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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 (of 10.30 uur) is
iedereen van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.
Zondag 27 maart
9.00 en 10.30 uur
collecte

-

Pasen
Ds. Kees Visser
De blijde boodschap doorgeven

Zondag 3 april
10.00 uur
Collecte
Extra

-

Ds. A. van Buuren
Voorkom
Jeugdkerk

Zondag 10 april
10.00 uur
collecte

-

Ds. Kees Visser
Timon

Zondag 17 april
10.00 uur
Collecte
Extra

-

Ds. Kees Visser
Exodus
Jeugdkerk

Zondag 24 april
10.00 uur
Collecte

-

Ds. Kees Visser
Kerkmuziek in Pakistan

Zondag 1 mei
10.00 uur
Extra

-

Ds. M. van der Kooi-Dijkstra
Jeugdkerk
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BIJ DE DIENSTEN
Zondag 27 maart vieren we PASEN. Er zijn twee morgendiensten,
om 9.00 en 10.30 uur. De cantorij doet mee o.l.v. Edith Tilanus,
Jantine Bokhorst op fluit en Martin van der Meulen op gitaar. We
zingen tal van Paasliederen, van kinderlied tot Opwekking, van
Liedboek tot Taizé. We horen de boodschap van de engel bij het lege
graf: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet,
Hij is uit de dood opgewekt’, Lucas 24: 5 en 6.
Zondag 3 april gaat ds. Arie van Buuren uit Amsterdam voor in de
dienst, die om 10.00 uur begint.
Zondag 10 april gaat ds. Kees Visser voor in de dienst, die om 10.00
uur begint. We beginnen aan een serie van drie kerkdiensten over het
bijbelboek Esther, in nauw overleg met de Kindernevendienst.
Vandaag Esther 1 en 2. In het bijbelboek Esther wordt verteld hoe het
Joodse volk vernietigd dreigt te worden, en hoe het zich van zijn
onderdrukkers bevrijdt. Rouw slaat om in feestvreugde. Dankzij het
doortastende optreden van Esther en Mordechai komt Haman ten val.
Dit boeiende verhaal willen we in drie diensten ter sprake brengen,
zowel in de gewone kerkdienst als bij de kinderen in de nevendienst.
Deze zondag, 10 april, krijgen de kinderen ook een
SPAARKALENDER mee om bij te dragen aan ons Sartawi-project.
Voor elke dag een eenvoudige opdracht, waar een prijskaartje aan
hangt. De kinderen ontdekken hoe rijk ze zijn. En hoe fijn het is om te
delen! De spaardoosjes kunnen met Pinkeren weer worden
ingeleverd, goed gevuld uiteraard.
Zondag, 17 april leidt ds. Kees Visser die dienst van 10.00 uur. We
vervolgen onze serie van drie diensten vandaag met Esther 3 en 4.
Zondag, 24 april is ds. Kees Visser de voorganger in de dienst van
10.00 uur. Vandaag sluiten we de reeks diensten af over het
bijbelboek Esther, met de hoofdstukken 5, 6 en 7.
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COLLECTEDOELEN
Witte donderdag 24 maart: Sartawi.
Ook dit jaar, het laatste jaar van ons Sartawiproject, collecteren we weer een aantal malen
tijdens de kerkdienst. In het Kerknieuws wordt u
regelmatig op de hoogte gehouden van dit
landbouwproject op de hoogvlakten van Bolivia.
Pasen 27 maart: De blijde boodschap doorgeven.
De landelijke Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, JOP, helpt
gemeenten om opnieuw in contact te komen met kinderen, jongeren en
hun ouders. Een mooi voorbeeld daarvan is Hoek van Holland. Uit een
aantal buurtinterviews bleek dat gezinnen met jonge kinderen de behoefte
hadden aan uitwisseling en ondersteuning bij de geloofsopvoeding.
Daarom startte de gemeente met inloopochtenden voor gezinnen waar
praktische hulp wordt geboden. Een mooi initiatief dat met enthousiasme
is ontvangen. De opgedane ervaringen in dit project worden gedeeld met
andere kerken.
Daarnaast ondersteunt JOP de gemeenten via gratis online programma’s
voor jeugdwerkers en predikanten in de kerk. Deze programma’s worden
gedeeld via Facebook en Twitter waardoor ze zich binnen no-time
verspreiden onder een grote groep mensen.
Met de opbrengst van de collecte kan JOP gemeenten blijven
ondersteunen bij het doorgeven van geloven aan een nieuwe generatie.
Zondag 3 april: Voorkom.
Voorkom geeft preventieve voorlichting over verslavende middelen op
scholen. Voorkom werkt met preventiewerkers, die de theorie van
verslaving uitleggen en met ervaringsdeskundigen die hun praktijkverhaal
vertellen. Voorkom verleent ook nazorg. Het begon in 1985 op een
zolderkamer in Houten. Intussen is het een landelijk dekkende organisatie
die jaarlijks 50.000 jongeren bereikt.
Zondag 10 april: Timon.
Timon is een diaconale stichting voor Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening.
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Problemen van jongeren vragen om een gerichte aanpak. Behalve
voorzieningen voor 24-uursopvang biedt Timon ook begeleiding en
advies. Het werkterrein van Timon begon in de provincie Utrecht en is
uitgegroeid naar Rotterdam, Amsterdam, Overijssel en de Betuwe. De
leeftijd van de vele jongeren die Timon jaarlijks helpt ligt tussen de twaalf
en dertig jaar. In onze eigen gemeente is een woongroep en op het
bedrijventerrein ’t Zand is een werkplaats waar werkervaring opgedaan
kan worden. Het werk wordt mede door de overheid gesubsidieerd.
Zondag 17 april: Exodus.
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en
gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de
criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één
van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het
Exodus vrijwilligersnetwerk. Naast de hulp van vrijwilligers buiten de
gevangenis, biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden
van (ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project
maakt het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind(eren) elkaar
maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis
en zo te werken aan een goed contact. Met een convenant met het
justitiepastoraat faciliteert Exodus ruim 60 inzorg-groepen. Inzorgvrijwilligers leggen individueel bezoek af aan gedetineerden
en participeren bij de kerkdiensten en gespreksgroepen van de
penitentiaire inrichtingen. Meer dan 1850 vrijwilligers zijn actief in het
vrijwilligersnetwerk.
Zondag 24 april: Kerkmuziek in Pakistan.
Wereldwijd zingen christenen om God te eren. Veel mensen zingen het
liefst in hun eigen taal, met woorden en teksten die vertolken wat zij
denken of voelen. Christenen uit etnische minderheden of behorend tot
lokale stammen hebben niet altijd liederen in hun eigen taal. Daarom
steunt Kerk in Actie organisaties als het Audiovisueel Centrum van de
Kerk van Pakistan. Dit centrum ontwikkelt christelijke en kerkliederen in
diverse lokale talen, zodat mensen in heel Pakistan God kunnen lofzingen
op melodieën die hen bekend zijn en in een taal die hen raakt.
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COLLECTEOPBRENGSTEN
Datum
07/02
14/02
21/02
28/02
06/03

Collecte tijdens de dienst
Collectedoel
Werelddiaconaat
Oekraïense weeskinderen
Voorjaarszendingswerk
Binnenlands diaconaat
Syrische vluchtelingen

Opbrengst
€ 151,85
€ 197,21
€ 117,00
€ 120,60
€ 196,86

Uitgangscollecte
Opbrengst
€ 108,76
€ 83,80
€ 83,25
€ 72,90
€ 117,68

AMNESTY INTERNATIONAL
Zondag 3 april worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:
Indonesië
Lokale autoriteiten hebben aanhangers van de islamitische
Ahmadiyya-minderheid uit hun dorp verdreven vanwege
hun ‘afwijkende geloof’. De achterblijvers worden
bedreigd. Op 5 januari kregen de Ahmadiyya moslims op
het eiland Bangka van de lokale overheid het dringend
verzoek om zich te bekeren tot de soennitische islam of anders het
district te verlaten. In de ochtend van 5 februari verlieten 12 leden
van deze gemeenschap in het dorp Srimenati, vooral vrouwen en
kinderen, onder politiebegeleiding hun dorp. Negen Ahmadiyya
aanhangers bleven achter. De dorpelingen keren zich tegen hen en
dreigen hun huizen te verwoesten.
In 2008 verbood de Indonesische regering de verspreiding van de
geloofsleer van de Ahmadiyya. Ook andere religieuze minderheden
waaronder sjiitische moslims en christenen, worden in Indonesië
lastig gevallen, bedreigd en aangevallen. De daders van religieus
geweld worden zelden gestraft.
In de brief naar de Indonesische autoriteiten wordt opgeroepen de
Ahmadiyya-gemeenschap in Srimenanti te beschermen en ervoor te
zorgen dat ze naar hun dorp kunnen terugkeren.
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Iran
De 27 jarige activiste Atena Daemi is in mei 2015 veroordeeld tot 14
jaar cel vanwege haar kritiek op de doodstraf. Atena Daemi werd in
oktober 2014 gearresteerd en beschuldigd van samenzwering en het
verspreiden van propaganda tegen de staat. Atena uitte op Facebook
en Twitter kritiek op de executies en de mensenrechtensituatie in Iran.
Ook verspreidde ze protestpamfletten tegen de doodstraf en had ze
contact met families van terdoodveroordeelden en de nabestaanden
van slachtoffers van het geweld na de verkiezingen van 2009.
Atena heeft sinds haar gevangenschap in oktober 2014 last van een
slapend gevoel in haar handen en voeten, hoofdpijn en slecht zicht.
De gevangenisautoriteiten doen dit af als stressverschijnselen en
weigeren haar buiten de gevangenis te laten behandelen.
In de brief naar de iraanse autoriteiten wordt opgeroepen om Atena
Daemi onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.
China
De Chinese journalist Li Xin ontvluchtte China in oktober 2015. Hij
vreesde dat de Chinese autoriteiten hem wilden arresteren omdat hij
weigerde dienst te doen als informant. Li Xin wilde in Thailand asiel
aanvragen maar werd in januari naar alle waarschijnlijkheid door de
Thaise autoriteiten uitgeleverd aan China, waar hij wordt
vastgehouden. Begin februari kreeg Xins vriendin een telefoontje van
de politie van de Chinese provincie Henan die aankondigde dat haar
vriend een dag later zou bellen. Toen Xin de volgende dag belde zei
hij dat hij vrijwillig naar China was teruggekeerd om te helpen met
een onderzoek. Hij vroeg haar om niet met buitenstaanders te praten.
Li Xin is vermoedelijk onder dwang teruggebracht naar China. Het is
niet bekend waar hij wordt vastgehouden en wat de aanklacht is.
In de brief aan het hoofd van de politie in de Chinese provincie
Henan wordt opgeroepen om duidelijkheid te geven over zijn
verblijfplaats, of hij is opgepakt en waarvan hij wordt beschuldigd.
Voor iedere brief is een wereldzegel nodig.
Dank voor uw inzet.
Amnesty schrijfgroep Odijk
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VAN DE DIACONIE

Op woensdag 20 april in De Witte Huisjes te Bunnik. Voor € 15
wordt u een complete Latijns Amerikaanse maaltijd met drankjes
aangeboden! Wat denkt u bijvoorbeeld van een Sopa batatas of
Feijoada bonenschotel? De netto opbrengst van deze maaltijd is
bestemd voor het Sartawi project in Bolivia. Kom het proeven!!! Het
is een bijzondere avond!
Opgeven voor deze maaltijd kan op verschillende manieren:
- Op de intekenlijsten die op 3 en 10 april in Bunnik en Odijk liggen.
(Witte Huisjes en de Meenthoek)
- Telefonisch op 14 of 15 april, tussen 17 en 19 uur
bij: Gusta van de Ruit 6563952
of Johan van Rossum 6561146.
- Per mail vóór 16 april: gusta.vd.ruit@pehacent.nl
Namens de werkgroep Sartawi.
Tot ziens op 20 april
KERKNIEUWS DIGITAAL?
Ons kerkblad 'Kerknieuws' is sinds dit jaar ook digitaal (per e-mail)
verkrijgbaar. U ontvangt het dan eerder en het bespaart ons kosten.
U kunt zich aanmelden via kerknieuws@pknodijk.nl.
Als u liever de papieren versie van 'Kerknieuws' ontvangt, willen wij
u vragen om jaarlijks een vrijwillige bijdrage over te maken voor de
kosten. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening NL08 RABO
0329 8181 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Odijk.
Alvast heel hartelijk dank,
De kerkrentmeesters
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BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
Enkele koren huren onze kerk, niet om echt een concert
met publiek te geven, maar om een (halve) dag fijn
samen te kunnen zingen. Onze kerk heeft nu eenmaal
een veel betere akoestiek, dan de ruimten waarin men
vaak repeteert. Meestal combineert men zo’n dag dan
met een hapje en drankje na afloop in de consistorie,
zodat de koorleden samen nog even gezellig op de dag kunnen
terugkijken.
Op zaterdag 5 maart had het koor Cantecleer voor zo’n dag de kerk
gehuurd. Maar er was meer deze keer. Men had belangstellenden
uitgenodigd om mee te komen repeteren en dan samen te zingen in de
kerk. En dat was mooi! ’s Middags stond er een koor van vijftig (!)
leden, mannen en vrouwen, die met groot enthousiasme lieten horen,
wat ze die morgen samen hadden ingestudeerd. Vooral de stukken uit
de Matthäus Passion maakten grote indruk.
Eens in de twee jaar is er grote schoonmaak in de kerk. Onder de
regie van Greet de Kruif komen dan weer veel vrijwilligers in aktie.
Inmiddels zijn de gordijnen in de consistorie en de meenthoek al weer
gewassen. Maar de kerk moet nog aangepakt worden. Dat gebeurt op
31 maart en 1 en 2 april. Dan gaan alle stoelen uit de kerk, wordt de
vloer goed schoongemaakt, de ramen gewassen en ook de stoelen
gaan weer schoon terug de kerk in. Wie kan helpen, graag even
aanmelden bij Greet de Kruif (030 - 65 62 903).
In april zijn er twee concerten in de kerk. Beide met gratis toegang en
een vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
Op zaterdagmiddag 16 april, om 14:00 uur concerteert het
Kamerorkest Bunnik, waarbij ook Rinke Bodewits op het orgel zal
spelen.
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Op zaterdagmiddag 23 april concerteert het vrouwenkoor Unlimited
uit Houten. Het repertoire zal bestaan uit licht klassieke stukken,
begeleid door piano en harmonium. De juiste aanvangstijd weet ik
nog niet.
Van beide concerten zullen in de hal van de meenthoek nog
aankondigingen worden opgehangen.
Wanneer dit Kerknieuws uitkomt is het bijna Pasen. Let wel op: Op
Eerste Paasdag gaat ook de zomertijd in. Dus even de klokken op de
juiste tijd zetten, anders is de kerkdienst al een uur aan de gang.
Hans Landzaat

UIT DE PASTORIE
Consistorie
In onze gemeente wordt het begin van dit nieuwe jaar gekenmerkt
door uitzonderlijk veel ziekenhuisopnamen. Heel wat gemeenteleden
kampen met fysieke problemen of krijgen te maken met groot
verdriet. Het is goed dat we ons dit realiseren. Het maakt ons ervan
bewust hoe belangrijk het is dat we met elkaar meeleven. En dus ook
hoe wezenlijk het voor onze gemeente is, dat er speciale mensen zijn,
die zich pastoraal en diaconaal willen inzetten voor hun
medekerkgenoten.
De leden van het Consistorie, de ouderlingen en wijkteamleden, doen
hier hun best voor, al moeten ze helaas bemerken dat zij niet meer de
volle honderd procent van de gemeente kunnen bedienen. Er zijn
eenvoudig te weinig bezoekers. Daarom zijn de doelen bijgesteld.
We kunnen lang van stof zijn om verklaringen te zoeken voor dit
verschijnsel van verminderde belangstelling voor het bezoekwerk van
de kerk. Het zal wel in deze tijd passen. Hoe dan ook, is het goed om
te bedenken dat de kerk nog altijd de grootste vrijwilligersorganisatie
van ons land is. Ik ben blij met ieder gemeentelid die een bijzondere
taak op zich wil nemen.
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Vrijwilligersavond
Voor iedereen, die zich in onze gemeente vrijwillig inzet, wordt de
tweejaarlijkse Vrijwilligersavond gehouden op vrijdagavond 27
mei. Het is de avond waarop wij onze vrijwilligers in het zonnetje
willen zetten.
Het gaat om een avond die bestaat uit twee onderdelen:
1. Een kerkelijk cabaret van een groep van drie mensen
uit Ede, onder de titel: Fijne mensen.
Een prikkelend programma over de mensen van de kerk
door de eeuwen heen, te beginnen bij de reformatie tot
in onze tijd toe.
En 2. na afloop een gezellig samenzijn met hapje en
sapje, knabbel en babbel.
Aandacht voor elkaar en waardering voor wie zich vrijwillig inzet
voor onze kerk – in die brede waaier van taken, klussen en ambten –
is wat we die avond willen delen. Noteer de afspraak vast in uw
agenda: vrijdagavond 27 mei.
Ds. Kees Visser.

Paaskaars
Op Paasmorgen wordt de nieuwe Paaskaars de kerk binnengebracht.
De opdruk op deze kaars vraagt enige toelichting. We zien centraal
het kruis van Christus opgericht. Aan de voet van het kruis staan vijf
gekleurde figuren, die de mensen van de vijf werelddelen
vertegenwoordigen. Wij mensen vormen één wereld rondom het
symbool van lijden en opstanding, één mensheid die haar heil en
barmhartigheid verwacht van Jezus Christus.
Ds. Kees Visser.
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Spaarkalender Sartawi
De kinderen van de Nevendienst dragen hun steentje bij aan ons
Sartawi-project. Tussen Pasen en Pinksteren kunnen zij aan de hand
van een Spaarkalender dagelijks geld in een spaardoosje doen, dat ze
dan in de Pinksterdienst kunnen inleveren. Per dag is er een
eenvoudige opdracht. Voorbeeld: ‘Hoeveel paar schoenen heb je? Per
paar 5 cent in het doosje’.
De Spaarkalender wordt op zondag 10 april uitgereikt.

Ds. Kees Visser.

WIJKAVOND VOOR GEMEENTELEDEN UIT WERKHOVEN
EN HET BUITENGEBIED VAN ODIJK
Op woensdagavond 13 april is er een ontmoetingsavond voor
gemeenteleden uit Werkhoven en het buitengebied van Odijk. De
gastheer en gastvrouw zijn dhr. en mevr. Gijsbers. Zij wonen Zuster
Gertrudisplaats 16 in Werkhoven.
Het thema voor deze bijeenkomst is ‘geestkracht’; een gesprek over
de betekenis van het Pinksterfeest en de Heilige Geest.
Wijkteam 3
Tineke Kabalt
Ans Beijers
Connie Tukker
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OPROEP CHAUFFEURS
Binnen onze gemeente maken een paar gemeenteleden gebruik van de
autodienst. Deze mensen zijn niet in staat om zelfstandig naar de kerk
te komen en doen dan een beroep op de autodienst. Mies Borrias
neemt deze taak grotendeels voor haar rekening. Daarnaast rijden
Pieter Meijer en ondergetekende zo nodig. Hierbij doen wij een
oproep aan onze gemeenteleden, die volgens een rooster een aantal
zondagen per jaar deze taak op zich willen nemen. Hoe meer
chauffeurs hoe lager de frequentie dat u aan de beurt bent om te
rijden. Het enige wat er van u gevraagd wordt is een aantal zondagen
per jaar wat eerder van huis te vertrekken om een paar gemeenteleden
op te halen en na de dienst weer thuis af te zetten.
Voelt u zich geroepen om hier een bijdrage aan te leveren, stuur mij
dan even een mail of bel me.
U wordt dan volgens een rooster ingedeeld en kunt uiteraard altijd
onderling ruilen.

Willem van de Vliert,
Email: willemjeanette.vliert@ziggo.nl
Tel: 030-656 77 66
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DOE MEE MET JUBILEUMCONCERT MULTIPLE VOICE!
Zaterdagavond 12 november geven wij een
concert ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan
van het koor Multiple Voice uit Odijk. Ben je al
langer op zoek naar een leuk koor in de regio
en hou je van een uitdaging? Meld je dan nu
aan als nieuw lid. Wie de dinsdagen in maart
sfeer komt proeven en besluit om lid te worden,
kan nog meedoen aan dit jubileumconcert!
We zijn vooral op zoek naar alten en sopranen. Ook als je hierover
twijfelt, ben je van harte welkom. Een korte stemtest is onderdeel van
het ‘inzing’-programma.
Met nummers als: Somenights (Fun) en mr. Blue Sky (Electric Light
Orchestra), I’m yours (Jason Mraz) belooft het een spetterend concert
te worden.
De repetities zijn al in volle gang en er kan nu nog aangehaakt
worden, zodat het haalbaar is om op 12 november mee te doen!
MV is een koor, dat 30 jaar geleden gestart is als jongerenkoor.
Het koor bestaat uit 30 enthousiaste leden in de leeftijd van ongeveer
25 tot 55 jaar. Wij zijn als koor verbonden aan de H. Nicolaaskerk
van Odijk en daar oefenen we elke dinsdagavond van 20.15-22.15 u.
Ongeveer 10 keer per jaar verzorgen wij een mis in deze kerk.
Daarnaast zingen we regelmatig op andere locaties; bijv. Kerst met
Koren in Houten, Diakonessenziekenhuis of geven we concerten, al
dan niet samen met andere koren uit de regio. In 2017 staat een
uitstapje naar Paradiso in Amsterdam op het programma.
Eens in de twee jaar gaan we met elkaar op koorweekend en ook na
de repetities is het erg gezellig met een drankje en een hapje!
Lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan vrijblijvend luisteren en
meedoen op de komende dinsdagavonden in de H. Nicolaaskerk in
Odijk of bel naar Elma van Wijk (06-46 55 20 67) voor meer
informatie. Zie ook onze website: www.multiple-voice.nl
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WEGEN VAN GELOOF (3)
In de bijbel komen heel wat wegen voor: wegen, straten, pleinen,
paden, hoeken en poorten. In deze rubriek ga ik die wegen na en
schrijf er een korte overdenking bij. Vandaag over kronkelpaden,
Jesaja 59: 8.
Profeten kunnen de dingen helder benoemen, zwart-wit. Dat maakt
hun woorden krachtig en duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg
vatbaar. In Jesaja 59 lees ik zo’n tekst: ‘De weg van de vrede kennen
de mensen niet die leugens spreken, waar zij gaan is geen recht te
ontdekken. Ze begeven zich op kronkelpaden; wie daarop wandelt
kent geen vrede’.
Ja, de mensen die hulp bieden, die hun brood delen met hongerigen,
onderdak bieden aan armen zonder huis, die zich om hun
medemensen bekommeren, die noemt de profeet namens God:
‘herstellers van muren’, ‘herbouwers van straten’ (Jesaja 58: 6-14),
maar de mensen die leugens verspreiden, daar heb je dus niks aan.
Helder. Een onweerlegbaar onderscheid.
Maar of dat altijd klopt? Lopen de scheidslijnen niet vaak dwars door
een mens zelf heen. We willen vrede, we spannen ons in om er voor
anderen te zijn, we doen ons best… en toch kunnen wij ook op
kronkelpaden en dwaalwegen terecht komen. Als we weer eens te
veel met onszelf bezig zijn, als we onbedoeld voor onduidelijkheid
zorgen, te weinig bezig zijn met God en onze naaste. We zijn bij
lange na geen mensen uit één stuk. In ons hart en met ons leven
willen we de rechte wegen gaan, maar wij wijken soms af en komen
op kronkelpaden terecht. Wat we van tijd tot tijd nodig hebben, is een
pas op de plaats, bezinning… een tijd van vasten, zegt de profeet.
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In Jesaja 58 zegt de profeet ons namens zijn God
dat het goed is om na te blijven denken over onze
levenshouding? Waar zijn wij in ’s Hemelsnaam
mee bezig? ‘Het vasten dat Ik verkies’, zegt God,
‘is dat je je brood deelt met de hongerige, je
bekommert om je medemensen’.
Die bezinning moet ons weer op het rechte pad brengen. Daar is de
Veertigdagentijd, de vastentijd, goed voor. En niet alleen in die
periode. Het gaat altijd door, ook als we Pasen hebben gevierd.
Ds. Kees Visser.
VAN DE PROVINCIALE WERKGROEP KERK EN ISRAËL
Artikel: De synagoge van Enschede
Een ruimte van achttien bij achttien meter, negen meter hoog, onder
de koepel achttien meter. Dat zijn de afmetingen van de grote zaal in
de synagoge van Enschede. Een van de vele symbolieken in dit
imposante gebouw. Een symboliek die je niet zomaar ziet. Het heeft
te maken met de getalswaarde van de Hebreeuwse letters. Achttien is
acht (= de getalswaarde van de letter chet) plus tien (= jod). Chet en
jod vormen samen het woord chaj dat 'leven' betekent. In die
synagoge-ruimte beleef je het leven voor het Aangezicht van de
Eeuwige, gesymboliseerd aan de zuidoostkant, richting Jeruzalem,
van de zaal waar aan de achttien meter een toevoeging is te zien: de
heilige ark, de plaats waar de Torarollen worden bewaard. In deze
zaal kun je rustig gaan zitten om alle daar aanwezige symboliek – in
art deco stijl – op je te doen inwerken. Het scheppingsverhaal, de tien
woorden, de twaalf stammen van Israël, de grote feesten, de
aartsmoeders... Je raakt er niet op uitgekeken!
Het gebouw èn zijn inhoud zijn ontworpen door een architect van de
Amsterdamse School: K.F.C. de Bazel. Van huis uit katholiek ging
hij over tot het Soefisme, een mystieke stroming ontstaan binnen de
Islam, maar daarvan is losgekomen. Hij overleed in 1923 maar zijn
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ontwerp werd geheel in zijn stijl uitgewerkt door twee andere
architecten.
De oude synagoge was te klein geworden, omdat in Enschede enkele
grote textielondernemers van Joodse huize hun bedrijf hadden. Dat
trok veel Joodse arbeiders naar deze stad. Bij het begin van de tweede
wereldoorlog woonden hier ruim 1400 Joden. In 1928 kon de
synagoge in gebruik genomen worden. Tijdens de oorlog is het
gebouw bijna geheel intact gebleven. Dat heeft een wrange
achtergrond: de synagoge werd geconfisqueerd door de bezetter en
voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals kantoorruimte en de
inbouw van een cellencomplex.
Van de Joodse gemeenschap zijn ruim 800 mensen weggevoerd om
vermoord te worden, ongeveer 550 hebben overleefd door onderduik.
De bereidheid om hen een onderduik te verschaffen was
verhoudingsgewijs in Enschede en omgeving heel groot! Vooral de
principiële verzetshouding van de Joodse leiders in de stad in contact
met de verzetsgroep Overduin heeft daar veel aan bijgedragen.
In 1998 is het gebouw rijksmonument geworden, en geheel
gerestaureerd. De Joodse gemeenschap in Twente is eigenaar, De
grote zaal wordt alleen bij bijzondere gelegenheden gebruikt. De
sabbatsdiensten worden gehouden in de ‘dagsjoel’.
Een bezoek aan deze synagoge is zeer de moeite waard. Elke zondag
en woensdag is hij van 11-17 uur te bezichtigen. Er is dan ook een
instaprondleiding om 14.00 uur. Adres: Prinsestraat 16 Enschede,
http://synagogeenschede.nl
Piet Warners
Op 11 april 2016 organiseert Kerk en Israël een studiemiddag
Kerken over Luther en de joden.
Op deze studiemiddag wil Kerk en Israël aandacht geven aan de
diverse kerkelijke verklaringen over Luther en de joden.
Historicus Bart Wallet zal de relatie tussen het Nederlands
Protestantisme en de joden belichten. Er zijn korte bijdragen van
rabbijn R. Evers en rabbijn M. ten Brink. Trinette Verhoeven, preses
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van de Lutherse synode en Andreas Wöhle, lid van de Protestantse
Raad van Kerk en Israël, zullen kort spreken. Dagvoorzitter is
Eeuwout van der Linden van Kerk en Israël.
Toelichting
500 jaar Protestantisme roept ook gemengde gevoelens op. Er is de
herontdekking van kerngedachten in de christelijke traditie, een
teruggaan naar de bronnen. Een vitaal en levendig protestantisme
ontstond. Tegelijkertijd was er sprake van een pijnlijke breuk tussen
christenen.
De Reformatie heeft een belangrijke bijdrage gegeven aan een
hernieuwde belangstelling voor het O.T. en het gesprek met het
jodendom. Tegelijkertijd is het antisemitisme en de Jodenhaat nooit
weg geweest in de verhouding tussen joden en christenen.
Dieptepunt waren de uitspraken van Luther over de joden. In recente
jaren hebben vooral Lutherse kerken zich in vele verklaringen
uitgesproken tegen Luthers uitspraken over de joden. Op deze
studiemiddag wordt inzicht gegeven in deze diverse verklaringen en
worden deze in context geplaatst. Daarbij wordt gekeken naar wat de
Protestantse Kerk op dit terrein heeft gedaan en kan doen.
Datum: 11 april 2016. Tijd: 13:30 - 16:30 uur. Plaats: Protestants
Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydlaan 2a, Utrecht.
Meer informatie en opgave: kerkenisrael@protestantsekerk.nl

Kerk en Israël organiseert een symposium over ‘Jezus en Paulus:
joodse hervormers’ en vraagt zo aandacht voor nieuwe visies
vanuit het joods-christelijke gesprek.
Jezus en Paulus zijn actueel! Er is hernieuwde aandacht voor de
joodse context van Jezus en Paulus. Op dit symposium vertellen
enkele vooraanstaande wetenschappers over de nieuwste inzichten.
Sprekers
Wat betekenen deze perspectieven voor het joods-christelijke gesprek
en voor geloven in de 21ste eeuw? Sprekers zijn o.a. prof. dr. Pamela
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Eisenbaum, prof. dr. Gabriele Boccaccini (V.S.) (beide
Engelstalig), prof. dr. Annette Merz en prof. dr. Peter Tomson.
Locatie
Congrescentrum De Werelt
Westhofflaan 2
6741 KH Lunteren
Organisatie
Dit symposium wordt georganiseerd door Kerk en Israël samen
met de Protestantse Raad voor Kerk en Israël.
Meer informatie: Kerk en Israël: kerkenisrael@protestantsekerk.nl
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BIJBELLEESROOSTER
Maart
do 24
vrij 25
za 26
zo 27
ma 28
di 29
wo 30
do 31
April
vrij 01
za 02
zo 03
ma 04
di 05
wo 06
do 07
vrij 08
za 09
zo 10
ma 11

Lucas 22:14-65
Lucas 22:66–23:56
Psalm 27
Lucas 24:1-12
Handelingen 9:32-43
Handelingen 10:1-23a
Handelingen 10:23b-48
Handelingen 11:1-18
Exodus 13:1-16
Exodus 13:17–14:14
Exodus 14:15-31
Exodus 15:1-21
Lucas 24:13-35
Lucas 24:36-53
Exodus 15:22-27
Exodus 16:1-20
Exodus 16:21-36
Exodus 17:1-7
Exodus 17:8-16

di 12
wo 13
do 14
vrij 15
za 16
zo 17
ma 18
di 19
wo 20
do 21
vrij 22
za 23
zo 24
ma 25
di 26
wo 27
do 28
vrij 29
za 30

Handelingen 11:19-30
Handelingen 12:1-17
Handelingen 12:18-25
Handelingen 13:1-12
Handelingen 13:13-25
Handelingen 13:26-41
Handelingen 13:42–14:7
Handelingen 14:8-20
Psalm 100
Exodus 18:1-12
Exodus 18:13-27
Exodus 19:1-15
Exodus 19:16-25
Psalm 118:1-14
Psalm 118:15-29
Handelingen 14:21-28
Handelingen 15:1-21
Handelingen 15:22-35
Ezechiël 33:1-9

INLOOPMORGEN
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.
Ds. Kees Visser
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ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN
De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn
op zondag 10 april van 14.30 tot 17.00 uur in het
Zaaltje bij de H. Nicolaaskerk. Op deze middag zal
plaatsgenoot Hans Peeters de aanwezigen in woord en
beeld meenemen in ‘De Natuur aan Huis’. Hij laat u
genieten van de mooiste tuinen en erven om ons heen met natuurlijke
elementen die een eldorado vormen voor vogels, amfibieën,
enzovoort.
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. 030-656 29 77.
De navolgende bijeenkomst, eveneens in het Zaaltje bij de
H. Nicolaaskerk, zal in mei op de eerste zondag zijn en wel op
zondag 1 mei op dezelfde tijd. Er is dan gelegenheid om een leuk
voorjaarsstukje te maken.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK
Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende
keer plaatsvinden op maandag 25 april 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 20 april vanaf 17 uur via telefoonnummer
030-656 20 89 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 mei
op dezelfde tijd en plaats.
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OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK
Het Snuffelhonk is geopend voor verkoop en inname van goederen op
woensdag:
12.00 - 16.30 uur
donderdag: 14.00 - 16.30 uur
zaterdag:
10.00 - 13.00 uur
Inname is ook mogelijk op maandag en dinsdag 10.00 - 16.30 uur.
Bellen bij de grijze deur.
Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen: 030-2901829.
Contact
Snuffelhonk
Frits Hermans

t. 030 – 2901829, e-mail: info@snuffelhonk.nl
t. 06 – 20784264, website: www.snuffelhonk.nl
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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….

