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KERKDIENSTEN
Tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig. Na de dienst bent u
van harte welkom om koffie te drinken in de Meenthoek.

Zondag 5 juni
10.00 uur
Collecte:
Extra:

Ds. S.M. Oomen, Zeist
Slachtoffers van seksueel geweld in Guatemala
Jeugdkerk

Zondag 12 juni
10.00 uur
Collecte:

Ds. Kees Visser
Roosevelthuis

Zondag 19 juni
10.00 uur
Collecte:
Extra:

Ds. Kees Visser
Dagopvang verslaafden in het Catharijnehuis
Jeugdkerk

Zondag 26 juni
10.00 uur
Collecte:

Ds. Kees Visser
Sartawi

Zondag 3 juli
10.00 uur
Collecte:
Extra:

Doopdienst
Ds. Kees Visser
Jeugdorganisatie PKN
Jeugdkerk
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BIJ DE DIENSTEN
Zondag 5 juni gaat mevr. ds. Fia Oomen uit Zeist voor in de dienst
die om 10.00 uur begint.
Zondag 12 juni, gaat ds. Kees Visser voor in de dienst, die om
10.00 uur begint.
Zondag 19 juni gaat ds. Kees Visser voor in de dienst, die om
10.00 uur begint. Enkele kinderen van groep 8 van het basisonderwijs
maken de overstap naar het middelbaar onderwijs. Voor de kerk
betekent dit dat zij overstappen van de Kindernevendienst naar de
Jeugdkerk.
Zondag 26 juni vieren we de Maaltijd van onze Heer. De dienst, die
om 10.00 uur begint, staat onder leiding van ds. Kees Visser.
Zondag 3 juli, vieren we de Doop van Thirza, dochtertje van Edwin
en Jojanneke van de Koppel–van de Beek, Barbeellaan 81. In de
dienst, die om 10.00 uur begint, gaat ds. Kees Visser voor. Het is
tevens de zondag waarop de kinderen van de Nevendienst hun
zomerontbijt in de kerk houden!
Ds. Kees Visser.

COLLECTEDOELEN en -OPBRENGSTEN
Zondag 22 mei is intussen alweer voorbij. Misschien is u opgevallen
dat we op deze zondag niet, zoals was aangekondigd, collecteerden
voor het Hospice Kromme Rijn. 22 mei was gekenmerkt als zondag
voor de vervolgde Christenen. Daarom hebben we de collecte geruild
met de collecte die in oktober voor Open Doors gepland stond. De
Stichting Open Doors zet zich in voor vervolgde christenen.
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Zondag 5 juni: Slachtoffers van seksueel geweld in Guatemala.
In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel
geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De
organisatie Refugio wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld
een halt toe roepen. De organisatie biedt slachtoffers psychologische
begeleiding en juridische hulp. Ook helpt de organisatie hen met
(beroeps)onderwijs om een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale
overheden om slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te
begeleiden of door te verwijzen. Tot slot klaagt de organisatie
misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van
daders. Kerk in Actie steunt deze organisatie.
Zondag 12 juni: Roosevelthuis.
Het nieuwe F.D. Roosevelthuis heet nu Nieuw Hydepark. Het huis is
van de Protestante Kerk Nederland, dus van ons allemaal. 46 weken
per jaar staan de deuren van Nieuw Hydepark in Doorn wijd open
voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ze zijn ziek
of hebben een beperking, waardoor ze niet zelfstandig ertussenuit
kunnen.
In het huis is nu het Roosevelt-paviljoen. Dit is, met steun van vele
gemeenten, ingericht met hoog-laagbedden, aangepaste toiletten en
douches en er zijn rolstoelen en fietsen beschikbaar. De eerste
vakantieweken in het nieuwe gebouw zijn intussen achter de rug.
Vele mantelzorgers en hun partners konden er onbezorgd genieten.
Niet iedereen kan de kosten van het verblijf opbrengen. Om voor deze
groep toch de vakantie mogelijk te maken, wordt uw bijdrage
gevraagd.
Zondag 19 juni: Dagopvang verslaafden in het Catharijnehuis.
Het Catharijnehuis is een veilige ontmoetingsplaats voor alle dak- en
thuislozen in de stad Utrecht. Zij ontvangen in een sfeer van
persoonlijke aandacht praktische ondersteuning op het gebied van
dagelijkse levensbehoeften en ingangen voor verdere hulpverlening.
Het Catharijnehuis voorziet in een grote behoefte omdat er verder
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weinig dagopvang voor hen in de stad Utrecht is. Vooral vrijwilligers
zorgen dagelijks voor de opvang van zo’n 100 mensen.
Zondag 26 juni: Sartawi.
Ook dit jaar, het laatste jaar van ons Sartawi-project, 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.
Zondag 3 juli: Jeugdorganisatie Protestantse Kerk.
Als jonge vader besloot Hans een bijeenkomst over geloofsopvoeding
te volgen. Groot was zijn verbazing toen hij de enige man bleek te
zijn. Vaders en moeders blijken vaak op andere manieren met de
geloofsopvoeding van hun kinderen bezig te zijn.
Om vaders met elkaar in gesprek te brengen stimuleert JOP,
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, bijeenkomsten of
wandeltochten in het bos, waar vaders samen nadenken over hun rol
in de geloofsopvoeding en het voorleven van het geloof in hun eigen
gezin. Met de collecteopbrengst wil JOP het aantal vaderinitiatieven
uitbreiden in het hele land.

Datum
24 april
1 mei
5 mei
8 mei
15 mei
22 mei

Collecte tijdens de dienst
Collectedoel
Eredienst en Kerkmuziek
Pioniersplaats Hilversum
Sartawi
De Glind
Zending Pinksteren
Open Doors
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Opbrengst
€ 147,60
€ 131,95
€ 54,40
€ 148,10
€ 225,40
€ 176,59

Uitgangscollecte
Opbrengst
€ 104,90
€ 100,60
€ 37,55
€ 88.70
€ 174,68
€ 91,25

SARTAWI

Sponsormaaltijd
Op 20 april hebben we in de Witte Huisjes een sponsormaaltijd
georganiseerd. Er werden Zuid-Amerikaanse gerechten geserveerd.
We zaten er met ruim 30 mensen aan tafel, het was gezellig en
geanimeerd. En - daar ging het om - we hielden een batig saldo over
van € 395,- voor SARTAWI!
Sponsoren: bedankt! Kokers m/v: bedankt!
Resultaten van het Sartawi project.
In een recent ontvangen rapport werd gemeld wat er in de laatste
periode is bereikt. Enkele gegevens uit dat verslag:
- Aanleg van moestuinen: weer 1000 gerealiseerd. De opbrengst is
voor eigen gebruik, een deel voor de verkoop.
- Het aantal geteelde gewassen was vroeger maar vier, nu worden
negen verschillende gewassen geteeld. Ook hier geldt: een deel
van de opbrengst kan verkocht worden.
- De productie van melk per familiebedrijfje was maar 2,7 liter melk
per dag. Dat is op 600 bedrijfjes gestegen met 150-300%. Een deel
is voor de verkoop, direct als melk of - na verwerking - als yoghurt
en kaas.
- Vroeger hadden alleen mannen beslisrecht in de maatschappij.
Maar het aantal vrouwen dat nu actief meebeslist in de
gemeenteraden is stijgend! Van de controleurs van het vee is ook
al één op de vier vrouw.
Zomaar wat getallen. Maar ze duiden wel op grote veranderingen die
plaats vinden. Dat ziet de bevolking op de hoogvlakte ook. Er zijn bij
Sartawi al veel gemeenten die gevraagd hebben: kom ook ons helpen!
Jan de Vries
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Spaardoosjes Sartawi
Tussen Pasen en Pinksteren hebben heel wat
kinderen geld gespaard voor Sartawi. De meesten
hebben hun spaardoosjes in de Pinksterendienst
weer ingeleverd. Later kwamen er nog een paar
doosjes binnen.
Het geld uit alle doosjes is nu geteld: € 90,80.
Geweldig gedaan, jongens en meisjes! Dank je wel!
Ds. Kees Visser.

UIT DE PASTORIE
Dinsdag 14 juni is een bijzondere ochtend in het Witte Kerkje. Dan
komen de kinderen van De Bongerd in de kerk. Leerlingen, die het
godsdienstonderwijs op hun Openbare Basisschool volgen, en hun
leerkrachten, brengen een bezoek aan het Witte Kerkje. Dat gebeurt
voor het laatst onder leiding van mevr. Ineke Somsen. Voor zij met
pensioen gaat, onderneemt zij met de kinderen nog een keer dit
bezoek. Kinderen, die minder vertrouwd zijn met kerk en geloof,
maken kennis met het gebouw, de geschiedenis en de dominee en dat
alles mede onder leiding van Hans Landzaat. Ze mogen alles vragen
wat bij hen bovenkomt. Ik kijk altijd uit naar zo’n ontmoeting en
verheug me erop.
Ds. Kees Visser.
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UITVAART DS. SCHILDER
Op 5 april waren we met zeven (oudere) Odijkse gemeenteleden
aanwezig bij de afscheidsdienst van ds. Cor Schilder. In de mooie,
oude kerk van Enkhuizen.
Ds. Schilder was van 1969-1980 Hervormd predikant in Odijk.
Daarna nam hij een beroep aan naar Enkhuizen, waar hij tot zijn
emeritaat in 2000 is gebleven. Na zijn emeritaat bleven hij en zijn
vrouw Nellie daar wonen.
In de dankdienst, die geleid werd door de plaatselijke predikant
Ds.Haandrikman, werden verschillende eigenschappen van ds.
Schilder genoemd: zijn trouw, zijn bescheidenheid, zijn enorm sterke
geheugen, zijn aanvankelijke schuchterheid bij eerste contacten met
mensen.
Zijn vier zonen gingen met elkaar in gesprek over wie hun vader voor
hen is geweest. Dat was heel eerlijk en ontwapenend.
Tijdens de koffie, na de begrafenis, vertelde zijn vrouw dat ze nog
altijd in dankbaarheid terugziet op hun Odijkse tijd en de contacten
die ze tot nu toe nog gehad hebben in Odijk.
Kris en Arda Mensink.
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Terugblik op het laatste moeizame
levensjaar van Cor Schilder V.D.M.

Nee, wij kijken niet meer terug
naar de maanden die vergingen
naar de donkere droeve dingen
naar de dreiging in onze rug.
Nee, wij kijken niet achter ons naar
wat door ons werd gebroken
veel van wat wij hebben besproken schoot
zijn hoge doel voorbij.
Maar wij kijken nog eenmaal om
naar wat God ons heeft gegeven
naar zijn trouw, die is gebleven
ons beschamend van rondom.
Met deze woorden van dit gedicht
wil ik U mede namens onze kinderen
hartelijk bedanken voor de warme wensen die ons steunde.
Per bezoek, post en telefoon was U dicht bij ons.
Hartelijk dank daarvoor.
P. Schilder-Vink
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JEUGDKRING
Beste lezer,
Als jongere loop je soms te zoeken naar een gepaste manier om met
het geloof bezig te zijn. Elke zondag in de kerk zitten, terwijl de
zaterdagavonden heel erg laat worden, is voor veel jongeren vaak niet
de fijnste manier om met het geloof bezig te zijn. Toch willen de
jongeren nog graag bezig zijn met het geloof en zichzelf daarin
ontwikkelen. Dit gebeurt dan ook enthousiast op de Zeisterweg 96 bij
René en Amanda Maseland.
Op de zondagavond komen een aantal jongeren tussen de 16 en 21
jaar bij elkaar om bepaalde thema’s in het Christelijke geloof te
bespreken. Elk jaar hebben René en Amanda een project klaarliggen
waar de jongeren op de zondagavonden aan zitten en openlijke hun
mening kunnen vertellen. Het mooiste is dat ieders mening wordt
gerespecteerd en jongeren onderling in een vertrouwde sfeer met
elkaar in discussie kunnen gaan over verschillende thema’s.
In het eerste jaar lazen we een boek waarin brieven geschreven
waren. Deze brieven gingen over de christelijke zoon die briefcontact
had met zijn vader. Dit is een intensieve communicatie tussen vader
en zoon. De vader is niet christelijk, maar is erg geïnspireerd door
zijn zoon. Uiteindelijk zal de vader bekeren tot een christen. Als
jongeren lazen we de brieven op de avonden en bespraken we de
thema’s in de brieven en wat voor invloed de brieven hadden op ons.
Het tweede jaar deden we een Alpha-cursus voor jongeren. We
startten met een video waarin het thema werd verkondigd. Bij de
video hadden we vragen die er voor zorgden dat we de meest
interessante discussies hadden. Dit is ontzettend leuk, omdat jongeren
heel anders naar het geloof kijken dan dat er soms in de kerk naar het
geloof wordt gekeken.
Dit jaar zijn we bezig met een vergelijkbaar traject als Alpha-cursus,
genaamd Denkstof. We starten nu ook elke avond met een kort
filmpje waar het onderwerp wordt verteld. Daarbij hebben we een
aantal vragen, deze vragen bespreken we gezamenlijk. Het leuke aan
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Denkstof is dat we bij elk onderwerp de Bijbel erbij pakken en
overeenkomende stukken lezen en de boodschap van de Bijbeltekst
eruit proberen te halen.
Ook dit jaar zijn we weer als jongeren een weekend weg geweest.
Vorig jaar waren we naar Soest in een Stayokay, dit jaar waren we
naar Apeldoorn in een Stayokay. Wat zijn dit leuke weekenden! We
doen van alles: GPS-tochten, bowlen, uit eten, films kijken,
voetballen, spelletjes met levensvragen, weerwolven van Wakkerdam
spelen en natuurlijk zondagmorgen als echte jongeren naar de kerk.
Deze weekenden zijn zo leuk, omdat er een ontspannen sfeer heerst
waar alle jongeren zich fijn bij voelen. De wat stillere jongeren
bloeien op en de aanwezige jongeren luisteren aandachtig.
Het is mooi om op deze manier bezig te zijn met het geloof.
Persoonlijk merk ik dat ik mijzelf ontwikkel wanneer ik met andere
jongeren over het geloof praat. De interesse in elkaar maakt de
groepsvorming af. René en Amanda steken veel tijd in de jongeren en
dit wordt onder de jongeren erg gewaardeerd. Het enthousiasme van
René en Amanda zorgt voor een enthousiaste groep die als geheel het
geloof deelt met elkaar.
Mooi om te zien dat het geloof zorgt voor opbloeiende jongeren, zij
die enthousiast worden door de verbinding tussen hen en het geloof!
Anne Thijs Stegeman
Jeugdkring ‘Ontmoeten’ bestaat uit: Anne Thijs, Kai, Frederieke,
Viola, Puck, Janneke, Laura, Sander en Julian
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MEDEWERK(ST)ER GELUIDSVERZORGING GEVRAAGD
Het geluidsverzorgingsteam dat zondags het geluid regelt in de kerk
en ervoor zorgt dat de dienst via internet te beluisteren is, heeft
dringend behoefte aan één of twee nieuwe medewerkers.
Per 1 juli gaat een persoon het team verlaten. Het zou fijn zijn als we
dan weer een nieuwe persoon kunnen verwelkomen.
Het werk bestaat uit het regelen van het geluid tijdens de dienst en te
zorgen dat de sprekers goed te verstaan zijn. Er is een korte
handleiding om hierbij te helpen en ook kan de persoon van mij in het
begin ondersteuning verwachten.
Het team bestaat uit vijf personen, dus ongeveer 1x per maand heeft
ieder dienst. Komt een datum in het rooster niet uit dan kan men een
teamgenoot vragen om een beurt te ruilen.
Belangstellenden kunnen zich melden bij:
Martin van der Meulen
Email: mars@casema.nl
Tel: 030 656 44 91

COALITIE VOOR DE MENSENRECHTEN
Dit jaar bestaat de Coalitie voor de Mensenrechten Bunnik 15 jaar.
In onze eerste bijeenkomst was ons onderwerp: Bestrijding van
terrorisme.
Nu, na 15 jaar, is dit onderwerp nog steeds zeer actueel.
Op onze bijeenkomst van dit jaar op 19 september, willen we dit
thema opnieuw aan de orde stellen.
In het volgende kerkblad leest u nadere informatie.
Namens de coalitie,
Arda Mensink
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WEGEN VAN GELOOF (5)
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 de Weg, zoals Jezus preekt over Zijn leven, volgens
Johannes 14: 6.
Het zijn afscheidswoorden, die Johannes van Jezus in zijn evangelie
weergeeft. Jezus kondigt aan dat Hij niet lang meer samen met zijn
vrienden zal optrekken. Hij heeft een geheel eigen weg te gaan, de
weg van kruis en opstanding. Op die weg kunnen zijn vrienden Hem
niet volgen. Hij doet het voor hen en voor ons. Het is de weg van
vernedering en verhoging, van dood en verrijzenis. Tegelijk is het ook
de weg, die de toegang tot God, Zijn Vader, weer opent voor ons
mensen. Die doorgang is geblokkeerd. Er staat teveel onheil tussen
God en ons mensen in. Iemand moet een doorbraak forceren,
verzoening bewerken, herstel van de relatie in gang zetten. Dat is de
weg die Jezus gaat en op die weg kunnen wij Hem niet volgen.
Als Jezus afscheid neemt en spreekt over de weg die Hij te gaan
heeft, begrijpt Thomas Hem verkeerd. Althans, Thomas denkt aan een
concreet pad, waarover Jezus zal gaan, een weg met een straatnaam.
Maar het is geestelijk bedoeld. Als Jezus zal weggaan, naar Zijn
Vader, zullen zijn vrienden gelukkig niet alleen achterblijven. De
Geest zal over hen komen. Ze hoeven zich niet verlaten te voelen.
Jezus zegt: Ik ben de weg. Zoals Jezus ook heeft gezegd dat Hij de
deur is; ook al beeld van een toegang en een doorgang. Deze ‘Ik benuitspraken’ van Jezus behoren tot de het grote geheim van Zijn
wezen, zoals alleen Johannes hierover kan schrijven. Hij noemt
zowaar zeven van dergelijke zelftyperingen van Jezus. (Ik ben het
brood voor het leven, Ik ben de goede herder enz.)
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Later, in het boek Handelingen lees ik hoe de vroegste christenen een
bijnaam kregen. Ze werden ‘de aanhangers van de Weg’ genoemd.
Op het moment dat Saulus nog tekeer ging tegen de pas ontstane
joods-christelijke gemeenten, krijgen ze deze naam: de mensen van
de Weg. Een geuzennaam, zouden wij nu zeggen. Zij willen immers
de Weg, die Jezus ging, volgen en met hun eigen leven uitdragen.
Volgelingen van de weg die Jezus voor hen ging.
De weg staat voor de totale betekenis, die het leven van Jezus voor
ons heeft. Zijn weg is de weg van verkondiging en genezing, recht en
zegen.
De uitnodiging is: gaat u mee op die weg?
Ds. Kees Visser.
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OPROEP GASTGEZINNEN
De afgelopen twee jaar, tijdens de zomervakantie, hebben wij een
logé uit het buitenland te gast gehad. In ons geval een meisje uit
Frankrijk. Ook dit jaar verwachten we haar weer.
Ondertussen is ze 8 jaar oud geworden.
Ook al zien we haar maar één keer per jaar, toch heeft ze bij ons en
ook zeker bij onze kinderen een plekje in het gezin. We zien er
allemaal naar uit.
Dat zo’n vakantie voor deze kinderen een hele fijne en belangrijke
ervaring is heb ik mogen vernemen uit de eerste hand. Op vakantie
twee jaar geleden kwam ik in contact met de Franse
campingeigenaresse. Toevallig (?) kwamen we te spreken over onze
logé, waarna zij vertelde als kind zelf een aantal vakanties in
Nederland te hebben doorgebracht. Zij keek er heel positief op terug.
Stichting Europa Kinderhulp, de organisatie die deze reizen
organiseert en begeleid, is ook dit jaar weer op zoek naar
gastgezinnen. Leest u alstublieft het bericht op de volgende bladzijde.
Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze ervaringen, ik vertel u er
graag over. Ook op hun internetsite is veel informatie te vinden:
www.europakinderhulp.nl
Hartelijke groet,
Astrid van den Heuvel
030-8789113
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Europa Kinderhulp is ervan overtuigd dat kinderen met een stabiele
basis – liefde, aandacht en regelmaat – de wereld een stukje mooier
kunnen maken.
Wilt u ons helpen om dat te realiseren?
We zijn nog dringend op zoek naar die deze zomer ruim 2 weken een
Frans of Duits kind in huis willen nemen. Het gaat om kwetsbare
kinderen tussen de 5 en 12 jaar, die het in het dagelijks leven niet
gemakkelijk hebben. Tijdens deze weken kunnen ze even op adem
komen en ongedwongen kind zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat
u met het kind dure uitstapjes gaat maken. Met een bezoek aan de
speeltuin, bos, strand en gezellig samen eten, bezorgt u het kind al
een meer dan fijne vakantie.
Wij verwachten van onze vakantieouders geen uitgebreide
talenkennis, maar het is wel fijn als u de taal enigszins spreekt. En
zijn er serieuze problemen? Dan zijn er medewerkers in onze
organisatie die de taal vloeiend spreken en u ook verder met raad en
daad bijstaan.
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AMNESTY INTERNATIONAL
Op zondag 5 juni worden brieven uitgedeeld om te
versturen naar:
Colombia
Mensenrechtenactivisten en vakbondsactivisten in
het Zuid-Colombiaanse Valle del Cauca vrezen
voor hun leven nadat zij een dreigbrief hebben
ontvangen.
Op 11 april ontvingen twee mensenrechtenorganisaties en een
vakbond in Cali een brief met daarin ernstige doodsbedreigingen. De
bedreigingen waren geadresseerd aan twintig medewerkers en
activisten. In de brief stond: “we roeien jullie uit en verklaren jullie
tot militaire doelen. Ook iedereen die jullie steunt wordt
neergeschoten”. De dreigbrief zou afkomstig zijn van een
paramilitaire groepering.
Volgens een Colombiaanse organisatie zijn er in de eerste maanden
van 2016 al 19 mensenrechtenactivisten vermoord, onder wie
inheemse leiders, vakbondsactivisten en vredesactivisten. De daders,
meestal paramilitairen worden zelden of nooit gestraft.
In de brief naar de Colombiaanse autoriteiten wordt opgeroepen de
bedreigde activisten te beschermen.
Iran
De prominente Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi is
opgepakt vanwege haar mensenrechtenwerk en krijgt in de
gevangenis niet de medische zorg die zij nodig heeft.
Narges Mohammadi werd in mei 2015 opgepakt, omdat zij onder
meer lid zou zijn van een illegale organisatie die de nationale
veiligheid in gevaar brengt. Volgens Amnesty staat Narges alleen
terecht vanwege haar mensenrechtenwerk. Zo voerde zij samen met
andere activisten actie tegen de doodstraf in Iran. Voor haar werk
ontving ze meerdere internationale prijzen.
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Narges Mohammadi heeft een bloedprop in haar longen en een
neurologische aandoening. In de gevangenis krijgt ze niet de
medische zorg die ze nodig heeft. Ook mag ze al acht maanden lang
geen contact hebben met haar twee jonge kinderen.
In de brief aan de autoriteiten in Iran wordt opgeroepen Narges
Mohammadi vrij te laten en haar de medische zorg te geven die ze
nodig heeft.
Russische Federatie
De Oekraïense Gennady Afanasyef verzette zich tegen de inname van
de Krim door Rusland. Hij is na een oneerlijk proces veroordeeld tot
zeven jaar strafkamp.
Gennady Afanasyef is advocaat en fotograaf. Hij heeft toegegeven dat
hij betrokken was bij kleine brandstichtingen uit protest tegen de
inname van de Krim. Hij werd door de Russische autoriteiten
opgepakt en veroordeeld voor deelname aan terroristische activiteiten.
De aanklacht lijkt politiek gemotiveerd en zijn straf is buitensporig
hoog.
Afanasyef werd gedwongen een belastende verklaring af te leggen
over twee medeverdachten de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov en
de student Alesandre Kolchenko. Nadat Afanasyef zijn verklaring
tijdens de rechtszaak introk, sloegen de bewakers hem. Dat hij niet
meewerkte leidde mogelijk tot een zwaardere straf. Afanasyef zit nu
in een Russisch strafkamp vlakbij de poolcirkel.
In de brief naar de Russische autoriteiten wordt aangedrongen op een
eerlijk proces voor Gennady Afanasyef en een geloofwaardige
aanklacht.
Wilt u voor de verzending van de brieven wereldzegel 1 gebruiken.
Dank voor uw inzet.
Schrijfgroep Amnesty International Odijk
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BIJBELLEESROOSTER
juni
di 7
Lucas 7:18-28
vr 24
wo 8 Lucas 7:29-35
za 25
do 9 Lucas 7:36-8:3
zo 26
vr 10 Lucas 8:4-18
ma 27
za 11 Numeri 15:1-16
di 28
zo 12 Numeri 15:17-31
wo 29
ma 13 Numeri 15:32-41
do 30
di 14 Numeri 16:1-19
juli
wo 15 Numeri 16:20-35
vr 1
do 16 Numeri 17:1-15
za 2
vr 17 Numeri 17:16-28
zo 3
za 18 Lucas 8:19-25
ma 4
zo 19 Lucas 8:26-39
di 5
ma 20 Lucas 8:40-56
wo 6
di 21 Lucas 9:1-9
do 7
wo 22 Lucas 9:10-17
vr 8
do 23 Lucas 9:18-27
za 9
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Lucas 9:28-36
Lucas 9:37-50
Lucas 9:51-62
Numeri 18:1-20
Numeri 18:21-32
Numeri 19:1-10
Numeri 19:11-22
Numeri 20:1-13
Numeri 20:14-21
Numeri 20:22-29
Numeri 21:1-9
Numeri 21:10-20
Numeri 21:21-35
Lucas 10:1-16
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37

INLOOPMORGEN
Wie een moment van 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
zijn op zondag 12 juni van 14.30 tot 17.00 uur
in het Zaaltje bij de H. Nicolaaskerk. Op deze
middag zal plaatsgenoot Hans Liebrand wat
vertellen over het reclasseringswerk.
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 H.
Nicolaaskerk, zal, na een zomerstop, plaats vinden op zondag 11
september op dezelfde tijd.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK
Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer
plaatsvinden op maandag 27 juni 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 22 juni
vanaf 17 uur via telefoonnummer 030-6562089 met vermelding van
uw naam en telefoonnummer. Het aantal deelnemers bedraagt
maximaal 30.
De volgende keer zal het samen eten gebeuren op maandag 25 juli
op dezelfde tijd en plaats.
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INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS
Nummer
6
7
8
9
10
1-2017

Inleverdatum
27 juni
22 augustus
26 september
31 oktober
5 december
9 januari

Verschijningsdatum
7 juli
1 september
6 oktober
10 november
15 december
19 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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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….

