KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ODIJK
28e JAARGANG, Nr.9, november/december 2018

Inleverdatum volgend kerknieuws: maandag 10 december voor 12.00 uur
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KERKDIENSTEN
Voor de kleinste kinderen is er oppas tijdens de diensten.
Op de eerste en derde zondag van de maand is er Jeugdkerk.
Na elke dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in de
Meenthoek.
Zondag 18 november
10.00 uur
Dhr. Cees Baan, Zeist
Collecte:
Dialoog in Brazilië
Zondag 25 november - Eeuwigheidszondag
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte:
Perspectief voor gedetineerden
Zondag 2 december - Eerste Advent
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte:
Missionair werk
Zondag 9 december - Tweede Advent
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte:
Pastoraat in krimpende gemeenten
Zondag 16 december - Derde Advent
10.00 uur
Ds. Kees Visser
Collecte:
Individuele diaconale hulpverlening
Zondag 23 december - Vierde Advent – Heilig Avondmaal
10.00 uur
Ds. Daco Coppoolse, Odijk
Maandag 24 december - Kerstnachtdienst
22.00 uur
Ds. Kees Visser
Dinsdag 25 december - Kerstfeest
9.00 uur
Ds. Kees Visser
10.30 uur
Ds. Kees Visser
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BIJ DE DIENSTEN
Zondag, 18 november is dhr. Cees Baan uit Zeist de voorganger in de
dienst van 10.00 uur.
Zondag, 25 november houden we de EEUWIGHEIDSZONDAG. Wij
gedenken de gestorvenen uit het voorbije kerkelijk jaar. Elders in dit
nummer van Kerknieuws worden hun namen vermeld. Voorganger is
ds. Kees Visser.
Zondag, 2 december, EERSTE ZONDAG VAN ADVENT. In
samenwerking met de Kindernevendienst beginnen we aan het project
‘Een nieuw begin’. We lezen alle klassieke adventsverhalen uit het
evangelie van Lucas, te beginnen bij Zacharias en Elisabeth en de
boodschap die zij krijgen te horen dat er een kind geboren gaat
worden, Johannes, Lucas 1: 5-25. Voorganger is ds. Kees Visser.
Zondag, 9 december, TWEEDE ZONDAG VAN ADVENT, lezen we
over Maria, die bezocht wordt door de engel Gabriël, Lucas 1: 26-38.
Ds. Kees Visser leidt de dienst.
Zondag, 16 december, DERDE ZONDAG VAN ADVENT, horen we
het evangelie over de ontmoeting van Maria en Elisabeth,
Lucas 1:39-56. Predikant van dienst is ds. Kees Visser.
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COLLECTEDOELEN en -OPBRENGSTEN
Zondag 18 november: Dialoog in Brazilië
Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij
is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet
voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en nietinheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse
volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en
landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel
vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met
uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen
inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en
leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat
mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te
weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit
onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee
over de lesstof en –materialen.
Zondag 25 november: Perspectief voor gedetineerden
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de
criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op
eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen
een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven
na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een
structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en
zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit
kerkelijke gemeenten - werken in de Exodushuizen, bezoeken
gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een
bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee
4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.
Zondag 2 december: Missionair werk
‘De Kelder’ is de naam van een jongerencentrum in Bilthoven.
Pioniers Robert en Richard proberen jongeren te helpen om de rode
draad in hun leven te ontdekken door samen geloof en leven te delen.
De focus ligt met name op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er zijn
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activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, zoals samen
voetballen en door tijdens gezamenlijk eten met elkaar in gesprek te
gaan over een actueel thema. Er zijn ook geloofverdiepende
activiteiten, zoals deelname aan een specifieke cursus en het
bijeenkomen in kleine groepen bij iemand thuis en leven en geloof
samen te delen.
Zondag 9 december: Pastoraat in krimpende gemeenten
In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal
predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate
voor het pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt
met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor
onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en
beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden
hiervoor trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe wegen in het
pastoraat’. Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen
die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen
zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het
mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk.
Zondag16 december: Individuele diaconale hulpverlening
Ook in onze eigen gemeente zijn mensen die financiële hulp nodig
hebben waarin de burgerlijke overheid niet voorzit. Deze hulp wordt
verleend via het noodfonds van de gezamenlijke kerken en ook
rechtstreeks door de diaconie. Wij verlenen graag die hulp, maar als
je er niet uitkomt, ga je niet zomaar naar een ander en in deze tijde
van bescherming van de persoonlijke leefomgeving is het moeilijk
om op een andere manier aan informatie te komen. Wij zijn graag een
diaconale gemeente en doen een beroep op u om niet alleen geld te
geven maar ook oog en oor van onze gemeente te zijn. Komt u nood
tegen, neem dan contact op met de diaconie.
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Datum
7-10
14-10
21-10
28-10
4-11

Collecte tijdens de dienst
Collectedoel
Kerk en Israël
Werelddiaconaat
Aids-Hillcrest
Nederlands Bijbelgenootschap
SAVE van werk naar school

Opbrengst
€ 208,05
€ 238,40
€ 181,20
€ 134,69
€ 348,25

Uitgang
Opbrengst
€ 153,50
€ 134,70
€ 80,70
€ 70,80
€ 120,60

SAVE. Van werk naar school in India.
Zondag 4 november was dit het thema van de jeugddienst.
Het was een heel geslaagde dienst. De problematiek van kinderarbeid
en de wijze waarop de organisatie SAVE bezig is om deze
problematiek op te lossen kwamen duidelijk naar voren. Mooi hoe dit
diaconale project door de jongeren en hun leiding is opgepakt. In de
kerk door de jeugdkerk en in de Meenthoek door de
kindernevendienst.
Het project wordt het komende jaar nog een paar keer onder uw
aandacht gebracht. U hebt nog diverse mogelijkheden om bij te
dragen. Als u nu zegt: “Jammer dat ik niet meer geld bij mij had.” (en
ik heb mensen dat horen zeggen); kunt u ook geld overmaken naar de
diaconie NL62 INGB 0000 1913 onder vermelding van SAVE.
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VAN DE DIACONIE
Helpt u de voortgang van het Evangelie in de wereld te
bevorderen?
Vindt u het belangrijk dat het Woord in de hele wereld gehoord en
gelezen kan worden? Dat er mensen met visie en een goede opleiding
zijn, die lokale kerken leiden en ontwikkelen? Die gelovigen
bemoedigen en hun geloof helpen groeien? En vindt u ook, dat wij als
Protestantse Gemeente Odijk geïnspireerd moeten zijn om daaraan
ons steentje bij te dragen? Dan zoeken we u!
U weet, dat we regelmatig projecten doen op het gebied van
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Recente
voorbeelden zijn het project voor Sartawi in Bolivia, Center of Love
in Egypte en nu SAVE (kinderen van werk naar school) in India.
Uiteraard is deze vorm van hulp ook belangrijk om de boodschap van
God uit te dragen. Maar naast dit soort projecten, met een sterk
diaconaal aspect, is er ook aandacht nodig voor specifieke projecten
op het gebied van Zending. Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking, dat is samen ZWO. Uiteraard zijn er de
belangrijke activiteiten op dit gebied van het Nederlands
Bijbelgenootschap, waar enkele gemeenteleden bij betrokken zijn.
Maar op het moment is er geen speciale vertegenwoordiger meer in
de diaconie, die ons en de gemeente opwekt en stimuleert en voorgaat
in de aandacht voor Zending. Als diaconie vinden we dat een gemis.
Daarom zoeken we hulp.
Nu bestaat Zending niet meer uit het uitsturen van mensen van hier,
die de mensen daar het geloof verkondigen. Zending gebeurt
tegenwoordig door, onder andere, het steunen van kerkopbouw,
evangelisatie, het stimuleren van gesprekken tussen christenen en
andersgelovigen, het versterken van theologische opleidingen, het
benutten van nieuwe media en het ondersteunen van onderwijs en
jeugdwerk. Kerk in Actie heeft op dat gebied vele projecten lopen.
Kijk gerust eens op deze website:
https://www.kerkinactie.nl/projecten/overzicht-van-alle-projecten-opde-website.
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We hopen dat iemand in onze gemeente zin heeft om ons voor te gaan
bij het geven van aandacht aan dit soort projecten; aandacht in het
Kerknieuws, in de diensten en in acties voor financiële ondersteuning.
Mocht u (of jij) zich aangesproken voelen, neem dan contact op met
één van de diakenen.
Wat wij vragen is iemand met enthousiasme, interesse en hart voor
het helpen uitdragen van het Evangelie.
Wat wij bieden is ondersteuning en inbedding van de activiteiten in
het bredere werk van de diaconie. U (jij) mag natuurlijk ook diaken
worden, maar dat is niet verplicht.
Wie meldt zich aan? We kunnen uw hulp gebruiken!
Namens de diaconie,
Hans Marquart

VAN DE KERKENRAAD
Scriba
In oktober heb ik het stokje mogen overnemen van Rita Beumer als
Scriba. Met veel enthousiasme ben ik begonnen aan deze mooie taak
in het Witte Kerkje.
Graag wil ik Rita bedanken voor het vervullen van deze taak de
afgelopen jaren en de overdracht van alle informatie.
Voor vragen ben ik te bereiken via de mail: scriba@pknodijk.nl
Hartelijke groet,
Jan-Willem van den Heuvel
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Presentatie Beleidsplan 2018
Op woensdagavond 10 oktober is het nieuwe beleidsplan
gepresenteerd aan de gemeente. De avond is geopend door Annemiek
Brouwer met twee aandachtspunten die niet zijn opgenomen in het
beleidsplan:
- Vertrek ds. Kees Visser eind 2019;
- Het 200 jarig bestaan van het Witte Kerkje in 2020 en de
bijbehorende festiviteiten.
Iedere geleding heeft zijn eigen toelichting gehouden op het
beleidsplan. Waarna dit vervolgd is met de vragen van de gemeente.
Bezoeken elders verpleegden
Er wordt gezocht naar iemand die deze taak op zich wil nemen. De
ervaring leert dat deze mensen aangeven liever door de dominee
bezocht te willen worden. Kees Visser geeft aan dat deze mensen wel
twee keer per jaar bezocht worden, maar daarna houdt het op en is het
goed dat er ook extra aandacht voor is.
Aparte kinderruimte in de kerk
Is het een goed idee om de kinderen bij elkaar te zetten in de kerk? Er
wordt aangegeven dat dit een groter gevoel van saamhorigheid geeft
en meer binding om naar de kerk te komen.
Aanstelling dominee
Is het wel mogelijk, of niet gevaarlijk om gelijk weer een dominee
voor fulltime te willen aannemen? Deze discussie is er 10 jaar
geleden ook geweest, maar toen is de keuze positief uitgepakt. Nu zal
er weer zorgvuldig worden gekeken of dit mogelijk is. Kees Visser
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voegt hieraan toe dat dit ook altijd door de PKN getoetst zal worden
d.m.v. de solvabiliteitsverklaring. De motivatie voor een fulltime
dominee wordt toegelicht aan de hand van de prioriteiten die gesteld
worden.
Laagdrempelige kerk
Is het mogelijk om extra diensten te gebruiken die zeer laagdrempelig
zijn voor gasten? Dit komt tot uitdrukking in de veelkleurigheid die
onze kerk wil uitstralen. Zie missie/visie.
Er kan wel gekeken worden naar wijze waarop de dienst gevoerd
wordt. Op dit moment hebben we een zeer verbale dienst. Deze zou
naar de eventuele wensen van de gemeenteleden meer omgezet
kunnen worden naar een visuele dienst. Echter hiervoor moet je
technisch goed ingericht zijn. En is er voldoende motivatie bij de
verschillende leeftijdsgroepen?
Daarnaast kan er gekeken worden naar de samenwerking met andere
kerken. Kees Visser geeft het voorbeeld aan van Wijk bij Duurstede
waar een pinksterdienst wordt gehouden als dorpsdienst met
verschillende kerken. Hierdoor zeer toegankelijk.
Vergeten doelgroep
Er wordt gevraagd naar de focus op de doelgroep 30+. Deze mensen
hebben een druk leven met werk, gezin en kinderen. Er is een OBOgroep 25+, waarvan Kees Visser ook aangeeft dat deze goed bezocht
wordt. De deelnemers beschouwen deze avond ook als een soort
vervanging voor de kerkdienst op zondag.
Het vraagt echter wel aandacht voor de kerk om deze doelgroep niet
te snel over het hoofd te zien en ook als ze komen niet direct voor
vele taken in te zetten.
Het volledige beleidsplan is na te lezen op de website
www.pknodijk.nl
Jan-Willem van den Heuvel
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UIT DE PASTORIE
Met pensioen
In het vorige nummer van Kerkdienst schreef ik over mijn
voorgenomen pensioen eind 2019 en over de regeling waar Loes en ik
gebruik van maken om al eerder de pastorie te verlaten en een eigen
woning (in Veenendaal) te betrekken. Daarop is met veel begrip
gereageerd. En dat heeft ons goed gedaan.
Nu is een onrustige tijd aangebroken. Enerzijds gaat het kerkenwerk
gewoon door, maar anderzijds zijn we met name op zaterdag aan het
verven en behangen in ons huis in Veenendaal. Loes gaat er ook door
de week heen om te klussen en van alles en nog wat te regelen.
Gelukkig hebben we veel hulp van onze kinderen en vrienden.
De verhuizing is over zo’n acht weken. Op 2 januari wordt hier alles
ingepakt en op 3 januari daar uitgepakt, op 4 januari wordt de
telefoon en de computer aangesloten. En dan begint een tijd van
forenzen tussen Veenendaal en Odijk, tot het afscheid op 1 december
2019. Dat zal wel wennen zijn voor u en mij. Het vergt een iets
andere manier van werken, meer op afspraak, telefonisch en per mail.
Ik heb er vertrouwen in dat dit goed gaat werken. Van collegapredikanten in vergelijkbare omstandigheden hoor ik hoe het goed
kan werken.
Het is leuk om in korte tijd keuzes te maken: welke tegeltjes komen
er in de badkamer? Het is ook spannend om van groot naar klein te
verhuizen. Wat kan niet mee en wat doen we er dan mee? Maar het is
zoals de bekende kreet het zegt: ‘Tijdens de verbouwing gaat de
verkoop gewoon door’.
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Ik ben blij met de leeskring over het boekje van prof. Den Dulk en zie
uit naar de avond met hem op 21 november (zie elders in dit nummer
van Kerknieuws). En ik ben begonnen met de voorbereiding van een
bijbelkring over de Efezebrief die ik in het vroege voorjaar zal
starten. (Trouwens wel bijzonder: ik koos voor een bijbelkring over
de Efezekring. Toen ik het eerste materiaal hierover bij elkaar zocht,
ontdekte ik dat de allereerste kring die ik in 1983 als kersverse
dominee hield, ging over de Efezebrief! De cirkel is rond.)
Het doet me goed om met een fijne voorbereidingsgroep te werken
aan de Eeuwigheidzondag op 25 november.
Met plezier zie ik uit naar Advent en Kerst, vooral als ik meemaak
hoe de mensen van de Kindernevendienst drukdoende zijn met de
voorbereidingen.
Voorlopig verandert er niks, terwijl ondertussen alles veranderen zal.
Hoe werk en privé nu intenser dan ooit eigen wegen gaan en in de pas
blijven lopen.
Ds. Kees Visser

12

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
In september 2010 heb ik het beheer van de kerk en de Meenthoek
van Leo Otto overgenomen. Nu zijn we acht jaar verder. Gelukkig
zijn de activiteiten in de zalen en in de kerk sterk toegenomen. Niet
alleen door onze gemeente, maar het is ook gelukt om veel huurders
aan te trekken. Onze huurinkomsten zijn inmiddels een belangrijke
bron van inkomsten geworden.
De andere kant van deze medaille is het beslag dat al die activiteiten
op mijn privé-agenda legt. Er zijn weinig dagen dat ik niet even naar
de kerk moet om iets te regelen of mensen binnen te laten. Natuurlijk
zijn er verschillende mensen die ook een taak op zich genomen
hebben, maar er blijft nog veel over dat mijn aandacht vraagt.
Na al die jaren heb ik besloten dat de tijd gekomen is om afscheid te
nemen, zodat ik meer tijd voor privé-activiteiten zal gaan
overhouden. Ik heb de kerkrentmeesters wel ruim de tijd gegeven om
voor opvolging te zorgen. Het volgende jaar wordt mijn laatste jaar.
Pas eind 2019 sluit ik mijn werkzaamheden af.
Nu is dat voor het beheer van de kerk en het bijhouden van de agenda
geen probleem. Dat blijft het volgend jaar gewoon doorlopen. Maar
voor de verhuuractiviteiten ligt dat wel anders. Op een bepaald
moment zullen mensen vragen of ze een zaal kunnen huren of in de
kerk kunnen trouwen in 2020. En dat kan dan wel een probleem zijn,
want zolang ik niet weet wie in 2020 het van mij gaat overnemen,
durf ik geen toezegging te doen. Ik hoop dan ook dat zich veel
opvolgers bij de kerkrentmeesters gaan melden. Want taken kunnen
natuurlijk ook verdeeld worden.
Nu weer terug naar de praktijk van vandaag. De eerste bruidsparen
hebben zich al weer gemeld voor het trouwen in onze kerk in de
zomer van 2019. Daar zijn we blij mee, minder blij zijn we met de
vliegen die zich weer gemeld hebben. Zoals elk najaar proberen de
vliegen weer een overwinteringsplaats te zoeken in onze kerk. Ze
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komen wel binnen, maar komen er niet meer uit. We serveren ook
geen maaltijd, dus deze indringers vinden wij nu in wat grote getale
op de grond. Soms ook op de stoelen, dus let even extra op wanneer u
gaat zitten.
Zowel in november als in december zal er een concert in onze kerk
zijn. Op zaterdagmiddag 24 november treedt het koor Cantare
Barbare op en op vrijdagavond 21 december geeft het koor van de
Sint Nicolaaskerk, Multiple Voice, een kerstconcert in onze kerk. Wat
uitgebreider informatie over deze concerten staat nu hieronder en zal
later ook in de hal van de meenthoek hangen.

Op zaterdag 24 november 2018 zal Cantare Barbare uit Bunnik een
fijn concert ten gehore brengen. Het optreden vindt plaats in het Witte
Kerkje in Odijk en begint om 16.00 uur. Het zal ongeveer een uur
duren. Het is een afwisselend programma met muziek door de
eeuwen heen. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage na
afloop is welkom.
Op vrijdagavond 21 december 2018 geeft het koor Multiple Voice
(verbonden aan de Odijkse H. Nicolaaskerk) een sfeervol kerstconcert
in het Witte Kerkje. Zowel populaire als minder bekende
Engelstalige kerstliederen staan op het programma. Het koor bestaat
uit ca. 25 leden en staat al bijna vijftien jaar onder leiding van dirigent
Michael van Breemen (tevens piano). Speciaal voor dit kerstconcert
wordt het koor versterkt door twee violistes, een celliste en een
gitarist. Het kerstconcert begint om 20.00 uur. Informatie over de
(voor-) verkoop van toegangskaarten volgt via de plaatselijke media
en de website van het koor (www.multiple-voice.nl).
Hans Landzaat
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OPROEP OPVOLGER KOFFIEDIENST
In verband met onze verhuizing op 3 januari 2019, leg ik
per 1 januari a.s. mijn taak als coördinator van de Koffiedienst
van het Witte Kerkje neer.
Met veel plezier heb ik deze kleine vrijwilligerstaak de afgelopen
paar jaren gedaan. Nu zoek ik een opvolger/opvolgster!!
Het is een bescheiden, maar nuttige taak, die ervoor zorgt dat we op
zondagmorgen na afloop van de kerkdienst gezellig koffie kunnen
drinken met elkaar!
Het ‘werk’ bestaat uit:
- 2x per jaar een nieuw rooster maken voor de koffiedienst en
het schoonmaken van de keuken (t/m juni 2019 is alles al
geregeld)
- en af en toe het wassen van de hand- en theedoeken van de
keuken
- 1x per jaar wordt er een samenzijn beleggen, zodat de
vrijwilligers van de koffiedienst ideeen en ervaringen kunnen
uitwisselen.
Uiteraard zal ik al mijn kennis en bestandjes overdragen aan diegene
die deze leuke en zinvolle vrijwilligerstaak op zich wil nemen!!
Heeft u/ heb je zin gekregen in deze taak? Aanmelden bij mij!!
Loes Visser-Molenaar
Tel. 0308780698

VACATURE COALITIE VOOR MENSENRECHTEN
Wie helpt een handje bij de werkgroep ‘Coalitie voor
Mensenrechten’?
Al sinds de gebeurtenissen in 2001 (New York 9/11) organiseert de
Werkgroep ‘Coalitie voor Mensenrechten’ jaarlijks in september
(Vredesweek) een avond over één van de mensenrechten.
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Onderwerpen zoals racisme, migratie, terrorisme, kinderarbeid en
recht op zorg zijn hierbij aan de orde geweest.
De laatste avond (17 september 2018) was weer een groot succes:
Prof. Zoomers gaf een erg boeiende lezing over het recht op migratie,
van anti-migratiedeals naar het recht ‘om te blijven’.
Aan deze werkgroep nemen diverse groeperingen uit de gemeente
Bunnik deel: Amnesty International, Humanistisch Verbond,
Vluchtelingenwerk, Bahá’í-gemeenschap, Werkhofgemeenschap en
de kerken in Bunnik en Odijk (Oecumenisch Beraad Odijk).
Ondergetekende heeft, als afgevaardigde vanuit het OBO, ruim 6 jaar
deelgenomen aan deze werkgroep maar gaat nu ander
vrijwilligerswerk oppakken. Wie wil het stokje overnemen?
Wat behelst het?
Ca. 4 - 5 korte vergaderingen per jaar (met vaak, tijdens de zoektocht
naar een onderwerp en spreker, boeiende discussies over
maatschappelijk actuele onderwerpen) en natuurlijk de avond in
september. Daarnaast 1-2 x jaar een schriftelijke/evt. mondelinge
terugkoppeling naar het Oecumenisch Beraad Odijk.
Wat vragen we?
Een enthousiast, maatschappelijk geïnteresseerd lid van één der
beider kerken van Odijk met een klein beetje tijd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Bernink,
ibernink@kpnmail.nl, 030-6572150 en/of Arda Mensink,
akmensink@gmail.com, 030-6561260
Vele handen maken licht werk!
Met oecumenische groet,
Ineke Bernink
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KRINGEN
Kring 25+
Op 28 november, 20.00 uur komt de oecumenische 25+ kring voor
de derde maal dit seizoen bijeen. Ditmaal bij Annelieke en Matthijs
Marell thuis, Barbeellaan 58. We kijken naar een aflevering uit de
serie Kijken in de ziel, geestelijke leiders spreken over de vragen rond
het levenseinde.
De kring staat onder leiding van Laura Geerlings en ds. Kees Visser.

Avond met prof. dr. Maarten den Dulk,
21 november 20.00 uur – inloop met koffie vanaf 19.45 uur.
Maarten den Dulk, emeritus hoogleraar en
dominee, schreef een boekje over de eerste
hoofdstukken van Genesis, ‘Voor een nieuw begin’.
Een kring van gemeenteleden heeft dit boekje in de
afgelopen weken besproken. Boeiende thema’s
kwamen aan de orde: eenzaamheid, zorg aan
ouderen en zwakken, de veelvormige samenleving,
de plaats van Israël…
Nu komt prof. Den Dulk naar het Witte Kerkje van Odijk.
Op woensdagavond, 21 november verzorgt hij een avond voor
iedereen die dat wil meemaken, over zijn boekje. Ik kijk uit naar een
boeiend gesprek met deze inspirerende theoloog en spreker. De avond
begint om 20.00 uur, de toegang is gratis, er is koffie vanaf 19.45 uur.
Ds. Kees Visser.
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OVERDENKING ‘GENADE ZIJ U EN VREDE’
De meeste brieven van Paulus beginnen met zo’n groet: ‘Genade zij u
en vrede…’. Maar hoezo genade en dan pas vrede? Is vrede niet bij
uitstek de sfeer waarin mensen genadig met elkaar kunnen omgaan?
Komt de vrede niet eerst en volgt dan de genade als vanzelf? Wat is
genade eigenlijk? En wat is vrede?
Wij spreken elkaar zelden of nooit toe met deze begroeting: genade
en vrede… Het klink als typisch kerkelijke taal en dat is het ook.
Maar ondanks deze vervreemding, is de boodschap die eruit spreekt
tijdloos.
Is genade de ruimte die ontstaat als er vergeving heeft
plaatsgevonden? Mensen hebben ruzie gemaakt, stonden tegenover
elkaar, er klonken verwijten over en weer, en dan na verloop van tijd
misschien, na lastige en moeilijke en goede gesprekken, besluiten de
partijen de strijdbijl te begraven. Ze geven elkaar de hand. Ze blijven
misschien van mening verschillen, ze worden het niet eens, maar ze
willen elkaar niet langer pijn doen. Ze zijn genadig voor elkaar,
gunnen de ander de eigen ruimte, een eigen bestaan, een plek onder
de zon. Genade, ze hebben ondanks alles toch het goede vóór met de
ander, ze willen elkaar niet langer in de weg zitten.
In de bijbel is genade verbonden aan God, die ons als Zijn kinderen
aanneemt. Hij is ons genadig, zegt Psalm 103: ‘Liefdevol en genadig
is de Heer, geduldig en groot in trouw. Niet eindeloos blijft Hij
twisten, niet eeuwig duurt Zijn toorn. Hij straft niet naar onze
zonden…. want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn…’.
God kent ons door en door en weet dat we zelden alleen maar loyaal
en trouw zijn aan Hem en aan onze naaste. We hebben een
geschiedenis van weglopen en eigenzinnigheid. Wat we nodig hebben
is een genadig God, die ons ziet zoals wij zijn en toch van ons houdt!
Pas door Zijn genade te ervaren, kan er vrede groeien, vrede in je
eigen hart, en dan ook vrede om je heen, in je omgeving, in de
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wereld. Eerst genade, dan vrede, aldus de apostel Paulus. Want vrede
is meer dan het ontbreken van oorlog en strijd. Vrede is een toestand
van gezonde welstand, rust en stabiliteit, de sfeer waarin mensen
kunnen groeien in geloof, hoop en liefde.
Deze groet zet de toon. Nu moet volgen waar het allemaal om draait.
Dit is het vertrekpunt. Genade en vrede dankzij Jezus, die ons de
Vader doet verstaan en ons inzicht geeft in het hart van de Thora. Zo
is elke brief een liefdesbrief, aldus Tom Naastenpad in zijn
commentaar op de Efezebrief.
Ds. Kees Visser.
KINDERKERSTFEEST
Kinderkerstfeest: Het verhaal van de ster
Op maandag 24 december om 19 uur
ontvangen wij u graag in het Witte
Kerkje om samen het Kinderkerstfeest
te vieren. Het is een dienst voor en
door kinderen, voor jong en oud.
Er worden (bekende) liederen
gezongen en er wordt een kerstspel
opgevoerd door de kinderen van de
kindernevendienst. Dit jaar is het
kerstspel: Het verhaal van de ster en
dat is geschreven door Coby van den
Berg, die helaas niet meer onder ons
is. Zij heeft vele jaren het
kinderkerstfeest voor de kindernevendienst mede georganiseerd.
Na afloop is er limonade en iets lekkers in de Meenthoek.
We zien jullie hopelijk dan!
Gerda van Rijn en Barbara Plancken
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KOOR VOOR KERSTSAMENZANG
Beste gemeenteleden van het Witte Kerkje,
Op zondag 16 december a.s. is er in de Nicolaaskerk weer de
jaarlijkse Kerstsamenzang.
En ook dit jaar zouden wij het leuk vinden als een aantal van jullie
ons koor wil komen versterken om er zo een echte gezamenlijke
Odijkse samenzang van te maken.
Vind je het leuk om mee te zingen?
We repeteren op donderdag 22 en 29 november en op donderdag 6 en
13 december van 20.00 tot 21.00 uur in de Nicolaaskerk.
Zin om mee te doen?
Meld je dan even aan dan weten we op hoeveel mensen we kunnen
rekenen.
Hopelijk kunnen we weer op een aantal van jullie rekenen.
Willeke Smeulders : voorzitter koor Vox Odicensis
fam_smeulders@hotmail.com / 06-28505956
Joep de Cloet : dirigent
jdecloet@hotmail.com / 06-19923820
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VAN HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP
Gratis adventskalender: Het wordt licht
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een speciale
kalender voor de adventstijd. Voor iedere dag is er een bijbelvers en
een kunstwerk dat daarbij past. Op de achterkant van elke pagina staat
een bijbelpassage met een korte uitleg en een vraag om over na te
denken.

In het voorwoord van de adventskalender schrijft NBG-directeur
Rieuwerd Buitenwerf: 'Advent, de weken voor Kerst, valt voor ons in
de donkerste tijd van het jaar. Ook in de wereld om ons heen en in
onszelf kan het soms donker zijn. Het adventsrooster helpt je om uit
te zien naar het licht dat volgens de Bijbel met de geboorte van Jezus
is gekomen.'
De kunstwerken zijn uitgezocht in samenwerking met kunstenares
Rietje Bakker. Rietje: “Kunst gaat om woorden als 'verwonderen' en
'verbeelden'. Ik hoop dat de schilderijen in deze kalender mensen
helpt om de reis te maken van je hoofd naar je hart.”
De kalender is gratis te bestellen op debijbel.nl.
Het is ook mogelijk om de kalender te bestellen via de vrijwilligers
van het NBG, Nico en Paula Aperloo of Willemien Harts.
Met onze vriendelijke groet.
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AMNESTY INTERNATIONAL
Zondag 18 november worden brieven uitgedeeld om te versturen
naar:
Indonesië
De Chinees-Indonesische Meliana uit NoordSumatra klaagde over geluidsoverlast door een
moskee vlakbij haar huis. De politie pakte haar op,
omdat ze de islam zou hebben beledigd. Een
rechter veroordeelde haar eind augustus tot
anderhalf jaar gevangenisstraf voor godslastering.
Meliana, die zelf boeddhist is, zou twee jaar
geleden tegen een buurvrouw hebben gezegd dat het volume van de
moskee te luid was. Woedende dorpsgenoten die dachten dat Meliana
tegen de gebedsoproep was, verzamelden zich vervolgens bij haar
huis. Ze eisten dat ze vervolgd zou worden. Meliana ging naar de
politie, maar die zei dat ze maar moest verhuizen als ze last had van
de moskee. Lokale moslimorganisaties bleven oproepen haar voor de
rechter te brengen. Eind mei 2018 pakte de politie haar op. Een
maand later vernielde een woedende menigte Meliana’s huis en
werden boeddhistische tempels vernietigd. Dit jaar zijn al vier
personen voor godslastering veroordeeld in Indonesië.
In de brief aan de Indonesische autoriteiten wordt opgeroepen
Meliana onmiddellijk vrij te laten.
Myanmar
Aung Ko Htwe was dertien jaar oud toen het leger van Myanmar hem
ontvoerde. Hij was een kindsoldaat en vertelde over zijn ervaringen in
een radio-interview. Een rechter oordeelde dat hij daarmee de staat in
gevaar bracht. Hij is nu 26 jaar en zit een celstraf van tweeënhalf jaar
uit.
In het radio-interview beschreef Aung Ko Htwe hoe hij als
dertienjarige werd gedwongen het leger in te gaan. Hij probeerde met
twee anderen te ontsnappen. Bij hun ontsnappingspoging kwam
iemand om het leven. De drie jongens kregen de doodstraf voor
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moord. Aung Ko Htwe’s doodstraf werd later omgezet in levenslang.
Hij kwam in juli 2017 vrij na tien jaar in de gevangenis te hebben
gezeten. Een maand later werd hij opgepakt vanwege het radiointerview. Een rechter veroordeelde Aung Ko Htwe afgelopen maart
tot twee jaar gevangenisstraf vanwege het interview.
In de brief aan de autoriteiten van Myanmar wordt opgeroepen Aung
Ko Htwe onmiddellijk vrij te laten.
Sri Lanka
De Sri Lankaanse journalist en cartoonist Prageeth Eknaligoda
verdween op 24 januari 2010 in de hoofdstad Colombo. Zijn vrouw
Sandhya Eknaligoda, inmiddels een bekende activiste, vecht
sindsdien voor gerechtigheid. Vanwege haar strijd wordt ze nu op
sociale media lastig gevallen en zelfs met de dood bedreigd. Het
aantal bedreigingen aan het adres van Sandhya Eknaligoda stapelen
zich inmiddels op. In mei werd een prominente Boeddhistische
monnik veroordeeld omdat hij haar in 2016 in het openbaar had
bedreigd. In een lastercampagne op sociale media wordt zij
afgeschilderd als een aanhanger van de Tamil Tijgers, een verboden
gewapende groepering. Ook dreigen mensen haar te laten verdwijnen,
te doden of haar kinderen geweld aan te doen.
In de brief aan de autoriteiten van Sri Lanka wordt opgeroepen
onderzoek te doen naar de verdwijning van Prageeth Eknaligoda en
Sandhya Eknaligoda te beschermen.
Wilt u de brieven versturen voor december !
Gelieve de brieven te frankeren met een wereldzegel.
Dank voor uw inzet,
Schrijfgroep Amnesty International Odijk
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BIJBELLEESROOSTER
november
di 13 Openbaring 6:9-17
wo 14 Openbaring 7:1-17
do 15 Rechters 17:1-13
vr 16 Rechters 18:1-10
za 17 Rechters 18:11-31
zo 18 Psalm 16
ma 19 Marcus 12:35-44
di 20 Marcus 13:1-13
wo 21 Marcus 13:14-27
do 22 Marcus 13:28-37
vr 23 Rechters 19:1-10a
za 24 Rechters 19:10b-30
zo 25 Rechters 20:1-11
ma 26 Rechters 20:12-28
di 27 Rechters 20:29-35
wo 28 Rechters 20:36-48
do 29 Rechters 21:1-25
vr 30 Lucas 1:1-25

december
za 1 Lucas 1:26-38
zo 2 Openbaring 8:1-13
ma 3 Openbaring 9:1-12
di 4 Openbaring 9:13-21
wo 5 Openbaring 10:1-11
do 6 Openbaring 11:1-14
vr 7 Openbaring 11:15-19
za 8 Lucas 1:39-56
zo 9 Openbaring 12:1-12
ma 10 Openbaring 12:13-18
di 11 Openbaring 13:1-10
wo 12 Openbaring 13:11-18
do 13 Openbaring 14:1-13
vr 14 Openbaring 14:14-20
za 15 Openbaring 15:1-8
zo 16 Openbaring 16:1-11
ma 17 Openbaring 16:12-21
di 18 Openbaring 17:1-8
wo 19 Openbaring 17:9-18
do 20 Openbaring 18:1-8
vr 21 Openbaring 18:9-24
za 22 Openbaring 19:1-10

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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INLOOPMORGEN
Elke woensdagmorgen tussen 10.00–12.00 uur is de kerkzaal en de
Consistorie open voor een moment van persoonlijke bezinning en/of
een ontmoeting met anderen.
Ds. Kees Visser

BESTELLEN COLLECTEMUNTEN
Collectemunten zijn verkrijgbaar in pakketten van €50,- of €25,-.
•
•
•

Pakket A: €50,- (10x 1 euro en 20x 2 euro)
Pakket B: €50,- (20x 0,50 euro, 20x 1 euro, 10x 2 euro)
Pakket C: €25,- (10x 1 euro, 30x 0,50 euro)

Bestellen kan door het bijbehorende bedrag over te maken naar
rekeningnummer NL97 RABO 0329 8697 01
t.n.v. Collectes PKN Odijk
o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort (A/B/C).
Alle bestellingen die vóór de 25e van de maand
binnen zijn, worden de eerste zondag van de
volgende maand uitgegeven in de hal van de
Meenthoek.
Voor meer informatie:
Marijke Rensink (030-656 43 53, marijke.rensink@gmail.com) of
Marijke van der Horst (030-6953919, marijkevr@hotmail.com).
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ONTMOETINGSMIDDAGEN MET DORPSGENOTEN
De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op
zondag 9 december van 14.30 tot 17.00 uur in het
Zaaltje bij de St. Nicolaaskerk. Op deze middag
kunnen bezoekers creatief bezig zijn met het maken
van een leuk kerststukje. Het is handig om hiervoor
een schaar en tangetje mee te nemen. Hier omheen is er tijd om bij te
praten 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 volgende ontmoeting zal
zijn op zondag 13 januari op dezelfde tijd en plaats.

ETEN MET DORPSGENOTEN IN ODIJK
Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer
plaatsvinden op maandag 26 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 21
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 navolgende keer zal het samen eten, vanwege Kerstmis een week
eerder, gebeuren op maandag 17december op dezelfde tijd en plaats.
Aanmelden kan dan op woensdag 12 december via voornoemd tel.
nummer.
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INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA ODIJKS KERKNIEUWS
Nummer
10-2018
1-2019
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inleverdatum
10 december
7 januari
11 februari
25 maart
6 mei
3 juni
8 juli
2 september
7 oktober
11 november
9 december

Verschijningsdatum
20 december
17 januari
21 februari
4 april
16 mei
13 juni
18 juli
12 september
17 oktober
21 november
19 december

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
Tel.: 030-2901829 www.snuffelhonk.nl, info@snuffelhonk.nl
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