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KERKDIENSTEN
Tijdens de diensten van 10:00 (of 11:00) uur is er kinderoppas. 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 22 oktober
10:00 uur
Collecte

Heilig Avondmaal
- Ds. Jaap Doolaard
- Individuele hulp diaconie

Zondag 29 oktober
10.00 uur
Collecte

- Ds. Kees Visser
- Nederlands Bijbelgenootschap

Zondag 5 november
10.00 uur
Collecte

- Ds. Kees Visser
- Luthers Theologisch Seminarie
Hong Kong

Zondag 12 november
10.00 uur
collecte

- Ds. Kees Visser
- Kinderen in asielzoekerscentra

Zondag 19 november
10.00 uur

- Ds. S. Janse

Zondag 26 november
10:00 uur

Eeuwigheidszondag
- Ds. Kees Visser
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BIJ DE DIENSTEN
Zondag 15 oktober gaat ds. Arie van Buuren uit Amsterdam voor in
de dienst, die om 10.00 uur begint.
Zondag 22 oktober gaat ds. Jaap Doolaard voor in de dienst van
10.00 uur. In deze dienst wordt de Maaltijd van onze Heer gevierd.
Zondag 29 oktober houden we een Zangdienst met Lutherliederen in
verband met 500 jaar Reformatie. Voorganger is ds. Kees Visser, met
medewerking van een deel van de voormalige cantorij o.l.v. Edith
Tilanus.
Zondag 5 november geven we in de dienst van 10.00 uur aandacht
aan DANKDAG. Voorganger is ds. Kees Visser. In deze dienst
worden twee mensen bevestigd in het ambt van kerkrentmeester en
ouderling: dhr. Paul Zeef en Annemiek Brouwer. Beiden zullen eerst
belijdenis van hun geloof afleggen.
Zondag 12 november wordt de dienst gehouden om 10.00 uur. In de
dienst gaat ds. Kees Visser voor. We nemen in deze dienst afscheid
van predikante-in-opleiding Barbara Lamain. Haar stage in onze
gemeente is dan bijna beëindigd.
Ds. Kees Visser.

COLLECTEDOELEN
Zondag 15 oktober: Landbouwprogramma ZuidSoedan
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het
voortdurende geweld en onder discriminatie en
armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden
moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden.
Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten.
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Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program)
ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en
zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil
ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het
verwerken, verpakken en verkopen van honing. De honing levert deze
kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het
gezinsinkomen op.
Zondag 22 oktober: Individuele hulp diaconie
Door structurele problemen of onvoorziene tegenslagen kan het
gebeuren dat het onmogelijk wordt om rond te komen. De diaconie
wil dan helpen meedenken om een oplossing te vinden. Er vindt
hulpverlening plaats in de vorm van goederen, diensten of geld via
leningen of schenkingen. Verder kan de diaconie door haar netwerk
de weg wijzen naar instanties van de burgerlijke gemeente.
Zondag 29 oktober: Nederlands Bijbelgenootschap
‘Vier je Bijbel’. Dat is het thema van deze Nationale Bijbelzondag.
Met nieuwe Bijbelvertalingen en Bijbelprojecten brengt het
Nederlands Bijbelgenootschap de bijbel dichtbij in binnen- en
buitenland, al meer dan 200 jaar. De opbrengst van de collecte is
bestemd voor bijbelverspreiding wereldwijd. Veel mensen in de
wereld kunnen zelf geen bijbel kopen. Helpt u mee anderen een bijbel
cadeau te geven?
Zondag 5 november: Luthers Theologisch Seminarie Hong Kong
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China
volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of
predikant. Tjeerd de Boer is samen met zĳn vrouw Kathleen Ferrier
door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan
het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit
andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en
Indonesië. Veel studenten zĳn al gemeentepredikant of
theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong
te studeren, blijft de opleiding betaalbaar en hoeven studenten niet
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naar het westen. Met deze collecte steunt u het werk van het Luthers
Theologisch Seminarie.
Zondag 12 november: Kinderen in asielzoekerscentra
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen
eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om
zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in
onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische
dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen. Kerk in Actie
staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen.
Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor
vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in
asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand
mogelijk.

COLLECTEOPBRENGSTEN
Datum Collecte tijdens de dienst
Collectedoel
27/08 Center of Love
03/09 Pioniersplek
Kloosterwelle
10/09 Vluchtelingenwerk
Bunnik
24/09 Kerken Midden-Oosten
01/10 Kerk & Israël

Opbrengst
€ 162.77
€ 164.25

Uitgangscollecte
Opbrengst
€ 96.37
€ 93.02

€ 233.70

€ 146.47

€ 196.62
€ 157.27

€ 72.37
€ 112.30
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AMNESTY INTERNATIONAL
Op 15 oktober worden brieven uitgedeeld om te versturen naar:
China.
Activist Huang Qi werd eind november 2016 opgepakt
omdat hij staatsgeheimen zou hebben gelekt. In de gevangenis werd hij gemarteld door agenten. Huang Qi is de
oprichter van een website die bericht over mensenrechtenschendingen en de demonstraties. Eind juli mocht zijn advocaat
hem voor het eerst bezoeken. Qi vertelde hem dat agenten hem twintig dagen lang vier uur aaneengesloten dwongen te staan. Ook wordt
hij vaak verhoord door zo’n 40 agenten die hem tijdens het verhoor
allerlei beledigingen toewerpen. Huang Qi heeft een nierziekte, een
hersenaandoening en problemen met hart en longen. Hij is ruim 10 kg
afgevallen, omdat hij geen goede voeding krijgt. Ook heeft hij dagelijks medicatie nodig. Het is niet duidelijk of hij dit krijgt.
In de brief aan de Chinese autoriteiten, wordt opgeroepen Huang Qi
goed te behandelen en hem een eerlijk proces te geven.
Nigeria
Activist Maurice Faugnon uit Nigeria komt op voor
sloppenwijkbewoners die uit hun huizen worden gezet. De politie
pakte hem in juli 2017 op in een poging hem het zwijgen op te
leggen. Faugnon beschuldigt twee leden van een invloedrijke
koninklijke familie van brandstichting en moord. Dit vond plaats toen
de overheid eind vorig jaar leden van de Otodo-Ghame gemeenschap
dwong hun huizen te verlaten. Volgens ooggetuigen waren de twee
mannen aanwezig bij aanvallen op enkele bewoners door gewapende
mannen. De huizen moesten geruimd omdat de koninklijke familie
het land opeiste. Faugnon meldde de aanvallen bij de politie. De
politie pakte hem echter op en beschuldigde hem ervan valse
informatie te hebben gegeven. Hij is op borgtocht vrij, maar er loopt
nog een onderzoek tegen hem.
In de brief aan de Nigeriaanse autoriteiten wordt opgeroepen om alle
aanklachten tegen Maurice Faugnon te laten vallen.
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Iran
Arash Sadeghi ging 71 dagen in hongerstaking en werd daardoor
ernstig ziek. Hij heeft dringend medische zorg nodig buiten de
gevangenis. Het is een vorm van marteling dat de autoriteiten hem dit
blijven ontzeggen. Arash Sadeghi heeft sinds zijn hongerstaking en
gebrek aan medische zorg ademhalingsproblemen en
spijsverteringsproblemen. Hierdoor kan hij alleen vloeibaar voedsel
eten. Dokters adviseerden dat hij voor specialistische zorg moet
worden opgenomen in een ziekenhuis. De gevangenisautoriteiten
weigeren dit echter. Met zijn hongerstaking protesteerde Sadeghi
tegen de veroordeling van zijn vrouw Golrokh Ebrahimi Iraee. Zij
schreef een fictief verhaal over steniging, een wrede lijfstraf die in
Iran nog wordt uitgevoerd. Zij moest hiervoor vijfenhalf jaar de cel
in. Sadeghi zit sinds juni 2016 een straf van 19 jaar uit. Hij werd
veroordeeld voor onder meer het delen van informatie over de
mensenrechtensituatie in Iran met Amnesty International en de
Verenigde Staten.
In de brief aan de Iraanse autoriteiten wordt opgeroepen Arash
Sadeghi en zijn vrouw Golrokh Ebrahimi Iraee onmiddellijk vrij te
laten en Sadeghi de medische zorg te geven die hij nodig heeft.
Gelieve op de 3 brieven een Wereldzegel 1 te plakken.
Dank voor uw inzet.
Schrijfgroep Amnesty International Odijk

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Ondanks dat de weergoden ons
wat in de steek lieten was de viering er niet minder inspirerend om.
De verschillende groepen en kringen hebben hun activiteiten weer
opgestart, daarom zijn de zalen in de meenthoek op veel avonden
weer in gebruik. ’s Avonds brandt het licht bijna altijd wel. Veel
mensen zijn hier heel gericht en actief bij betrokken. De focus richten
op een speciaal project blijkt aantrekkelijker te zijn dan het algemene
werk als schoonhouden, tuinonderhouden of andere beheerstaken.
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Want voor die taken, die steeds weer terugkomen, lukt het bijna niet
meer om nieuwe krachten aan te trekken.
Dat zal in de nabije toekomst zeker een invloed hebben op ons
uitgavenbudget. Wat we als gemeenteleden niet meer samen kunnen
invullen, zal tegen betaling ingehuurd moeten worden. We kunnen de
kerk en de meenthoek toch niet laten vervuilen. Maar ook de
wekelijkse opvang van de kinderen tijdens de kindernevendienst
schijnt een probleem te worden.
Soms benauwt het mij wel eens hoeveel zaken over ‘mijn bureau’
lopen. Het verhuren van onze zalen en de kerk is leuk werk. Het
levert ook een leuke financiële bijdrage aan onze gemeente. Maar
elke verhuuractiviteit geeft ook veel voorbereidend werk, vaak is
aanwezigheid tijdens de verhuur noodzakelijk en volgt er ook weer
opruimwerk na afloop. En dan zijn er natuurlijk nog allerlei andere
zaken die tijd en aandacht vragen. Natuurlijk is het ook een beetje
mijn eigen schuld. Door zaken op te pakken, neem je ook werk op je
schouders. Maar ja, als ik dingen zie gebeuren die aandacht nodig
hebben, kan ik er moeilijk alleen maar naar kijken en verder
doorlopen.
Het beheer van onze kerk is geen project van tijdelijke aard. Vrijwel
elke dag, zeker elke week, vergt het aandacht. Dat werk zou door
meer mensen gedragen moeten worden. Dan bouw je een kring van
mensen op die inzetbaar zijn en die ook op de hoogte zijn van alle
afspraken en regelingen.
Daar moet dus aan gewerkt worden.
Hans Landzaat
UIT DE KERKERAAD
In september kwam de kerkeraad weer bijeen.
Naast lopende zaken stonden op de agenda het verslag van het
jaargesprek met ds. Kees Visser en zijn jaarplan en de tweede tranche
van de wijziging van de kerkorde. Hierover zijn geen bijzonderheden.
Wel bijzonder was de melding dat de kindernevendienst bij de
huidige bemensing niet meer iedere zondag gehouden kan worden.
Dat laten we toch niet gebeuren! Meer vrijwilligers zijn nodig. Dat
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kunnen ook anderen zijn dan ouders van de kinderen. Er zijn toch ook
opa's en oma's die goed met kinderen om kunnen gaan?
Op de laatste zaterdagmiddag van september hield de kerkeraad zijn
jaarlijkse bezinningsmiddag. We werden zeer gastvrij onthaald op
“De Beug”. Hartelijk dank daarvoor. We spraken onder meer over de
betekenis van pastoraal werk voor de ontvangers en de verleners van
pastorale zorg. Aandacht voor elkaar is de kern van ons gemeente
zijn. Hoe doen we dat, nu en in de toekomst. Daar komen we zeker op
terug.
Een jaar heb ik nu de kerkeraad mogen voorzitten. Het was geen
moeilijk jaar. Er waren geen conflicten en de groep is constructief.
Het zijn vergaderingen en daar houdt niet iedereen van en het wezen
van kerkzijn speelt zich daar ook niet af. Toch is voor de continuïteit
van onze gemeente nodig om dit verband te hebben.
Om het verhaal te beleven en door te geven is continuïteit nodig!
Daar lever ik graag mijn bijdrage aan. U ook?
UIT DE PASTORIE
Herfstvakantie
Van 13-22 oktober houd ik mijn herfstvakantie. Ds.
Coen Constandse is mijn vervanger in die week. Hij
is bereikbaar op 030 - 656 40 64 of 06 345 99 263.
of per e-mail: coenconstandse@hotmail.com.
Ds. Kees Visser.
INLOOPMORGEN
Elke woensdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur is de kerkzaal en de
Consistorie open voor een moment van rust en een ontmoeting met
anderen. Het Witte Kerkje is dan als een oase van bezinning en
gesprek.
Ds. Kees Visser
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GEMEENTEZONDAG
Met een heel goed gevoel kijk ik terug op onze Gemeentezondag van
10 september. Jammer dat de kerkdienst niet in de pastorietuin
gehouden kon worden (te nat en te fris), maar het feestelijke karakter
was er gelukkig niet minder om: met het gelegenheidskoor, met de
kinderen, met de extra muziek.
Wat een genot om zoveel mensen bezig te zien met het viltmozaïek
onder leiding van Jenny en Paul Rietbergen. (Het is de bedoeling dat
dit kleurrijke doek in de Consistorie komt te hangen als blikvanger!)
Wat een prima gesprekken als nazit mocht ik meemaken. En wat een
verrukkelijke geur verspreidde zich bij het bakken van de
pannenkoeken voor en met de kinderen door Joop, René en Oscar. En
wat een geweldige uitwisselingen vonden er plaats bij de talentenmarktplaats.
Dank aan de voorbereidingsgroep (Annelieke, Hilko, Jolanda en
Marijke) en de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet om van deze
dag weer een onvergetelijk feest te maken. Tot mijn genoegen zag ik
mensen in de kerkdienst en het programma erna, die doorgaans niet
tot de vaste bezoekers behoren. We waren een OPEN HUIS!
Ds. Kees Visser.
JONGVOLWASSENEN KRING
Jongvolwassen gemeenteleden, ruim gezegd mensen tussen de 25-35
jaar, zijn welkom op de bijbel- en geloofskring onder leiding van
ds. Kees Visser en Laura Geerlings. Opgave van deelname bij
ds. Visser, Zeisterweg 32, tel. 030-8780698 of per e-mail:
predikant@pknodijk.nl of geerlingslaura@hotmail.com. De tweede
avond is op woensdag 25 oktober in de Meenthoek naast het
Witte Kerkje, inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. De avond
duurt tot ca. 21.30 uur. Deze eerste avond wordt verzorgd door
Barbara Lamain, predikant-in-opleiding. Het onderwerp is op dit
moment nog niet bekend.
Ds. Kees Visser en Laura Geerlings
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PREEK-NA- EN VOORBESPREKING
Na de Herfstvakantie en vóór de Kerst is op maandagavond
gelegenheid om de kerkdienst van de voorbije zondag te bespreken en
vooruit te kijken naar de eerstvolgende zondagse eredienst. Deze
preek-na- en voorbespreking biedt de gelegenheid om de bijbeltekst
met elkaar te lezen en vragen op te roepen. Bovendien kunnen
suggesties gedaan worden voor passende liederen of andere
verwerkingsmogelijkheden. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden
van 19.30 – 20.30 uur in de Meenthoek en staan onder leiding van ds.
Kees Visser. De volgende data zijn vastgelegd: 23 en 30 oktober,
6, 13, 20 en 27 november, 4 en 11 december.
U kunt zich hiervoor opgeven: predikant@pknodijk.nl, maar u bent
even welkom als het er niet van komt.
Ds. Kees Visser.
GEMEENTE-UITJE ZATERDAG 11 NOVEMBER:
500 jaar Protestantisme: Catharijneconvent Utrecht/Luther
Zaterdag, 11 november om 14.00 uur houden we ons gemeenteuitje naar het Catharijneconvent aan de Lange Nieuwstraat 38 in
Utrecht. U kunt zich opgeven om erbij te zijn. Dat kan via
scriba@pknodijk.nl of via de intekenlijst in de hal van de Meenthoek
op de zondagen 15, 22 en 29 oktober. (Wij moeten als kerk begin
november aangeven met hoeveel mensen we komen. We mogen met
max. 110 personen komen.)
U wordt om 14.00 uur bij het
Catharijneconvent verwacht.
U kunt reizen per bus: buslijn 41 vanaf
de twee haltes aan de provinciale weg,
ter hoogte van de Zeisterweg en ter hoogte van het Gemeentehuis.
Stap uit bij halte Sterrenwijk of bij het Centraal Station. Vanaf beide
haltes is het een kwartiertje lopen naar het Catharijneconvent.
11

Vanaf het Centraal Station gaat buslijn 2 naar het Museumkwartier,
die u afzet vóór het Catharijneconvent.
U kunt ook reizen per trein vanaf Driebergen-Zeist of Bunnik naar
Utrecht CS. Per auto kan ook, maar er is zeer beperkte en dure
parkeergelegenheid.
We vragen wel wie echt niet per bus of trein naar het
Catharijneconvent kan gaan. Voor hen organiseren wij een auto.
Prijzen:
De museumjaarkaart telt. Er wordt geen toeslag gevraagd. Op de
intekenlijst of in de mail geeft u aan of u beschikt over een
Museumjaarkaart. Zo blijkt wie geen Museumjaarkaart heeft en voor
wie we groepskorting kunnen aanvragen. Vanaf 15 betalende
personen bedraagt de intrede € 11.00 per persoon.
We worden om 14.00 uur ontvangen en krijgen een lezing over de
betekenis van Luther voor de lage landen. Hierna bezoeken we de
tentoonstelling LUTHER
Wat prachtig om als gemeente op deze manier stil te staan bij 500 jaar
reformatie, een historische dag!
Ds. Kees Visser.
KERSTSAMENZANG
Beste leden van het Witte Kerkje,
Het is al heel wat jaren een traditie dat we vlak voor Kerstmis met
alle koren uit Odijk een gezamenlijke Kerstsamenzang houden in de
Nicolaaskerk. Een uur waarin we door het samen zingen van
kerstliederen en het luisteren naar gedichten en het kerstverhaal alvast
in de kerstsfeer komen.
Ook de Cantorij van het Witte Kerkje deed daar ieder jaar aan mee.
Aangezien jullie Cantorij als koor niet meer bestaat valt hun aandeel
12

nu weg. Dat is jammer omdat zo het gezamenlijke karakter verloren
gaat.
Omdat we de traditie graag in ere willen houden hopen we dat er
gemeenteleden zijn die het leuk vinden om met ons koor mee te
zingen. We zullen vier keer samen repeteren om er een mooie
samenzang van te maken.
Heeft u zin om met ons mee te zingen? Geef u dan op bij Willeke
Smeulders, tel. 06-28 50 59 56 of per email
fam_smeulders@hotmail.com.
Met vriendelijke groet,
Joep de Cloet
dirigent dames- en herenkoor Vox
Odicensis
ALGEMENE INFORMATIE
•
•
•

GEZAMENLIJKE REPETITIES: op donderdagavond van 21.00
tot 22.00 uur,
data: 16 november – 23 november – 30 november – 7 december
KERSTSAMENZANG: zondag 17 december om 19.00 uur

ZWIJGEN MET GOD - STILTEMEDITATIE (2)
De vergadering is ten einde. De Classis Zeist heeft zich gebogen over
voorstellen van de Synode om de organisatie van onze PKN aan te
passen. Het was nuttig maar saai, afgelopen 27 september in de
Noorderlichtkerk in Zeist. Maar in mijn hart en in mijn hoofd blijft
één tekst naklinken, die als opening werd voorgelezen, de tekst van
bladzijde 1237 uit het Liedboek. Mij was die tekst nog niet eerder
opgevallen.
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Het is een tekst die past bij de tijd van het jaar, want op 4 oktober
dierendag kun je denken aan Franciscus van Assisi; die naam komt in
deze tekst voor. Maar veel meer indruk maakten de overige woorden
van dit gebed van J.C. van Schagen (dichter en beeldend kunstenaar
1891-1985).
‘Als ik van U moet spreken,
doe ik alle mooie woorden weg.
Ik wil maar liever weinig zeggen.
Ik wil maar liever enkele kale woorden zeggen,
enkele goede woorden, dat is genoeg,
want er mag niets komen tussen U en mij.
Eigenlijk wil ik liever met U zwijgen’.
Is het zo dat mijn gebeden – zeker in een kerkdienst – vooral uit
woorden bestaan? Hoelang duurt het stil gebed? Ik probeer de lengte
van het stil gebed overeen te laten komen met de lengte van het Onze
Vader. In de tijd van het stil gebed moet het Onze Vader gebeden
kunnen worden, het volmaakte gebed. Maar dan nog. Stilte in een
kerkdienst is vaak zo kunstmatig. Onze diensten zijn toch vooral
woorddiensten.
Is niet de kracht van een wandeling in de natuur
dat men een tijdlang kan zwijgen? En dat men
zwijgzaam komt tot verstilling, en van die
verstilling kan het komen tot gebed… tenminste
als bidden is, dat je je laat vullen met woorden
van God.
Bidden is jezelf afstemmen op de woorden van God. Bidden is stil
worden voor God. Je leest een tekst uit de bijbel, herhaalt die in je
hoofd, draagt die al wandelend met je mee… en op die manier gaat
die tekst tot jou spreken. Jij zwijgt, God spreekt. Bidden is liever met
God zwijgen.
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En als er al gesproken wordt met God, laten het dan kale, goede
woorden zijn. Geen omhaal van woorden, maar directe woorden uit je
hart. Maak er geen mooipraterij van, zorg dat de weg tussen jou en
God vrij is.
Wat een waardevol devies neem ik mee van de Classisvergadering.
Daar moet de nieuwe structuur van de PKN eenvoudig dienstbaar aan
zijn.
Ds. Kees Visser.

THEMA BEURTHONK: 'WE ZIJN ER OOK VOOR DE ANDER'
"We zijn er ook voor de ander". Dat staat dit jaar centraal bij de
christelijke basisschool van Odijk: Beurthonk.
Daarom start Beurthonk dit jaar met het thema: Beurthonk voor
Odijk.
De leerlingen van de Beurthonk willen dit jaar verschillende
activiteiten gaan doen met en voor de inwoners van Odijk.
Woensdag 30 augustus waren ze te zien op de markt op de Meent. Op
woensdag 27 september was er een sport- en spelochtend waar jong
en oud aan mee mochten doen.
Ook staan de activiteiten: "Odijk schoon", "Dier en Wij" en een
speciale peuterdag op het programma dit schooljaar.
Vanaf november staat "de Wensboom" op het programma. Vanaf
november zult u op enkele plekken in het dorp een wensboom zien
staan. Bijvoorbeeld ook bij het Witte Kerkje. Vooral de oudere
bewoners van Odijk mogen hier hun wens in hangen. De leerlingen
van Beurthonk zullen dan na de winter proberen de wensen te
vervullen. Doet u ook mee?
Amanda Maseland
Moeder van Emma Maseland, leerling van de Beurthonk
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ZELF SINTERKLAAS ZIJN!
VULT U OOK EEN SCHOENENDOOS?
Zelf Sinterklaas zijn! Geen schoen zetten, maar een schoenendoos
vullen!
Half november komt de Sint weer in het land. De
kinderen krijgen dan volop kadootjes. Een mooie
tijd om ook aan andere kinderen te denken, waar de
Sint meestal niet langskomt. We krijgen namelijk
de kans om allemaal voor SINTERKLAAS te
spelen!
Dit kan met de Schoenendoosactie 2017. Dit is een
initiatief van Edukans waar wij als Witte Kerkje
aan meedoen.
Hoe werkt het?
Op zondag 12 november a.s. gaan de kinderen in de
kindernevendienst aan de slag met het versieren van een
schoenendoos. Vervolgens krijgen de kinderen drie weken de tijd om
de doos te vullen met allerlei artikelen, zoals schriften, pennen en
knuffel, maar ook tandpasta, zeep of klein speelgoed.
Elke zondag t/m 3 december (1e advent) kan de doos worden
ingeleverd op de viertafel voorin de kerk. Daarna brengen we de
dozen weg om vervoerd te worden naar kinderen in arme landen,
bijvoorbeeld Ghana, Albanië of Sri Lanka. Met de spullen in de
schoenendoos krijgen de kinderen de kans om naar school te gaan,
heel belangrijk!
Natuurlijk mogen alle gemeenteleden voor Sinterklaas spelen! Wilt u
ook meedoen aan de schoenendoosactie, dan krijgt u op 12 november
na de kerkdienst een schoenendoos mee om thuis te vullen. Ook u
kunt de doos vervolgens inleveren op de viertafel in de kerk.
We hopen op een enorme stapel dozen, laten we afspreken dat de
stapel hoger wordt dan de preekstoel!
Heb je vragen over de actie, dan kun je die bij mij kwijt:
Stevien Gardenier (stevien.gardenier@gmail.com of 06-44410546)
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VACATURE ALGEMEEN COORDINATOR VOEDSELBANK
Stichting Voedselbank Kromme Rijn voorziet al jaren in een
duidelijke behoefte in het Kromme Rijngebied. De gemeenten,
particulieren, kerken en goede doelen-organisaties, bedrijven en
middenstanders ondersteunen de Voedselbank met giften of voedsel.
Bij Voedselbank Kromme Rijn werken ongeveer 50 vrijwilligers.
Iedereen heeft een eigen taak binnen verschillende disciplines. Het
doel dat de vrijwilligers bindt, is de inzet voor mensen die het tijdelijk
financieel moeilijk hebben en wekelijks door de Voedselbank worden
ondersteund met een voedselpakket. Voedselbank Kromme Rijn heeft
geen betaalde krachten in dienst. De voedselbank is een transparante
vrijwilligersorganisatie die wekelijks circa 40 huishoudens
ondersteunt.
Omdat de huidige algemeen coördinator zijn taak wil beëindigen,
zoekt de Voedselbank een opvolger. De algemeen coördinator geeft
sturing aan 6 coördinatoren en is verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de gehele organisatie. Zij/hij is het aanspreekpunt naar het
bestuur en onderhoudt contacten met de landelijke organisatie,
waaraan Voedselbank verbonden is. De algemeen coördinator
organiseert het overleg tussen de coördinatoren, organiseert
bijeenkomsten met beoordelende instanties en onderhoudt contacten
met maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de
uitvoering. Zij/hij voert gesprekken met mogelijke sponsoren, woont
vergaderingen bij en geeft sturing aan de administratie van de
Voedselbank. Naar schatting zijn 12 tot 15 uur per week nodig om de
werkzaamheden uit te voeren.
Heeft u ervaring in het aansturen van mensen en bent u een
initiatiefrijke en daadkrachtige vrijwilliger, die bereid is zich voor een
langere periode aan Voedselbank Kromme Rijn te verbinden, neem
dan contact op. In een persoonlijk gesprek kan verdere uitleg worden
gegeven en mogelijk kan Voedselbank Kromme Rijn u in de
toekomst als vrijwilliger inzetten. De vrijwilligers bij de Voedselbank
onderscheiden zich door de diversiteit aan karakters. Wat hen bindt is
enthousiasme, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor elkaar
en gedrevenheid.
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U kunt contact opnemen met Jan van Geest, secretaris Stichting
Voedselbank Kromme Rijn, tel. 030-656 20 57 /
secretaris@voedselbankkrommerijn.nl of met Maarten de Vries,
algemeen coördinator, op werkdagen 0343-76 00 21.
VAN HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP
Koning ontvangt Bijbel in
Sranan Tongo
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander ontving op 4
september op Paleis Noordeinde een delegatie van het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) en het Surinaams Bijbelgenootschap.
De bijbelgenootschappen in Nederland en Suriname werken op een
aantal gebieden samen, waaronder de totstandkoming van een Bijbel
in het Sranan Tongo. Deze taal wordt in Suriname (naast het
Nederlands) zeer veel gesproken. De Koning kreeg een exemplaar
van deze bijbel overhandigd om te markeren dat deze ook in
Nederland wordt geïntroduceerd. De Koning is beschermheer van het
Nederlands Bijbelgenootschap.
Het gesprek met de delegatie ging onder meer over de betekenis van
de migrantenkerken in Nederland. Volgens recente cijfers is het
aantal migrantenchristenen in ons land gestegen naar 1,3 miljoen. Het
NBG gaat de komende jaren meer contact leggen met deze kerken;
het aanbieden van de Sranan Tongo Bijbel aan de Koning
representeert het begin daarvan. De komende weken zal de Sranan
Tongo Bijbel op diverse plaatsen in Nederland gepresenteerd worden.
De Bijbel is verkrijgbaar in de bijbelwebshop van het Nederlands
Bijbelgenootschap.
Op 16 september werd de Surinaamse Zendingsdag gehouden op het
Zusterplein in Zeist. Als vrijwilliger van het NBG was ik bij deze
happening aanwezig. Uit alle delen van het land waren mensen uit
Suriname gekomen voor deze feestelijke dag. Sommigen herkenbaar
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als Javanen, Chinezen of Creolen, het leek veel op een echte,
gezellige familiereünie. Velen in feestelijke, kleurrijke kleding, soms
met prachtige kunstig gevouwen hoeden. In veel kraampjes op het
Zusterplein werden allerlei hapjes en drankjes verkocht met de meest
uiteenlopende smaken, geuren en kleuren.
In een bijeenkomst in de witte kerkzaal, met veel samenzang, (en
hoe!) werd de nieuwe Sranan Tongo bijbel gepresenteerd; wat een
vreugde bracht dit teweeg. Gemeld werd dat, door lid te worden van
het NBG, men een gratis bijbel als beloning kreeg. Dat gaf een
stormloop op onze NBG-kraam. Wat een blijdschap, er waren mensen
die hun nieuwe bijbel met een warme kus in ontvangst namen! Dit
was een dag die ik niet had willen missen!
Groet van Willemien Harts, NBG-vrijwilliger.
UITNODIGING NBG: BIJBELPRESENTATIE
Op 31 oktober as. 500 jaar geleden, publiceerde Luther zijn
95 stellingen. Dat is wel bekend. Zo ook het feit dat hij de Bijbel voor
iedereen leesbaar maakte door die te publiceren in de taal van de
gewone mensen. Veel minder mensen weten dat hij een bekende
schrijver was die zich persoonlijk ook bezighield met het uitgeven
van zijn werk. Dit was voor Boekhandel Van Ravenswaaij, Van
Hardenbroeklaan 20-26 in Bunnik, reden om mij, als vrijwilliger van
het Nederlands Bijbelgenootschap, ruimte te geven om op zaterdag
28 oktober (tijdens de openingsuren van de winkel) en op
dinsdagmiddag 31 oktober, de eigenlijke Reformatiedag, een
presentatie te verzorgen van verschillende Bijbels, van een Bijbel in
de Statenvertaling tot recente uitgaven in de taal van deze tijd. U bent
van harte uitgenodigd om binnen te lopen en die presentatie te komen
bekijken. Ik ben er ook.
Janneke Schermers, vrijwilliger Nederlands Bijbelgenootschap in
Bunnik
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BIJBELLEESROOSTER
oktober
ma 16
di 17
wo 18
do 19
vrij 20
za 21
zo 22
ma 23
di 24
wo 25
do 26
vrij 27
za 28
zo 29
ma 30
di 31

Ezechiël 22:1-16
Ezechiël 22:17-31
Psalm 145
Jeremia 7:1-15
Jeremia 7:16-28
Jeremia 7:29–8:3
Jeremia 8:4-17
Jeremia 8:18-23
Jeremia 9:1-15
Jeremia 9:16-25
Genesis 11:27–12:9
Genesis 12:10–13:1
Genesis 13:2-18
Genesis 14:1-12
Genesis 14:13-24
Genesis 15:1-21

november
wo 01
Psalm 65
do 02
Psalm 116
vrij 03 Matteüs 21:33-44
za 04
Matteüs 21:45–22:14
zo 05
Psalm 38
ma 06
Matteüs 22:15-22
di 07
Matteüs 22:23-33
wo 08
Matteüs 22:34-46
do 09
Matteüs 23:1-12
vrij 10 Matteüs 23:13-26
za 11
Matteüs 23:27-39
zo 12
Jesaja 48:1-11
ma 13
Jesaja 48:12-22
di 14
Jesaja 49:1-13
wo 15
Jesaja 49:14-26
do 16
Psalm 88
vrij 17
Matteüs 24:1-14
za 18
Matteüs 24:15-28
zo 19
2 Tessalonicenzen 1:1-12
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ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN
Op zondagmiddag 12 november is er van 14.30
tot 17.00 uur weer een Ontmoeting met
Dorpsgenoten in het zaaltje bij de Nicolaaskerk.
Deze keer komt Vera Boonen vertellen over
haar werk als trouwambtenaar en uitvaartspreker.
We delen met elkaar verhalen die horen bij
momenten in het leven die er echt toe doen.
En natuurlijk neemt Vera zelfgebakken taart mee! Voor een 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, op dezelfde tijd en plaats, zal zijn op
zondag 10 december.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK
Het Eten met Dorpsgenoten zal plaatsvinden op
maandag 23 oktober in de Meenthoek bij het
Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te
komen met anderen die ook regelmatig alleen
eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5
krijgt u een driegangen maaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om
18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op
woensdag 18 oktober tussen 17 en 18 uur via telefoonnummer 0306562089 met vermelding van uw naam en tel. nummer. Het aantal
deelnemers bedraagt maximaal 32.
De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op maandag 27
november op dezelfde tijd en plaats.
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INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS
Nummer
9
10
1-2018

Inleverdatum
6 november
11 december
8 januari

Verschijningsdatum
16 november
21 december
18 januari

Redactie:
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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….

