op te bouwen.
We blijven zelf ook hard werken om geld in te zamelen met onze
activiteiten en sparen pesos bij elkaar om rond december te kunnen
starten met het gedeeltelijke herstel van het kerkgebouw.
Ook wil ik u vragen of u in uw gebeden ons wilt steunen en aan God
wilt vragen om zijn zegen te geven aan onze kerkgemeenschap en ons
land Colombia.
Wij danken u hartelijk namens onze kerkgemeenschap.
We Bless you with love, Grace and Peace.
Iglesia Cristian Biblica Kairos
Dominee Javier Zabala en team.
Voor meer informatie of donaties kunt u schrijven naar de ZWO
diaken Nico Aperloo: nico@aperloo.nl.

Nieuwe donaties in zendingsbus
Geachte gemeente leden,
Op 20 mei 2015 heb ik als diaken van het ZWO de zendingsbus
geleegd. Er zat een bedrag in van € 50,70.
Dit wordt op de rekening gestort voor het zendingswerk van de
Protestantse Gemeente Odijk en we hopen dit weer aan een mooi
project te kunnen schenken.
Met vriendelijke groeten en Gods zegen aan uw allen.
Nico Aperloo.
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Vooraankondiging:
Sponsormaaltijd voor SARTAWI 14 oktober in Odijk
Voor de 2e keer organiseren wij voor het Sartawi project in Bolivia
een sponsormaaltijd, op woensdag 14 oktober in Odijk. We nodigen
belangstellenden uit Bunnik en Odijk daarvoor uit, er is plaats voor
32 personen. De maaltijd begint om 18.00 uur en zal tot ongeveer
20.00 uur duren.
We vragen € 12,50 per persoon voor de 3-gangen maaltijd, incl.
drankjes.
Van te voren opgeven is noodzakelijk. Zie daarvoor het volgende
kerkblad! Inlichtingen bij Jan de Vries, 6971166.

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Voor de zomervakantie heeft zowel de Kerkenraad als de
kascontrolecommissie de jaarrekening 2014 beoordeeld en akkoord
bevonden. Nadat het verlies in 2013 verder opgelopen was, konden
we 2014 met een positief resultaat afsluiten. Dit is voornamelijk te
danken aan hogere inkomsten uit de Actie Kerkbalans en toegenomen
opbrengsten van de verhuur van kerk en Meenthoek. Voor dit laatste
zijn we met name veel dank verschuldigd aan Hans Landzaat, die zich
hiervoor tomeloos inzet.
Verder zijn er een aantal acties ondernomen om de kosten te drukken.
Zo is onder andere een voordeliger energiecontract afgesloten en zijn
verschillende abonnementen onder de loep genomen. Dit hebben we
in 2015 een vervolg gegeven door over te gaan op een andere
productiewijze van het Kerknieuws. Bovendien faciliteren we sinds
dit jaar ook het opmaken van een onderhandse periodieke
schenkingsakte. Hiervan heeft al een flink aantal gemeenteleden
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gebruik gemaakt. Samen met uw hulp hopen wij op deze wijze een
financieel gezonde kerkgemeente te blijven.
De jaarrekening zal binnenkort op de website te vinden zijn.
Namens de Kerkrentmeesters,
Jogchum Tigchelaar, penningmeester
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VAN DE CANTORIJ
Nieuw seizoen, nieuw geluid
Op zondag 13 september starten wij het nieuwe seizoen met de
gemeentezondag. Voor de cantorij betekent dat, dat wij op 20
augustus al begonnen zijn met de voorbereidingen.
Op de gemeentezondag zingen we zoveel mogelijk samen met de
groep instrumentalisten en hopen zo van de liturgie, die door de
voorbereidingscommissie is samengesteld, een mooi muzikaal geheel
te maken.
Het ligt in de bedoeling om ook dit seizoen weer samen de
gemeentezang te ondersteunen en op te luisteren.
Zoals het er nu naar uit ziet, zullen we op 20 september, de
Vredeszondag, weer present zijn. Ook bij de seniorendienst op
vrijdag 2 oktober zal een deel van ons de zang verzorgen.
De cantorij wil graag haar steentje bijdragen in een open contact naar
de gemeente.
Daarom zijn ook mensen die een keer op projectbasis mee willen
zingen van harte welkom.
Bijvoorbeeld meedoen met het kerstprogramma?
U weet ons te vinden, elke donderdagavond om half acht in de
Meenthoek.
Een klankvolle groet van de cantorij en graag tot ziens,
Edith Tilanus, cantrix
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BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
Het gaat weer beginnen. Elke week wordt de agenda voor de zalen
van de Meenthoek voller. Iedereen is langzamerhand terug van
vakantie en allerlei activiteiten worden weer opgestart. De cantorij
begint weer te oefenen, de kindernevendienst is weer van start gegaan
en zo raakt het in de meenthoek op de doordeweekse avonden weer
voller.
Onze binnentuin is tijdens het zondagse koffiedrinken al volop
gebruikt. Zo kan, wanneer het weer natuurlijk meewerkt, iedereen
kiezen tussen ‘binnen’ of ‘buiten’ koffie. De komende weken willen
we nog invulling gaan geven aan de keuze voor tuinmeubels. Die
moeten er wel tegen kunnen om buiten te blijven staan, zodat er bij
mooi weer altijd zitplaatsen zijn en niet snel stoelen binnen opgehaald
hoeven te worden.
Begin september worden er nog twee
huwelijken in onze kerk ingezegend. Op
zaterdag 5 september trouwen Prisca Romeijn
en Robert van de Haar uit Veenendaal in onze
kerk. Dit wordt de eerste keer dat zowel het
burgerlijk huwelijk, als de daarop volgende
kerkelijke huwelijksbevestiging in onze kerk
zullen plaatsvinden. In overleg met bruidspaar
en voorganger zullen we met de inrichting van
de kerk tussen die twee ceremonies een
duidelijk verschil gaan aanbrengen. Ook voor
mij en Corine, samen begeleiden wij altijd die
diensten, wordt het een nieuwe ervaring.
Op vrijdag 11 september vindt de huwelijksbevestiging plaats tussen
Emma Boersma en Bas Burggraaff in onze kerk. Emma en Bas gaan
in Utrecht wonen.
11

En daarmee is dan het ‘huwelijksseizoen’ voor ons voorbij. Dit jaar
hebben acht bruidsparen voor onze kerk gekozen. (Een negende paar
kwam later op zijn plannen terug.) Voor het volgend jaar vonden de
eerste gesprekken al weer plaats. Twee bruidsparen hebben al
gereserveerd en met het derde paar zijn we in gesprek. Meestal
vinden de huwelijken in het voorjaar en de zomer plaats. Maar nu is
er al een huwelijk gepland in januari 2016. Ik hoop voor dit
bruidspaar dat het weer wat beter is, dan het vorige huwelijk in een
januari maand, een paar jaar geleden. Toen was er namelijk een echte
sneeuwstorm. Daar had de bruid duidelijk niet op gerekend, want ze
had meer voor een ‘zomerjurk’ gekozen. Haar moesten we toen voor
de dienst eerst ‘ontdooien’. Anders kon de dienst niet beginnen.
En na de huwelijken zullen de activiteiten rond Monumentendag en
de Gemeentezondag weer een beroep op ondersteuning doen. Fijn dat
er het komende jaar vier nieuwe kosters bijkomen.
Hans Landzaat

AFSCHEID KOSTER
Afscheid van Wim van Bekkum als koster
Na het vertrek van dhr. van Dijk rond 2001, hebben een aantal
gemeenteleden zich gemeld om de kostertaken op zich te nemen.
Wim van Bekkum was één van hen.
De koster draagt in grote mate bij aan het goed verlopen van de
zondagse kerkdienst.
Zijn kosterschap beperkte zich niet alleen tot de zondagsdiensten,
maar, samen met Leo Otto en later met Hans Landzaat, verzorgde hij
ook de rouw- en trouwdiensten door het jaar heen en de
schoolkerkdiensten aan het begin van het nieuwe schooljaar.
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Unaniem klinkt over hem: “je kon altijd op hem rekenen” ; “alles is
altijd goed verzorgd en piekfijn in orde” ; “ hij was een prima
gastheer”.
Op 23 augustus heeft Wim de laatste kostersdienst op zondag gedaan
en op 26 augustus de laatste dienst voor de school.
Wim bedankt voor je inzet al die jaren.
Heel fijn is om te melden dat er per 1 oktober 4 nieuw kosters starten.
Het zijn:
Co van Rijn, Pieter Meijer,Willem v.d. Vliert en Bert van Dijk.
Connie Tukker, namens het kostersteam.

OPEN MONUMENTENDAG en OPEN PODIUM
Zaterdag 12 september vindt het jaarlijkse evenement de Open
Monumentendag plaats. Velen trekken er, bij mooi weer, op de fiets
op uit en bezoeken de opengestelde locaties. Zo ook in de gemeente
Bunnik. Het thema van dit jaar is ‘kunst en ambacht’.
Zoals ieder jaar staan de deuren van Het Witte
Kerkje ook open. De hele dag is men welkom
om in dit intieme kerkje met haar mooie
akoestiek te luisteren naar muziek van allerlei
aard.
Halverwege de middag kan men zich aansluiten
voor een rondleiding in en buiten het gebouw,
waarbij tevens informatie wordt gegeven over
de geschiedenis.
Summier wordt het programma voor die dag hier weergegeven. Later
volgt informatie over de muziek die gespeeld gaat worden.
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

Blaa5, blaaskwintet
Piet Verwijmeren, dwarsfluit, traverso solo
Arda Mensink en Eeltje Hoekstra, piano en
blokfluit
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12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30

Gitaarkwartet Ocho Manos
Nel de Jong c.s. , piano, fluit en viool
Rana Ridibunda, koor, wereldmuziek
Duo Cordial, klassiek gitaar
Les Barricades, blokfluitconsort, 4- en 5
stemmige consortmuziek
Rondleiding, Hans Landzaat
Cantare Barbare, koor

GASTHEER OF GASTVROUW GEZOCHT
Zijn er mensen die op de ochtend van het Open Podium / Open
Monumentendag, zaterdag 12 september, willen assisteren bij het
schenken van koffie en thee ?
U kunt contact opnemen met Connie Tukker. Tel.030 6562527 of via
e-mail: c.tukker@ziggo.nl

GEMEENTEZONDAG
‘Wie is mijn naaste?’, vroeg een wetgeleerde aan Jezus (Lucas
10:29). Dan vertelt Jezus de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan. Over die gelijkenis gaat het in de dienst op deze
GEMEENTEZONDAG. Kernmoment in de gelijkenis is het moment
waarop de Samaritaan voelt dat hij de gewonde man langs de kant
van de weg niet aan zijn lot kan overlaten. Hij wordt de naaste van
hem. Hoe gaan wij om met de mensen, die op onze weg komen?
Dichtbij en ver weg?
Na de kerkdienst en de koffie houden we een DIENSTENVEILING
voor ons Sartawi-project, onze verre naasten in Bolivia. Het is goed
om alvast uw gedachten hierover te laten gaan. Welke dienst kunt u
laten veilen? Misschien werkt u op een interessante locatie en wilt u
hier mensen rondleiden? Of is het uw talent om een kerststukje te
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maken tegen die tijd? Een tuintje winterklaar maken? Een wandje
behangen? Al uw diensten worden bij opbod verkocht, voor dit
prachtige, diaconale doel.
U kunt uw dienst aanmelden in een schrift, dat in de Meenthoek ligt.
U kunt uw dienst ook aanmelden bij: Tijmenvisser@hotmail.com en
bij Hilko.Bogaard@hetnet.nl.
Terwijl dan de veiling bezig is, gaan de kinderen onder leiding van
mensen van de Kindernevendienst knutselen. De mensen van de
Kindernevendienst overwegen om later in het seizoen – bijvoorbeeld
in de Veertigdagentijd – met spaardoosjes geld in te zamelen. Dat
geeft hen de tijd om de kinderen te vertellen waarover dat project van
Sartawi eigenlijk gaat.
Voor de jongsten in er oppas tot aan de lunch.
We sluiten de Startzondag rond een uur of een af met een
gezamenlijke maaltijd, waarvoor ieder iets meeneemt.

Mocht u lekkers willen meenemen voor bij de koffie, dan kunt u dat
voor de dienst afgeven in de keuken van de Consistorie. Dat geldt ook
voor de meegenomen etenswaren voor de maaltijd. Neem evenveel
mee als u en uw gezin op kunnen.
En neemt u zelf een tuinstoel mee?
De voorbereidingswerkgroep kijkt met groot
plezier uit naar deze zondag: Jan de Vries,
Hilko Boogaard, Stevien Gardenier, Johanna
Muis en Kees Visser.
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ZANGDIENST
Het is goed de Heer te loven
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw.
Psalm 92,2-3
Dit zijn de beginregels van het nieuwe liedboek. Hier willen we
inhoud aan geven met het organiseren van een zangdienst met
muzikale medewerking van verschillende gemeenteleden.
Zondagavond 11 oktober bent u van harte welkom bij de
zangdienst in het Witte Kerkje.
Heeft u een lied dat u aanspreekt en graag wil zingen? Geef dit dan
vóór 8 september door aan Lia Roelofsen of Ria Veldhuizen.
Dit is vast een vooraankondiging, het definitieve tijdstip hoort u nog .
Met vriendelijke groet,
namens de wijkteamleden van wijk 2,
Lia Roelofsen: mlroelofsen@planet.nl / 030-6567901
Ria Veldhuizen: keria@live.nl / 030-6564139
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VORMING & TOERUSTING
Op de GEMEENTEZONDAG wordt een boekje uitgegeven met alle
kringen voor dit nieuwe kerkelijke seizoen. Een paar zaken hieruit
vermeld ik al hieronder.
Jongvolwassenen
Graag wil ik een ontmoeting beleggen met jongvolwassen
gemeenteleden om met hen (ruim gezegd mensen tussen de 25-35
jaar) te verkennen wat hun wensen en mijn mogelijkheden zijn om tot
een bijbel- en geloofskring te komen. In de afgelopen maanden
hebben we gezien dat zich nieuwe jongvolwassenen in ons dorp en
onze kerk hebben gevestigd. Ik hoorde al de vraag naar een Alphacursus langskomen. Op deze en andere vragen wil ik met hen zoeken
naar de mogelijkheden.

Leeskring
Op de volgende dinsdagavonden: 27 oktober,
3, 10 en 17 november, van 20.00- 21.45 uur in
de Meenthoek wil ik leiding geven aan een
kring over het boek van ds. Jan Offringa, God
is niet te vangen. Het boek is een bundeling
van gesprekken met gemeenteleden, die
vertellen over hun veranderde geloof.
Deelnemers hoeven het boek niet zelf aan te schaffen. Het is mijn
bedoeling om een selectie van enkele hoofdstukken op papier aan te
bieden, zodat die ons aan de praat helpen. Hoe is ons geloof in de
loop van ons leven veranderd? Herkennen wij iets van onszelf in de
verhalen uit het boek?
Wie mee wil doen, kan zich al opgeven: predikant@pknodijk.nl.
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Psalmen lezen
Ik ben erg verheugd over het initiatief van Harriët Schneider en Piet
Pannekoek om een kring op te zetten, die zich gaat bezighouden met
het boek van de Psalmen. Het project Psalmen lezen krijgt 2 sporen:
enerzijds thuis Psalmen lezen - 150 psalmen van 1 januari 2016 - 30
juni 2016; anderzijds 5 avonden, waarvan één als evaluatie na het
zomerreces en de andere 4 maandelijks. Over de data van deze
avonden komt uiteraard nog nader bericht.
Kinderleerhuis
Het ligt in mijn voornemen om weer een Kinderleerhuis te houden,
ditmaal voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van het
Basisonderwijs.
Kindercatechese
Voor de kinderen van de groep 3, 4 en 5 gaan Jaap van der Plas en
Gerda van Rijn en ik weer een bijeenkomst van de Kindercatechese
opzetten. Dit jaar zullen we kiezen voor het onderwerp van het
Avondmaal, zodat de kinderen weten wat, waarom en hoe wij de
Maaltijd van onze Heer vieren in de kerk. De datum is nog niet
bekend, maar het zal ergens in het najaar zijn.
Prachtig en uitdagend om met zoveel mooie plannen bezig te zijn;
gemeenteopbouw in ontwikkeling.
Ds. Kees Visser
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GELOVEN IS … ONTROERING
Vakantietijd is voor mij leestijd. Ik las in elk geval twee boeken, die
mij ontroerden.
Het boek De Kinderbarak van Valentine Goby is een roman, maar zo
geschreven dat het de gruwelen van het vrouwenkamp van
Ravensbrück voelbaar onder woorden brengt. Onder erbarmelijke
omstandigheden is Mila zwanger. Ze probeert te overleven.
Aangrijpend hoe zij moet meemaken dat haar kindje kort na de
geboorte sterft. Vrijwel tegelijk ontfermt zij zich ook over een andere
pasgeborene. Als de moeder van deze Sacha sterft, neemt zij het
moederschap over.
Het boek is in 2013 geschreven en dit jaar in de Nederlandse vertaling
uitgebracht. Mij ontroert dit boek. Hoe is het toch mogelijk dat
mensen hun geloof weten te bewaren onder de meest barre
omstandigheden, geloof in een goede toekomst. Wat kunnen mensen
sterk zijn, juist als de geestelijke en lichamelijke onderdrukking
immens is. Bewonderenswaardig, indrukwekkend en bemoedigend.
Het andere boek is van Rosita Steenbeek, Rose, Een familie in
oorlogstijd. Centraal staat de grootmoeder van de schrijfster, Rose,
dochter van een Joodse moeder en een Duitse vader. Rose trouwt in
1929 met een Nederlandse dominee en vestigt zich in Klaaswaal.
Alleen al de plaatsen waar zich deze familiegeschiedenis afspeelt,
spraken mij aan. Veel plaatsen zijn mij goed bekend uit de tijd dat ik
in Oud-Beijerland predikant was, het gebied van de Hoekse Waard en
de streek rondom Rotterdam. Het boek eindigt als de moeder op hoge
leeftijd in De Amandelhof in Zeist gaat wonen. Ook herkenbaar!
De dominee, haar grootvader dus, is dapper in de oorlogstijd. Hij laat
zich niet uit het veld slaan als er schamper wordt gedaan over zijn van
oorsprong Duitse vrouw. Samen weten ze staande te blijven. Vooral
zijn geloof maakt diepe indruk op mij. Een opmerkelijke passage:
‘Als de bevrijding naderbij komt, preekt Gerhard Hugenholz in een
tjokvolle kerk over Matteüs 24:13: ‘Wie volhoudt tot het einde zal
zalig worden’. Hij herdenkt de mensen die gelovend in de goede
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krachten het leven hebben verloren en vertelt over de gelatenheid
waarmee ze de dood tegemoet gingen. Hij bidt voor hen die in het
kwaad leven, gevangenen van sadisme, eerzucht, hebzucht,
verblinding, voor wie elke overwinning een nieuwe nederlaag is, dat
hun de ogen geopend worden.’
Op de achterkant van het boek staat Rosita Steenbeek afgebeeld. Ze
draagt een bijzondere ring aan haar vinger, waarvan de geschiedenis
in het boek wordt onthuld. Het is een ring in de vorm van een
granaatappel en met een rozet als steen, verwijzend naar haar naam
Roos; het rood van de liefde en de granaatappel uit het Hooglied.
Maar ook het rood van bloed.
Aangrijpend hoe de geschiedenis van eenvoudige, gelovige mensen
zo dichtbij gebracht kan worden. Aangrijpend en inspirerend.
Kees Visser.

AFSCHEID WEBMASTER
De afgelopen zeven jaar werd de website van het Witte Kerkje
verzorgd door Frits Hermans. Per 1 juli is hij afgezwaaid.
Frits, hartelijk dank voor je inzet!
Voorlopig zal Peter Baas het beheer van de site overnemen.
Het mail-adres blijft hetzelfde: info@pknodijk.nl

VAN DE REDACTIE
Het vorige kerknieuws verscheen ineens met een lichtgele omslag.
Vlak voor het ter perse gaan, bleek de vertrouwde kleur paars niet
meer leverbaar. De redactie heeft toen gekozen voor de kleur geel. Na
overleg met de kerkenraad, hebben we besloten het voorlopig zo te
houden.
Andrea Forma en Jantine Bokhorst
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DEBAT-AVOND MENSENRECHTEN
“ STELLEN WIJ IN EEN OPEN DEMOCRATISCHE
SAMENLEVING GRENZEN AAN DE VRIJHEID VAN
MENINGSUITING ?”
De Werkgroep COALITIE VOOR DE MENSENRECHTEN nodigt
u graag uit voor de jaarlijkse debat-avond op
maandag 21 september
20.00 uur – 22.00 uur
in het Gemeentehuis Odijk.
Spreker Prof. Dr. Theo de Wit
(oud-inwoner van de gemeente Bunnik)
filosoof en theoloog met als specialisme “religie en politiek”.

Prof. de Wit zal een inleiding houden over bovenstaand thema,
waarin o.a. de volgende vragen aan de orde komen:
- Hoe verantwoord jij je -als burger, kunstenaar, politicus of schrijverwanneer je meent alle vrijheid te hebben om te zeggen wat je wilt?
- Of ben je van mening dat er wel grenzen zijn aan die vrijheid en
waardoor worden die grenzen bepaald?
Na de inleiding zullen we met elkaar in gesprek gaan.

Namens de Coalitie,
Arda Mensink
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AMNESTY INTERNATIONAL
Op 6 september worden er brieven uitgedeeld om te
versturen naar:
Mexico
Yecenia Armenta Graciano werd op 10 juli 2012
door politieagenten in burger aangehouden. Ze werd
een auto ingeduwd, geblinddoekt en geboeid.
De politie bracht haar naar een onbekende locatie waar ze haar
ondervroegen en martelden. Armenta werd verdacht van
betrokkenheid bij de moord op haar man die een week eerder in het
openbaar was doodgeschoten. Ze sloegen haar, deden een plastic zak
over haar hoofd en verkrachtten haar. Armenta bekende de moord
toen de politie dreigde haar kinderen te vermoorden. Armenta: “ik
tekende, nog steeds geblinddoekt. Ik heb nooit gelezen wat ik
tekende”. Ze zit inmiddels meer dan drie jaar gevangen.
Onafhankelijke medische onderzoeken volgens internationale
richtlijnen tonen aan dat Armenta is gemarteld. De Nationale
Mensenrechtencommissie riep in januari 2015 ook op tot haar
vrijlating en berechting van de verantwoordelijke politiemannen. Het
Hooggerechtshof buigt zich momenteel over haar zaak.
In de brief aan de openbaar aanklager wordt opgeroepen de
aanklachten tegen Yecenia Armenta in te trekken en haar vrij te laten.
Saudi-Arabië
Fowzan al-Harbi is medeoprichter van de onafhankelijke
mensenrechtenorganisatie ACPRA. De Saudische autoriteiten sloten
de organisatie in 2013 en veroordeelden bijna alle leden onder wie
Al-Harbi, tot levenslange gevangenisstraffen.
ACPRA rapporteerde over mensenrechtenschendingen in SaudiArabië en gaf rechtshulp aan familie van gevangenen die zonder
aanklacht vastzitten. Al-Harbi werd aangeklaagd voor
ongehoorzaamheid aan de leider en het oprichten van een verboden
organisatie.
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De rechtbank veroordeelde hem in juni 2014 tot zeven jaar
gevangenisstraf en een reisverbod van zeven jaar. In afwachting van
het hoger beroep werd hij vrijgelaten mits hij beloofde niets over de
rechtszaak naar buiten te brengen. Maar Al-Harbi plaatste de lijst met
aanklachten tegen hem op internet en schond daarmee de
voorwaarden van zijn vrijlating. In november 2014 verhoogde de
rechter zijn straf naar tien jaar. Hij werd onmiddellijk weer opgepakt.
In de brief aan de Saudische autoriteiten wordt opgeroepen Fozwan
al-Hardi en alle andere ACPRA-leden onmiddellijk vrij te laten.
Oekraïne
Iryna Rabchenyuk nam op 1 december 2013 samen met haar man en
twee kinderen deel aan een vreedzaam protest tegen de regering van
president Janoekovitsj op het Maidan-plein in Kiev. De oproerpolitie
sloeg haar met een knuppel op haar hoofd, waardoor ze nu blind is
aan één oog. De EuroMaidan-protesten van eind 2013, begin 2014
sloegen om in gewelddadigheden. De politie trad buitensporig hard
op tegen demonstranten. Iryna Rabchenyuk was een van de vele
ongewapende toeschouwers die nog steeds met de gevolgen daarvan
kampt. Ze diende een klacht in en er werd een onderzoek gestart. Net
als de meeste slachtoffers van buitensporig politiegeweld wacht zij
nog altijd op gerechtigheid.
In de brief aan de Oekraïense autoriteiten wordt opgeroepen om de
beschuldigingen van buitensporig politiegeweld te onderzoeken en de
verantwoordelijken te berechten.
Voor alle brieven is een wereldzegel 1 nodig.
Dank voor uw deelname,
Schrijfgroep Amnesty International Odijk
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BIJBELLEESROOSTER
september
wo 2 Leviticus 26:40-46
do 3 Leviticus 27:1-13
vr 4 Leviticus 27:14-25
za 5 Leviticus 27:26-34
zo 6 Jakobus 1:1-18
ma 7 Jakobus 1:19-27
di 8 Jakobus 2:1-13
wo 9 Jakobus 2:14-26
do 10 Jakobus 3:1-12
vr 11 Jakobus 3:13-18
za 12 Marcus 9:1-13
zo 13 Marcus 9:14-29
ma 14 Marcus 9:30-37
di 15 Marcus 9:38-50
wo 16 Jesaja 24:1-13
do 17 Jesaja 24:14-23
vr 18 Jesaja 25:1-12
za 19 Psalm 86
zo 20 Jakobus 4:1-10
ma 21 Jakobus 4:11-17
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

di 22
wo 23
do 24
vr 25
za 26
zo 27
ma 28
di 29
wo 30
oktober
do 1
vr 2
za 3
zo 4
ma 5
di 6
wo 7
do 8
vr 9
za 10

Jakobus 5:1-6
Jakobus 5:7-12
Jakobus 5:13-20
Psalm 119:97-104
Jesaja 26:1-6
Jesaja 26:7-19
Jesaja 26:20-27:6
Jesaja 27:7-13
Psalm 119:105-112
Maleachi 1:1-5
Maleachi 1:6-14
Maleachi 2:1-9
Maleachi 2:10-16
Maleachi 2:17-3:5
Maleachi 3:6-12
Maleachi 3:13-18
Maleachi 3:19-24
Psalm 119:113-120
Marcus 10:1-16

INLOOPMORGEN
Vanaf woensdag 2 september wordt de Inloopmorgen hervat. Wie een
moment rust zoekt, is welkom in de kerk. Wie anderen wil ontmoeten
is even welkom in de Consistorie. De Inloopmorgen wordt elke
woensdagmorgen gehouden van 10.00-12.00 uur.
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ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN
De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal,
na een zomerpauze, zijn op zondag 13 september
van 14.30 tot 17.00 uur in het Zaaltje bij de St.
Nicolaaskerk. U kunt zich creatief bezig houden
met het opmaken en versieren van cup cakes met
deskundige begeleiding van Marion van Rijn.
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 11 oktober op dezelfde tijd.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK
Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer
plaatsvinden op maandag 28 september 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 23 t/m
donderdag 24 september vanaf 17 uur via telefoonnummer 0306562089 met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal
deelnemers bedraagt maximaal 30.
De volgende keer zal het samen eten gebeuren op maandag 26
oktober, op dezelfde tijd en plaats.
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INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS
Nummer
8-2015
9-2015
10-2015
1-2016

Inleverdatum
28 september
2 november
7 december
4 januari

Verschijningsdatum
6 oktober
10 november
15 december
12 januari

Redactie:

Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma
p/a Lindelaar 20, 030-2687322,
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl
Drukwerk:
Drukkerij123, Alblasserdam
Verspreiding: Mevr.W. Hoomans-van der Werf,
David de Caerslaan 1, 030-6562824

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: 030-2901829, Frits Hermans: 06-20784264
www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl
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