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KERKDIENSTEN
Tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig. Op de eerste en derde
zondag van de maand is er ook Jeugdkerk.
Na de dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in de
Meenthoek.

Zondag 13 november Doopdienst
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte
Armoede in Lelystad
Zondag 20 november Eeuwigheidszondag
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte
Villa Vrede
Zondag 27 november Eerste Advent - Heilig Avondmaal
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte
De nieuwe kerk in Gaastmeer
Zondag 4 december - Tweede Advent
10.00 uur
Mevr. Barbara Lamain
Collecte
Toerusting pastoraat
Zondag 11 december Derde Advent
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte
Timon
Zondag 18 december Vierde Advent
10.00 uur
Ds. Greet van ’t Slot, Zeist
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BIJ DE DIENSTEN
Zondag, 13 november vieren we de doop van Vera, de dochter van
Matthijs en Annelieke Marell, Barbeellaan 58, zusje van Olivia. De
dienst, die om 10.00 uur begint, wordt geleid door ds. Kees Visser.
Zondag, 20 november: EEUWIGHEIDSZONDAG. In de dienst van
10.00 uur gedenken wij de mensen, die ons in het voorbije kerkelijk
jaar zijn ontvallen. We lezen uit het boek Openbaring, de brief aan de
gemeente in Filadelfia, Openbaring 3: 7-13. Wie vasthoudt aan de
liefde van God, wordt als het ware een zuil in de tempel en op die zuil
wordt zijn of haar de naam geschreven.
Zondag, 27 november is de EERSTE ZONDAG
VAN ADVENT. Wij leven toe naar het
Kerstfeest. In deze dienst vieren we de Maaltijd
van de Heer met jong en ouder en maken we een
begin met het Adventsproject ‘Maak het mee!’
met de kinderen van de nevendienst. We horen
het vredesvisioen van Jesaja, Jesaja 2: 1-15.
Zondag, 4 december is de TWEEDE ZONDAG VAN ADVENT. Een
bijzondere zondag, omdat in plaats van ds. Kees Visser onze stagiaire
mevr. Barbara Lamain de kerkdienst zal leiden. In de Woorddienst
staat de persoon van Johannes de Doper centraal, zoals Matteüs over
hem schrijft (Matteüs 3:1-12).
Zondag, 11 december is de DERDE ZONDAG VAN ADVENT. In
de dienst van 10.00 uur gaat ds. Kees Visser voor. In de
Woordverkondiging gaat het over geduld. Advent is wachten. We
lezen Jakobus 5: 7-10.
Zondag, 18 december is de VIERDE ZONDAG VAN ADVENT. Ds.
Greet van ’t Slot uit Zeist gaat voor in deze dienst, die om 10.00 uur
begint. In het Adventsproject met de kinderen staat Jozef centraal,
Jozef die droomt van een engel die hem vertelt dat alles goed zal
komen: Matteüs 1: 18-25.
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COLLECTEDOELEN en -OPBRENGSTEN
Zondag 13 november: Armoede in Lelystad
Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of verslaafd zijn, voelen
zich vaak alleen staan. Met steun van Kerk in Actie zet het
Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad zich in voor deze
mensen. In een van de twee inloophuizen in de stad krijgen mensen
met verslavingsproblemen voorlichting en advies en kunnen ze vier
keer per week aanschuiven voor een warme maaltijd. Ook is er een
voedselbank en schuldhulpverlening voor mensen met financiële
problemen.
Zondag 20 november: Villa Vrede
In Utrecht verblijven naar schatting vierduizend mensen zonder
verblijfsvergunning. Deze mensen vormen één van de kwetsbaarste
groepen van de stad. Villa Vrede biedt een
veilig dagverblijf voor deze
ongedocumenteerden. Een plek waar ze
simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen
en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid.
Door activiteiten, trainingen en voorlichting
kunnen zij zich verder ontplooien. Op dit moment heeft Villa Vrede
een bereik van 20 - 60 mensen per dag.
Zondag 27 november: De nieuwe kerk in Gaastmeer
De Protestantse Gemeente Gaastmeer heeft de ‘kliederkerk
Gaastmeer’ opgericht om een gemeenschap van jonge ouders te
creëren. Elke bijeenkomst bestaat uit de drie onderdelen: ‘samen
ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’. Kliederkerk helpt
kinderen en de mensen om hen heen samen te ontdekken wat geloven
in God en het volgen van Jezus kan betekenen in hun dagelijkse
leven. De Protestantse Kerk zet in op vernieuwende vormen van
kerkzijn en geeft nieuwe pioniersplekken daarom graag een krachtige
impuls.
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Zondag 4 december: Toerusting pastoraat
De kern van pastoraat is ‘er zijn voor mensen’. Maar hoe kun je als
gemeente omzien naar de mensen die niet meer in de kerk komen?
Veel gemeenten zoeken naar nieuwe vormen van pastoraat. Het
accent ligt steeds meer op pastoraat buiten het kerkgebouw en op
doelgroepen zoals ‘ouders met jonge kinderen’. Met trainingen en
handreikingen rust de Protestantse Kerk pastorale werkers toe om
goed in te kunnen spelen op de veranderende situatie.
Zondag 11 december: Timon
Timon helpt kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun gezin bij
complexe problemen met opvoeden en opgroeien. Iedere jongere of
ouder/verzorger kan, ongeacht (culturele) achtergrond en
levensovertuiging, een beroep doen op de hulp van de stichting.
Timon bouwt op een omvangrijk netwerk van betrokken en
geïnspireerde vrijwilligers. Zij zijn bij uitstek de mensen die de
jongeren veel aspecten van het ‘gewone leven’ voorleven. Op
bedrijventerrein ’t Zand aan de Boomgaardweg is een werkplaats van
Timon waar werkervaring opgedaan kan worden.

Datum
25sept
2 okt
9 okt
16 okt
23 okt
30 okt

Collecte tijdens de dienst
Collectedoel
Kerken Syrië
Kerk en Israël
Sartawi (dienst Bunnik)
Landbouw Nepal
Individuele hulp diaconie
Ned. Bijbelgenootschap
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Opbrengst
€ 177,42
€ 118,17
?
€ 136,59
€ 138,78
€ 177,15

Uitgangscollecte
Opbrengst
€ 105,16
€ 119,25
€ 92,47
€ 91,75
€ 124,10

SARTAWI 2014 - 2016

In een gezamenlijke kerkdienst in Bunnik -op zondag 9 oktoberhebben we het Sartawi-project afgesloten. Het was een mooie
afsluiting waar we met plezier op terugkijken.
Drie jaar lang hebben we ons gericht op het Sartawi-project in
Bolivia. We hebben de moeilijke levensomstandigheden van de
boeren op de hoogvlakte van Bolivia leren kennen. De Lutherse kerk
in Bolivia nam het initiatief om daarin verbetering te brengen.
Sartawi doet dit nog steeds op een
veelomvattende manier: technische
hulp en voorlichting, maar vooral
ook door het bevorderen van de
motivatie en zelfredzaamheid van de
boeren. En niet te vergeten: Sartawi
organiseert de inzet van de vrouwen.
Vrouwen nemen nu deel aan de
besluitvorming in de gemeenschap.
Zij produceren meer groenten en
melkproducten, niet alleen voor de
eigen consumptie maar ook voor de
markt. Hierdoor zijn hun inkomsten
gestegen en dit komt ten goede aan
het hele gezin!
Wat heeft het Sartawi- project in Odijk en Bunnik voor ons betekend?
Een prettige samenwerking van Bunnik en Odijk! Gezamenlijk actie
voeren is efficiënt en bemoedigend. Er is veel werk verzet en dat
bracht mensen bij elkaar. De gezamenlijke sponsormaaltijden,
kerkdiensten, informatie-avonden, de inzet van de Kindernevendienst,
6

de publiciteit. In Odijk èn in Bunnik werd een enthousiaste
dienstenveiling gehouden!
In Bunnik is alles bijeen een bedrag van € 9.500 bijeen gebracht door
de collecten, sponsormaaltijden, donaties, verkoop van spullen,
veiling van diensten etc. De diakonie heeft zich garant gesteld voor
€ 10.000. In Odijk is het totaal € 7.000. De diakonie stelde zich
garant voor € 15.000. Dus door Bunnik en Odijk is € 25.000
bijgedragen voor het Sartawi-project.
Als Werkgroep Sartawi zijn we heel blij met dit resultaat. En dan
doelen we niet alleen op het geld maar ook op de gezamenlijke inzet
en de activiteiten waaraan de gemeenteleden hebben bijgedragen:
dienstenveilingen, sponsormaaltijden, spaaracties van de kinderen,
etc. Hartelijk dank voor uw respons!
Wij sluiten ‘ons’ project af maar het werk van Sartawi in Bolivia gaat
gewoon door met hulp van financiering uit Duitse kerken en Kerk in
Actie- ICCO.
Werkgroep Sartawi:
Gusta van de Ruit, Meriam Hensbergen, Johan van Rossum,
Jan de Vries.

NOODHULP HAÏTI
Begin oktober raasde de zware orkaan Matthew over Haïti en zorgde
voor de ergste humanitaire ramp in het land sinds de zware
aardbeving in 2010. Honderden mensen kwamen om het leven en
velen raakten alles kwijt. De orkaan verwoestte hun oogst en hun
veestapel. Er is grote behoefde aan toiletartikelen, dekens en
materialen om huizen te herstellen. De diaconie stelt € 500
beschikbaar voor noodhulp aan de getroffen bevolking van Haïti.
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UIT DE KERKENRAAD

In het vorige Kerknieuw ontbrak deze bijdrage. Oscar Schneider heeft
u jaren lang trouw geïnformeerd. Oscar, dank je wel daarvoor.
Door het afscheid van Oscar van de kerkenraad ontstond de vacature
voor een voorzitter. Het is niet gelukt om deze naar wens in te vullen.
Na enig beraad heb ik mij beschikbaar gesteld om dat voor de periode
van een jaar te doen. Ik vind dat een ongewenste situatie. Vele jaren
heb ik in de kerkenraad de kerk gediend in ongeveer alle denkbare
functies en bij ontwikkelingen denk ik vaak: “toen en toen speelde dat
ook en dat ging zo en zo”.
Dat is niet stimulerend voor mijzelf en mijn omgeving. Het is beter
als iemand die een stuk jonger is dan ik het voortouw neemt. Ik ben
blij dat Jogchum Tigchelaar zich beschikbaar heeft gesteld voor het
moderamen, het dagelijks bestuur. Dat wordt nu gevormd door Ds.
Kees Visser, scriba Rita Beumer, Jogchum Tigchelaar en mij.
Jogchum brengt de gemiddelde leeftijd een stuk omlaag. Dank je
Jogchum.
Genoeg over deze interne perikelen, die overigens ook uw perikelen
zijn.
Een delegatie van de kerkenraad heeft met een delegatie van de
kerkenraad van Bunnik een bezinningsmiddag gehad. Het was goed
om een groep mensen beter te leren kennen, die zo gelijk gestemd is
en die voor dezelfde opdracht staat en daar soms weer anders mee
omgaat.
Op 10 november komt de kerkenraad weer bijeen. Ik zal u daar
verslag van uitbrengen. Schroom niet om met mij contact op te nemen
als u dat gewenst vindt.
Jan van Geest.
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EVEN VOORSTELLEN: NIEUWE KERKERAADSLEDEN
Op de gemeentezondag van 11 september jl. ben ik bevestigd als
ouderling oecumene en daarmee als opvolger van Betty Northolt die
dit ambt voor mij vervulde. Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn
naam is Hanneke Lafeber. Ik ben moeder van twee studerende
kinderen en in mijn dagelijks leven werkzaam als gezinstherapeut/
GZ-psycholoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In afwisseling met
Tineke Schalekamp (RK) zal ik als voorzitter fungeren voor het
Oecumenisch Beraad. Wat mij in de opzet van het Oecumenisch
Beraad aanspreekt, is dat hierin gelijk duidelijk is waar het in de
ontmoeting met onze rooms-katholieke medegelovigen om gaat: om
samen vieren, samen leren en samen dienen. Ik denk dat het
verrijkend kan zijn om elkaars traditie beter te leren kennen. Graag
nodig ik u daarom uit om deel te nemen aan activiteiten die vanuit het
Oecumenisch Beraad worden georganiseerd en om mij aan te spreken
als u vragen, ideeën of bedenkingen hebt op dit vlak. Dit kan ook via
de mail (hannekelafeber@gmail.com).
Met vriendelijke groet,
Hanneke Lafeber

Mijn naam is Hans Marquart en ik ben diaken geworden. Ik ben
getrouwd met Paulien en we hebben twee volwassen dochters. Ik
hoop samen met de anderen uit het College van diakenen het dienen
in de samenleving te ondersteunen en vorm te geven. Daarbij zal ik
als voorzitter van de diaconie proberen te zorgen dat er in goede
samenwerking, vaak moeilijke, keuzes gemaakt worden. Er is immers
zoveel ellende in de wereld, dat onze kleine gemeenschap maar een
kleine bijdrage ter verbetering kan leveren. We hopen na het Sartawi
project over enige tijd weer een aansprekend langlopend doel te
vinden, zodat de hele gemeente bij het diaconale werk betrokken kan
zijn.
Met vriendelijke groet,
Hans Marquart.
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Ik ben Joop van der Velden.
Sinds de startzondag ben ik weer jeugdouderling. Hiervóór was René
Maseland jeugdouderling en dáárvoor was ik zo’n 10 jaar
jeugdouderling.
Rianne (mijn vrouw) en ik wonen sinds 1994 in Odijk. Wij hebben
drie kinderen, Janneke (17 jaar), Thijs (15 jaar) en Annelieke (11
jaar). Ik werk bij Rijkswaterstaat als Technisch manager. Momenteel
ben ik verantwoordelijk voor alle technisch zaken van het project A9
bij Amsterdam. Wij leggen daar o.a. een drie km lange tunnel dwars
door Amsterdam Zuid Oost aan.
Naast gezin en werk vind ik het heel leuk om met kinderen en
jongeren van onze kerk activiteiten te doen. Zo organiseer en leid ik
al jaren de kinder- en jongerenkampen, leid ik regelmatig de
Jeugdkerk en organiseer ik af en toe met jongeren een jongerendienst.
Verder houd ik van surfen en wandelen / klimmen in de bergen.
Ik wil graag de komende jaren weer een extra steentje bijdragen aan
onze gemeente als (jeugd)ouderling. Zo hoop ik te kunnen bijdragen
aan een levendige gemeente waar onze kinderen en jongeren zich
thuis voelen en waar zij met het geloof in aanraking komen.
Met vriendelijke groet,
Joop van der Velden

VACATURE SCRIBA
Volgend jaar september 2017 leg ik mijn ambt van scriba neer.
Dan ben ik 5 jaar scriba geweest.
Graag kom ik in contact met een opvolger(ster).
Zelf heb ik het een leuke vrijwilligersbaan gevonden.
U/jij kan contact met mij opnemen via de mail: scriba@pknodijk.nl.
Graag hoor ik van u/ jou.
Met vriendelijke groet,
Rita
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UIT DE PASTORIE
‘Een mens te zijn op aarde, is eens voorgoed geboren zijn….’. U kent
dit fraaie lied misschien wel, Lied 807 uit ons nieuwe Liedboek. Een
tekst van Huub Oosterhuis, die in dit lied elke levensfase van een
mens bezingt.
In het tweede couplet wordt gesproken over de mens in de kracht en
de kwetsbaarheid van zijn leven. Er wordt een vergelijking gemaakt
met bomen: ‘De bomen hebben wortels, de bomen mogen stevig
staan, maar mensen moeten verder gaan. De bomen hebben wortels,
maar mensen gaan voorbij’.
Aan die vergelijking moet ik denken, als ik kijk naar de bomen
rondom de pastorie. Eén van de eiken, de tweede boom rechts aan het
begin van het pad naar de pastorievoordeur, is zo vermolmd geraakt
en scheefgegroeid, dat de kans bestaat dat de boom niet langer stevig
staat. Een boomdeskundige adviseerde ons om de boom te
verwijderen. Dat gaat binnenkort gebeuren. Zal wel een vreemd
gezicht zijn, zo’n open plek. Het maakt ons bewust van onze eigen
kwetsbaarheid. Het verwijderen van de boom zal ook een zegen zijn.
Niemand kan meer getroffen worden door deze boom, mocht die
omwaaien. ‘Een mens te zijn op aarde, is pijnlijk begenadigd zijn’.
Ds. Kees Visser.
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EEUWIGHEIDSZONDAG
Zondag, 20 november gedenken wij in de kerkdienst van 10.00 uur de
gestorvenen van het voorbije kerkelijk jaar.
Naaste familieleden ontsteken een kaars om hun geliefde te gedenken.
Er zal passende muziek en zang zijn en goed gekozen woorden in de
vorm van een gedicht door één van de kinderen van de Nevendienst.
In deze dienst krijgt iedereen de gelegenheid om een eigen verlies te
gedenken door een kaarsje aan te steken.
Na afloop van de dienst kunnen mensen een lantaarntje plaatsen op
het graf van hun geliefde op het kerkhof achter het Witte Kerkje.
De viering van Eeuwigheidszondag is een emotionele dienst. Verdriet
en gemis worden gevoeld. De pijn om het afscheid dat er was - of ook
niet was.
Het is goed om dit als gemeente mee te maken, want
‘Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe’. Lied 961.
Ds. Kees Visser
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BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
Op zaterdag 29 oktober gaf het PassieProjecten koor een concert in
onze kerk. Zij voerden muziek uit van Heinrich Schütz (1585-1672).
Het koor bestond uit 35 mannen en vrouwen, die allen heel goed
konden zingen. Wat een mooi geluid komt er dan uit 35 stemmen! Dit
concert was al bij voorbaat ‘uitverkocht’ binnen de kring van
bekenden van dit koor. Wat een goede akoestiek heeft onze kerk.
Op vrijdagavond 9 december ontvangen wij weer een groot koor. Het
Eskol koor van de Gereformeerde gemeente uit Houten geeft dan een
concert. Nog niet alles over dit concert is al bekend, maar ik zal tijdig
een aankondiging in de hal van de Meenthoek hangen. Ik verwacht
dat het om 19:30 uur zal beginnen en een uur zal duren. Het zal zeker
weer heel mooi worden. De toegang is gratis met collecte na afloop.
De afgelopen weken zijn er veel opdrachten verstrekt voor het
onderhoud van de bomen en de gebouwen. Er is uitvoerig overleg
gepleegd met verschillende leveranciers en uiteindelijk een keuze
gemaakt.
Dit jaar nog wordt er een grote eik gekapt, die voor de pastorie staat.
Deze boom is onderzocht en heel slecht bevonden. Hij staat al erg
scheef en is in het rapport als een risicoboom aangeduid. Daarom
moet hij weg. De overige bomen voor de pastorie en de Prunussen
naast de kerk worden gesnoeid.
In het voorjaar vindt er groot onderhoud aan
de kerk en de Meenthoek plaats.
De Meenthoek wordt aan de buitenzijde
nieuw geschilderd.
De muren van de kerkzaal wordt binnen
nieuw gestukadoord en geschilderd. Ook het
plafond van de consistorie krijgt twee
nieuwe lagen verf. Deze werkzaamheden
brengen met zich mee dat één zondag de
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kerk gesloten zal zijn. Welke dat gaat worden, moet nog, samen met
de aannemer, besloten worden.
Ook de buitenkant van kerk en consistorie krijgen een nieuwe laag
muurcoating.
Het dakruitertje waarin de klok hangt, wordt geschilderd. De twee
kruizen op het dak van de kerk (voor en achter) hebben roestvorming
en worden er afgehaald om ze te kunnen behandelen. En verder
vinden nog andere onderhoudswerkzaamheden plaats die zijn
aangegeven als noodzakelijk in het rapport dat de Monumentenwacht
voor ons maakt. Er gaat dus heel wat gebeuren, maar na afloop zullen
kerk en Meenthoek weer ‘als nieuw’ er bij staan.
Hans Landzaat

CONCERT ELLY & RIKKERT
Het seizoen van de Kindernevendienst zijn we (naast de gemeentedag) gestart met een concert van Elly & Rikkert. Zaterdagmiddag
17 september zijn we met 21 kinderen en begeleidende ouders naar
Wijk bij Duurstede gereden. Het concert werd georganiseerd door de
Baptistengemeente in samenwerking met Kids in Actie.
Gedurende een uur hebben Elly & Rikkert voor ons opgetreden.
Bekende en onbekende (nieuwe) liedjes kwamen voorbij. De
begeleidende ouders zongen de liedjes misschien nog wel harder mee
dan de kinderen. Na afloop maakten Elly & Rikkert even tijd vrij om
een groepsfoto te maken (te vinden op www.pknodijk.nl). Wat een
lieve mensen.
Voor en na het concert werd er aandacht besteed aan Duif Rainbow
van Kids in Actie. Daarnaast werd er gecollecteerd en aandacht
gevraagd om Kids in Actie structureel te steunen.
Ter afsluiting hebben we op het speelveldje achter de scholen met z’n
allen een ijsje gegeten. Het was een leuke, gezellige middag.
Namens de kindernevendienst,
Rennie Tigchelaar en Margriet van Dijk
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VORMING EN TOERUSTING
Tweede avond Jongvolwassenenkring, 16 november, 20.00 uur in
de RK-Nicolaaskerk.
Op woensdagavond, 16 november komt de kring voor de tweede keer
dit seizoen bijeen in het zaaltje van de Nicolaaskerk. De avond gaat
over de zin van kerk en geloof. Waarom zouden we er (nog) aan
doen? Barbara Lamain, predikant-in-opleiding, zal de avond leiden.
Ds. Kees Visser en Laura Geerlings.

Geloofszoekers
Waarover gaat het christelijk geloof? Lang geleden werden daar
twaalf regels voor opgesteld. Elke regel begon met: Ik geloof in….
God, de Vader, de Schepper… Jezus, de Zoon, geboren uit de maagd
Maria… de heilige Geest… de kerk… het eeuwige leven. Misschien
ken je die zinnen wel van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Maar
hoe kijk jij er zelf tegenaan? Wat is voor jou geloven? Wat kun jij
met deze klassieke uitspraken?
Vanaf 8 maart 2016 tot aan Pinksteren wil ik een kring houden over
deze vragen, een Belijdenisgesprekskring. En misschien kom je ertoe
om jouw geloof openlijk uit te spreken, helemaal op jouw manier, in
een bijzondere kerkdienst met Pinksteren.
Deze kring wordt gehouden op woensdagavonden vanaf 20.00 uur in
de Meenthoek op: 8 en 22 maart; 5 en 19 april; 3, 17 en 31 mei.
Pinksteren: Openbare Geloofsbelijdenis 4 juni. Opgave van deelname
bij mij, Zeisterweg 32, tel. 030-8780698 of per e-mail:
predikant@pknodijk.nl.
Ds. Kees Visser
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Gesprekskring vreemde, bizarre en lastige bijbelteksten
In de bijbel komen teksten voor, die wij bizar en
vreemd kunnen vinden, teksten die schuren. In
deze gesprekskring willen we vijf van dergelijke
teksten nader bekijken. Inspiratiebron voor deze
kring is een recent verschenen boek van
emerituspredikant ds. Piet Schelling, Vreemd en
bizar, lastige bijbelverhalen, Zoetermeer 2015, 2de
druk. Daarnaast gebruik ik ook het boek van
ds. Kees Burger, Ten dele, Mijdrecht 2015.

De selectie van teksten:
1. Rare rijmpjes van schuld en straf; over de achttien slachtoffers
van het instorten van de toren van Siloam, Lucas 13: 1-9.
2. De vrouw van Lot veranderde in een zuil van zout, Genesis 19.
3. Deo Volente en de mussen; over het misverstand rond de wil van
God, Jakobus 4: 15 en Matteüs 10: 29
4. Een afschuwelijke oorlogstactiek, hoe kinderen sterven op de
rotsen, Psalm 137.
5 . Wie niet horen wil, moet voelen; aansporingen tot lichamelijke
straf bij de opvoeding, Spreuken 13: 24 en andere bijbelteksten.
De avonden worden gehouden op dinsdag: 14, 21 en 28 februari,
7 en 14 maart 2017 en staan onder leiding van ds. Kees Visser.
Opgave van deelname bij ds. Visser, Zeisterweg 32, tel. 030-8780698
of per e-mail: predikant@pknodijk.nl.
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WEGEN VAN GELOOF (9)
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
kijken we vooruit naar de tijd van Advent. Johannes is de
wegbereider voor de komst van het Christuskind. In
Johannes 1: 23 lees ik dat Johannes roept: ‘Maak recht de weg
van de Heer!’
Wat Johannes roept, is een citaat. Hij haalt Jesaja aan, Jesaja 40: 3:
“Hoor, een stem roept: Baan voor de Heer een weg door de
woestijn!” Johannes neemt het citaat over en maakt het zelfs
krachtiger, feller: “Trek recht die weg!” Er moet blijkbaar werk van
gemaakt worden.
In Jesaja 40 krijgt het volk van God een troostrijke boodschap te
horen. De Ballingschapstijd is voorbij. Het schuldige verleden van
Jeruzalem wordt afgesloten. Er mag een nieuw begin worden
gemaakt. Daartoe zal God Zelf komen. Hij wil zich bij Zijn volk
voegen om samen de nieuwe weg te gaan, om samen door de woestijn
te trekken, die nu nog scheiding maakt tussen het volk in ballingschap
en het eigen land. De weg die er lag, moet opgeknapt worden, wil
God er met Zijn volk overheen kunnen trekken.
Het is zoals het door de eeuwen heen gebeurt met koningen. Als een
koning zich meldt om een stad of een dorp te bezoeken, worden
straten en pleinen opgeknapt, huizen geschilderd, stoeprandjes
vereffend. Het moet er piekfijn uitzien. Geen struikelblokken,
voetangels en klemmen, leeuwen en beren op de weg.
Trek recht die weg! Maak de weg klaar, zodat de Heer met zijn volk
kan komen, zodat er samen een nieuw begin gemaakt kan worden.
Samen gaan ze de nieuwe toekomst tegemoet.
De mensen die Johannes horen roepen, vragen zich af wie hij is. Elia?
De profeet? De Messias misschien? Johannes heeft geen zin in die
vragen. Hij schudt ze van zich af. Hij heeft maar één ding te vertellen.
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En dat gaat niet om hem. Hij is alleen de boodschapper, het
doorgeefluik. ‘Maak recht de weg van de Heer!’ Dus ruim op wat
scheiding maakt tussen jou en je toekomst, jou en God, jou en je
naaste. Christus moet kunnen wonen in jouw leven, ongehinderd.
Nog maar een paar weken en we zullen zingen:
‘Bereid dan voor Zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor hem ruim baan,…,
effen de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u (Lied 439).
Hoe dat gaat? Door stil te worden, rust te zoeken, het gebed, de
adventsverhalen uit de bijbel en het onderlinge gesprek over wat er
opgeruimd moet worden voor een nieuw begin.
Ds. Kees Visser.

VERKOPING VOEDSELGROEP BUNNIK
Al jarenlang houden we omstreeks de feestdagen een verkoping na de
kerkdienst.
Niet alleen de voedseltafel maar ook onze kunstnijverheid willen we
dan graag aan U te koop aanbieden. Er zijn echte voordeeltjes bij, dus
neem contant geld mee, want pinnen kan bij ons niet. We hebben in
de loop der jaren veel mooie projecten kunnen steunen waar we onze
klanten voor bedanken.
We zien U graag na de kerkdienst van 13 nov. a.s.!
Namens de Voedselgroep, Alie Koops
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MULTIPLE VOICE 30 JAAR
Koor Multiple Voice uit Odijk, viert op zaterdag 12 november haar
30 jarig Jubileum met een groots concert in de Nicolaaskerk te Odijk.
Het thema is: Multiple Voice 3.0.
Hierbij treden ook als gastkoren, de Mama´s en Papa´s uit
Werkhoven en het Popkoor Bunnik op. De verschillende koren zullen
hun eigen repertoire ten gehore brengen en ze sluiten het concert af
met een gezamenlijk nummer. Er is inmiddels gezamenlijk geoefend
en het belooft een spetterende en gevarieerde avond te worden met
allerlei verschillende genres van muziek.

Multiple Voice is als koor verbonden aan de H.Nicolaaskerk te Odijk
en zingt ongeveer één keer per maand, ter muzikale ondersteuning bij
de kerkdiensten. Verder treden ze regelmatig op ‘buiten de deur’, bij
bijv. ziekenhuizen, bejaardenhuizen, Kerst in Houten, gevangenissen
en bij andere evenementen. Het repertoire is voornamelijk Engelstalig
en dus zeer gevarieerd om op verschillende gelegenheden te kunnen
zingen. 30 Jaar geleden is het koor begonnen als Jongeren Koor
Odijk, maar inmiddels zijn de leden ook wat meegegroeid en varieert
de leeftijd tussen de 30 en de 55 jaar. Ze kunnen altijd nieuwe leden
gebruiken, dus als dit bericht je aanspreekt: kom dan vooral naar het
Jubileumconcert toe!
Op zaterdag 12 november gaat de kerk open om 19.30u. Aanvang
concert: 20.00u. Entree is 10 euro. Adres: St.Nicolaaslaan 1, Odijk.
Kaarten in voorverkoop bij fam. Naron, tel.nummer: 030 - 6562438
of reserveren via: 30jaarmultiplevoice@gmail.com
Zie verder www.multiple-voice.nl
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ADVENTSMARKT WITTE HUISJES
Op zaterdag 26 november van 10-16 uur in de Witte Huisjes verkoop
van (zelfgemaakte) kerstkaarten, maar tevens ook (‘luxere’) kleine
kerstartikelen. Uiteraard vogelcupcakes, adventsstukjes en heel veel
leuke cadeautjes voor de decembermaand. Voor de kinderen is er in
de Bovenzaal gelegenheid tegen een kleine vergoeding iets te
knutselen om in de kerstsfeer te komen.
Tevens zal het beroemde restaurant weer geopend worden, waar u
terecht kunt voor koffie, thee, limonade, iets lekkers, soep met een
broodje en zelfs een alcoholvrije Glühwein. De perfecte plaats voor
een gezellige ontmoeting!
De opbrengst van deze Adventsmarkt zal besteed worden aan de
restauratie van het uur- en slagwerk van de klok van de Oude
Dorpskerk.

KERK EN ISRAËL
Een gebroken wereld heel maken
Over een nieuw boek van Jonathan Sacks
De problemen van nu zijn duidelijk, en ze zijn ons eigenlijk te groot:
klimaat, vluchtelingen, haat, geweld, armoede….
Maar toch, wij zijn verantwoordelijk tegenover God, die veel van ons
verwacht: meer dan wij in Hem, gelooft Hij in ons. Onze opdracht is
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om, als partners van God, te bouwen aan een plek waar mensen in
vrede kunnen leven.
Dat is de boodschap van Jonathan Sacks, emeritus opperrabbijn van
Groot Brittannië. Zijn boek verschijnt in november in Nederlandse
vertaling.
Het betrekt ons bij het gesprek van eeuwen:
Joodse gemeenschappen hebben ervaren hoe de
leefregels uit de Bijbel heilzaam in de
maatschappij kunnen worden uitgewerkt. De
oude rabbijnen leefden in een wereld waarin zij
geen macht hadden en geen kans op macht. Zij
ontwikkelden het concept van de ‘wegen van
vrede’. Het gaat om daden van compassie, om
het lenigen van de nood ook over de grenzen
van eigen volk heen. Want God is God van alle
mensen, ieder mens is Zijn schepping.
“Het Jodendom bewaart een oude maar nog steeds overtuigende
droom: helen waar anderen kwetsen, herstellen waar anderen
afbreken, het kwaad opvangen door het goede te doen, Dat zijn de
kenmerken van een ethiek van verantwoordelijkheid, geboren in het
radicale geloof dat God ons oproept om onze vrijheid te nemen en
Zijn partners te worden in het Scheppingswerk, om samen met God te
bouwen aan de wereld zoals die hoort te zijn”.
Een wijs, moedig en inspirerend boek. Zeer aanbevolen.
Wybrand Ganzevoort
Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht
Jonathan Sacks, Een gebroken wereld heel maken, verantwoordelijk
leven in tijden van crisis, Skandalon, 2016
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DE HOOP
PSYCHISCHE KLACHTEN OF VERSLAVING?
Blijf er niet mee lopen.
Veel mensen krijgen in hun leven te maken met psychische klachten,
bij henzelf of bij mensen om hen heen. Ook verslaving kan in
verschillende vormen aanwezig zijn en voor problemen zorgen waar
je zelf niet meer uit komt. Wanneer dit speelt in je eigen leven of dat
van de mensen om je heen, is het belangrijk om hulp te vinden die bij
je past en er niet mee te blijven lopen.
Bij De Hoop werken christen professionals op het gebied van
psychiatrie en op het gebied van verslavingszorg. Er worden - net als
bij andere instellingen - professionele en wetenschappelijk
geaccepteerde behandelmethoden toegepast.
Maar er is meer.
Het is onze visie dat je op de weg naar herstel niet alleen naar het
probleem moet kijken, maar juist naar het herstel in alle relaties van
een mens: relatie met jezelf, met je omgeving, met de schepping en
met de Schepper.
Voor kinderen, jongeren en volwassenen zoeken we naar de juiste
diagnose en de juiste manier voor behandeling en begeleiding. Dit
kan in de vorm van begeleid of beschermd wonen. Voor jongeren is
er de mogelijkheid om ook deeltijdbehandeling te volgen in
combinatie met school, zodat schooluitval niet langer nodig is.
De kosten van de zorg worden volgens de daarvoor geldende regels
bekostigd, mits er een verwijzing is van de huisarts.
De Hoop ggz heeft vestigingen in Amersfoort, Dordrecht, Houten,
Rotterdam, Vlissingen en Veenendaal.
De Hoop helpt!
Bel met uw vraag naar: (078) 11 11 11 of kijk op www.dehoop.org
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AMNESTY INTERNATIONAL
Zondag 13 november worden brieven uitgedeeld om te versturen
naar:
Saudi-Arabië
Mensenrechtenverdediger Dr. Saud al-Hashimi
kreeg onlangs in de gevangenis twee beroertes. Hij
krijgt in de gevangenis niet de medische zorg die hij
nodig heeft.
Dr. Saud al-Hashimi zit een gevangenisstraf van
dertig jaar uit. Hij werd in 2007 opgepakt omdat hij opriep tot
politieke hervorming en van plan was een onafhankelijke
mensenrechtenorganisatie op te richten in Saudi-Arabië.
Zijn gezondheid gaat achteruit in de gevangenis. Hij heeft lange tijd
last van hoge cholesterol, bloedarmoede en gewrichtsontstekingen.
Hij krijgt voor deze klachten niet de medicatie en voeding die hij
nodig heeft.
In de brief aan de autoriteiten van Saudi-Arabië wordt een oproep
gedaan Dr. Saud al-Hashimi onmiddellijk vrij te laten en hem goede
medische zorg te geven.
China
De Chinese autoriteiten hebben drie burgerjournalisten opgepakt
omdat ze verslag deden van protesten in aanloop naar de bijeenkomst
van economische wereldleiders begin september. Van een van hen
ontbreekt nog ieder spoor.
Qin Chao en Yuan Ying worden vastgehouden zonder toegang tot een
advocaat of hun familie. Van Xiurong is niet bekend waar zij wordt
vastgehouden en wat de aanklacht tegen haar is. Amnesty vreest dat
de drie vrouwen het risico lopen in gevangenschap gemarteld te
worden.
In aanloop naar de top vonden in enkele Chinese steden demonstraties
plaats. De drie burgerjournalisten werden opgepakt omdat ze verslag
deden van deze protesten. Ze werkten voor een website waarvan de
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medewerkers vaak worden lastiggevallen door de autoriteiten omdat
ze verslag doen van mensenrechtenschendingen en demonstraties.
In de brief aan de Chinese autoriteiten wordt opgeroepen Qin Chao
en Yuan Ying onmiddellijk vrij te laten en bekend te maken waar en
waarom Lin Xiurong wordt vastgehouden.
Indonesië
I Wayan Suardana liet zich kritisch uit op Twitter over een
grootschalig nieuwbouwproject in het zuiden van Bali. Hij wordt nu
mogelijk vervolgd voor laster en kan zes jaar cel krijgen.
Suardana, beter bekend als Gendo, is een prominente
mensenrechtenverdediger en lid van een wijdverspreide coalitie. Hij
verzet zich tegen de bouw van een luxe resort op vier kunstmatige
eilanden in de baai van Benoa, in het zuiden van Bali. De bouw van
deze toeristische trekpleister zou ernstige schade kunnen toebrengen
aan het milieu en de traditionele Balinesese cultuur bedreigen. Hij
organiseerde samen met milieuactivisten, ngo’s en kunstenaars al
talloze protesten tegen de bouw.
Als hij wordt veroordeeld riskeert hij een celstraf van zes jaar en een
hoge boete.
In de brief aan het hoofd van de Indonesische politie wordt
opgeroepen het onderzoek naar I Wayan Suardana onmiddellijk te
stoppen.
Gelieve de brieven voor 1 december te versturen. Voor de drie
brieven is een Wereldzegel 1 nodig.
Dank voor uw inzet,
Schrijfgroep Amnesty Odijk
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BIJBELLEESROOSTER
november
di 8 Genesis 45:1-20
wo 9 Genesis 45:21-46:7(27)
do 10 Lucas 20:1-8
vr 11 Lucas 20:9-19
za 12 Lucas 20:20-26
zo 13 Lucas 20:27-40
ma 14 Lucas 20:41-21:4
di 15 Genesis 46:28-47:12
wo 16 Genesis 47:13-27
do 17 Genesis 47:28-48:7
vr 18 Genesis 48:8-22
za 19 Psalm 46
zo 20 Lucas 21:5-19
ma 21 Lucas 21:20-28
di 22 Lucas 21:29-38
wo 23 Genesis 49:1-13
do 24 Genesis 49:14-28

vr 25 Genesis 49:29-50:14
za 26 Genesis 50:15-26
zo 27 Romeinen 12:1-8
ma 28 Romeinen 12:9-21
di 29 Romeinen 13:1-7
wo 30 Romeinen 13:8-14
december
do 1 Psalm 24
vr 2 Romeinen 14:1-12
za 3 Romeinen 14:13-23
zo 4 Romeinen 15:1-13
ma 5 Romeinen 15:14-33
di 6
Romeinen 16:1-16
wo 7 Romeinen 16:17-27
do 8 Psalm 141
vr 9 Filippenzen 1:1-11
za 10 Filippenzen 1:12-26

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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BESTELLEN COLLECTEMUNTEN
Collectemunten zijn verkrijgbaar in pakketten van 50 euro:
• pakket A (10x 1 euro en 20x 2 euro munten) of
• pakket B ( 20x 0.50, 20x 1 en 10x 2 euro munten).
Om te bestellen maakt u voor de 25e van de maand het totaalbedrag
over naar rekeningnummer:
NL 97 RABO 0329869701, t.n.v. Collectes PKN Odijk
o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort( A/B).
De uitgifte van de collectemunten vindt plaats op de 1e zondag van de
maand na de dienst in de hal van de Meenthoek.
Voor meer informatie: Marijke Rensink, 030-6564353.

INLOOPMORGEN
Een moment van persoonlijke bezinning, stilte in de kerk, een kaars
en sfeervolle muziek, of een plezierige ontmoeting met anderen onder
het genot van een kopje koffie. Iedereen is van harte welkom: elke
woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is het Witte Kerkje open!
Ds. Kees Visser

27

ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN
De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn
op zondag 13 november van 14.30 tot 17.00 uur in
het Zaaltje bij de H. Nicolaaskerk. Op deze middag
komt mw. Ans Vernooij vanuit een fysiotherapie
achtergrond en veel ervaring met oudere mensen van
alles vertellen over vitaal oud worden, een goede houding en
bewegingsleer zoals gebruik van spieren. Hier omheen is er tijd voor
gezellig samenzijn 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 plaats vinden op zondag 11 december op dezelfde
tijd. Er is dan gelegenheid om creatief bezig te zijn met het maken
van een kerststukje. Hiervoor is het handig om zelf een schaar en een
tangetje mee te nemen.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK
Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer
plaatsvinden op maandag 28 november 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 november tussen 17 en 18 uur via
telefoonnummer 030-6562089 met vermelding van uw naam en tel.
nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.
De volgende keer zal het samen eten vanwege Kerstmis een week
eerder gebeuren op maandag 19 december op dezelfde tijd en plaats.
Aanmelden kan dan op woensdag 14 december tussen 17 en 18 uur
via genoemd telefoonnummer.
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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: 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….

