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KERKDIENSTEN
Zondag 22 november
Ds. Bertie Boersma, Eeuwigheidszondag
Collectedoel: Landelijk pastoraat

Zondag 29 november, 1e advent
Ds. J.W. Leurgans uit Ermelo
Collectedoel: Scholen Oekraïne

Zondag 6 december, 2e advent
Ds. J. Doolaard uit Odijk
Collectedoel: de Schans
Zondag 13 december, 3e advent, Schrift en Tafel
Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: hospice de Heuvelrug

Zondag 20 december, 4e advent
Ds. G Morsink uit Odijk
Collectedoel: de Herberg

24 december, Kinderkerstfeest
19:00 uur
inzamelingsactie
24 december, kerstnachtdienst
22:00 uur: Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Collectedoel: Daklozenopvang Leger des Heils

Kerst
tijden zijn nog niet bekend, zie info verderop
Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Vluchtelingenkinderen in Griekenland
Zondag 27 december
Cees Baan uit Zeist
Collectedoel: Dovenpastoraat
31 december, oudejaarsavonddienst
19:30 Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: continuïteit eigen gemeente

Zondag 3 januari 2021
Ds. N. Dijkstra-Algra
Collectedoel: de Hezenberg

Zondag 10 januari, zondag Eenheid Christenen
Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: De Hoop

Zondag 17 januari, oecumenische dienst
11:00 uur: Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: nog niet bekend

Zondag 24 januari
Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: inloophuizen
Zondag 31 januari
Ds. Jaap Doolaard uit Odijk
Collectedoel: Sirkelslag

Zondag 7 februari
Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: overstromingen Bangladesh
Zondag 14 februari
Ds. Daco Coppoolse uit Odijk
Collectedoel: noodhulp Ethiopië
Zondag 21 februari, maaltijd van de Heer,
1e zondag 40-dagen tijd
Ds. Bertie Boersma
collectedoel: kwetsbaren in Moldavië
Toelichting bij de diensten rondom kerst:
24 december:
19.00 uur: Kinderkerstfeest
22.00 uur: Kerstnachtdienst
Kerstmorgen: twee diensten (tijden nog niet bekend)
We streven ernaar om tijdens de kerstdagen, naast het
kinderkerstfeest, drie kerstdiensten te houden om toch zoveel
mogelijk mensen de gelegenheid te geven een dienst bij te wonen.
Alles is echter onder voorbehoud. Houdt u de digitale nieuwsbrief
goed in de gaten.

COLLECTEDOELEN
Zondag 22 november Eeuwigheidszondag: Landelijk pastoraat.
Tijdens het afscheid nemen kunnen een luisterend oor, een begrijpend
woord, een hand op de schouder belangrijk zijn. Als er geen predikant
meer is kunnen gemeenteleden de uitvaartdienst soms leiden. Onze
landelijke kerk biedt hiervoor trainingen aan.
Zondag 29 november: Scholen Oekraïne.
Op de School van onze Dromen trainen leerkrachten om een goede,
liefdevolle relatie op te bouwen met de kinderen, hun ouders of
verzorgers. Nieuwe onderwijsmethoden worden ingevoerd die het
zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. In de
staatsinternaten is de situatie voor de kinderen slecht en liefdeloos.
Zondag 6 december: De Schans.
De Schans is alweer 29 jaar de sociëteit voor mensen met een
lichamelijke beperking uit de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse
Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Twee dagen per maand zijn de
bijeenkomsten in het Dorpshuis.
Zondag 13 december: Hospice de Heuvelrug.
Het hospice is gevestigd in woonzorgcentrum Heerewegen van
Warande in Zeist. Ongeneeslijk zieke mensen met een beperkte
levensverwachting worden daar verzorgd in kamers die zoveel
mogelijk naar eigen voorkeur zijn ingericht.
Zondag 20 december: De Herberg.
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg biedt mensen, die
vastlopen in hun leven, weer uitzicht op hun toekomst. Gasten kunnen
een groepsprogramma van 6 weken volgen en er worden individuele
programma`s aangeboden. Weer terug in de eigen gemeente kan
nazorg worden gegeven.

Kerstavond 24 december: Daklozenopvang Leger des Heils.
Op talloze plaatsen, ook in Utrecht, biedt het Leger des Heils
nachtopvang en een maaltijd aan daklozen. In deze coronatijd is dat
uitgebreid tot 24 uurs-opvang.
Kerst 25 december: Vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Duizenden bange kinderen zijn deze winter in Griekse
vluchtelingenkampen. Ze zijn daar soms helemaal alleen. De kerken
staan op om de kinderen een beter leven te geven. We helpen de
kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op
een betere plek te krijgen.
Zondag 27 december: Dovenpastoraat.
De Interkerkelijke Commissie van het Dovenpastoraat in Utrecht
zorgt voor pastoraat onder doven. Onder meer worden kerkdiensten
gehouden voor doven en slechthorenden in de provincie Utrecht.
U kunt u aanmelden bij de diaconie.
Oude Jaar 31 december: Continuïteit eigen gemeente.
Traditiegetrouw is de Oudejaarscollecte bestemd voor de continuïteit
van de eigen gemeente. De instandhouding van onze kerk met al zijn
activiteiten is voor ons allen een groot goed.
Zondag 3 januari: De Hezenberg.
Mensen, op een moeilijk punt in hun leven, kunnen op de Hezenberg
onder begeleiding nadenken over de volgende stappen in hun leven.
Daarbij wordt steun geboden.
Zondag 10 januari: De Hoop.
Deze christelijke organisatie verleent hulp aan mensen van alle
leeftijden en gezindten, die lijden aan psychische en verslavingsproblemen. Vanaf diverse locaties wordt onder meer opvang en
behandeling gegeven en beschermd wonen aangeboden.
Zondag 17 januari oecumenische dienst: Nog niet bekend.

Zondag 24 januari: Inloophuizen.
Onze landelijke kerk ondersteunt initiatieven voor ontmoetingsplekken in dorpen waar iedereen welkom is.
Zondag 31 januari: Sirkelslag.
Voor de jongeren, ook in onze gemeente, is ieder jaar een spel waarin
een Bijbelverhaal centraal staat.
Zondag 7 februari: Overstromingen Bangladesh.
Kerk in Actie steunt een project in Bangladesh om boeren
bijvoorbeeld door andere gewassen te telen voor te bereiden op
overstromingen.
Zondag 14 februari: Noodhulp Ethiopië.
Kerk in Aktie steunt de kerken in Ethiopië met programma’s die de
landbouw beter bestand maken tegen droogte en overstromingen.
Zondag 21 februari: Kwetsbaren in Moldavië.
Veel jongeren werken buiten Moldavië om een inkomen te
verkrijgen. Kerk in Actie ondersteunt kerken die de vaak kwetsbare
achterblijvers bijeenbrengt om voor elkaar te zorgen.
Zondag 28 februari oecumenische dienst: Nog onbekend.
Opbrengst digitale diaconale collecten
2 aug
Hospice Krommerijnstreek
9 aug
Malang voedingsbank
16 aug Ruanda zending PKN
23 aug Diakonie Odijk
30 aug Noodhulp Corona
6 sept
PKN Onderwijs Ghana
13 sept Vluchtelingenwerk Bunnik
20 sept Syrië (PKN kerk in verdrukking)
27 sept Vredesact. in oorlogsgebieden

135,98
213,48
121,48
138,93
126,93
72,13
67,13
65,13
80,13

UIT DE PASTORIE
Inmiddels wonen we alweer drie maanden in de pastorie bij het Witte
Kerkje en heeft iedereen wel zijn draai gevonden: de kinderen hebben
het erg naar hun zin op de Beurthonk, Eldert heeft zijn (it-)werk weer
opgepakt en ik probeer intussen de gemeenschap te leren kennen. Dat
laatste is nog niet zo gemakkelijk in coronatijd: wat mis ik de
kringen, de ontmoetingen bij de koffie, gewoon allerlei van die
tussendoor-momenten dat je elkaar even spreekt, even kunt
kennismaken en elkaar weer tegen komt. Maar dit is wat het is en we
moeten er maar doorheen, er het beste van zien te maken met elkaar.
Er zijn veel mensen die zich daarvoor inzetten en dat is geweldig om
te zien!
Als gezin genieten we enorm van het wonen in de pastorie, en vooral
van alle dieren rondom ons huis. De eekhoorn die walnoten
verzamelt, de koolmees die per ongeluk de serre binnen vliegt, en ja:
zelfs de schapen weer in de wei! Prachtig plaatje zo bij de kerk.
Stiekem voelt het ook een beetje als vroeger op de boerderij.
Over de eekhoorn gesproken: ik wist al wel dat eekhoorns eten
verzamelen, maar ik wist niet meer precies hoe of wat. Even googelen
leverde dit op: ‘In de herfst, wanneer er een overvloed aan voedsel is,
leggen eekhoorns een voorraad aan. Ze begraven dan grote aantallen
noten op verschillende plaatsen, bij voorkeur aan de voet van een
boom. Zelfs wanneer ze hun voorraad onverhoopt niet terugvinden,
hebben ze er toch profijt van: ze zaaien nieuwe bomen voor zichzelf
en hun nakomelingen.’
Het idee dat zo’n eekhoorntje een aantal verstopplekken vergeet vond
ik aandoenlijk, maar ergens ook inspirerend: want daarmee geeft hij
anderen de ruimte om er de vruchten van te plukken.
Het deed mij denken aan mijn moeder. Ooit, in haar betere jaren, had
ze op een goede dag een krantenknipseltje uitgeknipt, er ‘Voor Piet’

op geschreven en het in een laatje opgeborgen. Er stonden lieve,
troostende woorden op dat, wanneer het afscheid kwam, het goed
was, dat ze erop vertrouwde dat ze bij de Vader thuis zou komen. Wij
wisten niet wanneer mem dat had gedaan en we konden het haar ook
niet meer vragen, want we vonden het knipseltje pas na haar
overlijden in mei toen we op zoek waren naar haar spulletjes. Maar
dat kleine briefje was voor ons zó kostbaar en waardevol.
Inmiddels zitten wij middenin de tweede coronagolf. Misschien helpt
het ons in deze maanden als we lieve briefjes met kostbare woorden
verstoppen in laatjes, jaszakken, autovakjes en keukenkasten. In je
eigen huis, voor jezelf of voor de mensen met wie je leeft; in dat ene
verzorgingstehuis, dat nu nog open is; in de jaszak van je vriend of de
auto van de buurvrouw. Het liefst zoveel dat je zelf, net als de
eekhoorn, al die verstopplekken weer vergeet. Het wordt een lange
winter, maar zo houden we het met elkaar wel vol.
ds. Bertie Boersma

UIT DE KERKERAAD

Het is stil in huis, iedereen is bezig en het is geen weer om buiten te
zijn. Het is al vroeg donker en het potje thee is lekker warm. De hele
week waren we in de ban van de Amerikaanse verkiezingen.
Opmerkelijk was de invulling van de plek van de vice-president, een
zwarte vrouw. Haar toespraak gaf energie en zat vol mogelijkheden.
‘Ik mag dan misschien de eerste vrouw zijn op deze plek, maar ik zal
zeker niet de laatste zijn’. Ik weet niet hoe het voor u was, maar ik zat
op het puntje van mijn stoel. Amerika en al die herrie daar was hier
onderwerp van gesprek. Hoe komt dat straks met de verkiezing… het
zag er indrukwekkend uit. En nu, hoe verder…
Dan denk je dat het allemaal niet meer goed komt, je maakt je zorgen,
gaat doemdenken. Misschien zelfs wantrouwen. Je hoofd neemt het
over van je hart. Wanneer je gaat piekeren keer je naar binnen.
Dan is het nodig dat iemand eens op je schouder tikt, een goed
gesprek, een kaartje in de brievenbus, of je wordt anders verrast. Een
verkiezing of iets kleiner, iets wat je hoort of leest. Een ander
perspectief is het begin van omdenken.
Ons hoofd zit vol van corona, de lockdown, het gemis, de zorgen.
Hoe begrijpelijk dat je hoofd harder werkt dan je hart. Gezondheid is
niet meer vanzelfsprekend. Ook op mijn werk was er corona, mensen
werden er verdrietig van en ook boos. Iemand scheurde de
beschermende schort aan stukken: ‘Ik hou er niet van en ik wil die
schorten niet’ en rats. Zij zag niets anders dan de schorten, haar hoofd
zat er vol van, ze keek niet meer naar buiten. Toen de deuren weer
open mochten, dansten we de Jerusalema challenge.
Als ik buiten kijk, bij de kerk, zie ik de pastorie vol leven. Ik zie onze
predikante in het dorp en er is activiteit samen met de school. Daar is
een kunstwerk wat ontstaat in de tuin, vol met beweging. De

begraafplaats ligt er prachtig bij, ook hier is fa. KabouteR haar stille
werk aan het doen. De beheerder fluistert mij in dat ik Ria en co. wel
even mag bedanken hiervoor. Bij deze. Ik ben nog steeds blij met
beeld en geluid in de kerk. Ook daar is veel werk verzet. Een andere
beheerder vertelde dat hij hele dagen bezig is met hulp aan de
vakmannen van de techniek, ook weer mooi. Tja, en wat te zeggen
van het E-nieuws. Zonder corona hadden we dat niet zo opgepakt.
Dat is ook een duim waard. Zo kan ik nog wel even doorgaan.
In december hoopt Johanna en haar team, het boek ‘200 jaar Witte
Kerkje’ te overhandigen aan de burgemeester. Jawel, het ligt bij de
drukker. Van harte aanbevolen!
Het is november, we gaan richting advent, kerst en het nieuwe jaar.
De donkere dagen voor kerst, en nog weten we niet precies hoe we
kerk kunnen zijn voor onze gemeenschap. Dit jaar geen warme
chocomel, maar zeker wel een kerstspel van de kinderen voor ons.
Houdt u het E-nieuws in de gaten! Onze dominee heeft al aangeboden
meerdere diensten te draaien als het mag, dus schroom niet en schrijf
u in. U bent meer dan welkom via: info@pknodijk.nl .
Onze protocollen-man houdt elke keer het coronanieuws in de gaten
en past daar de opstelling op aan. We doen wat mag, wat kan en wat
past. Tenslotte willen we zuinig zijn op ons.
Ik zie in zoveel dingen
De vingers van Gods hand
Hij zaait zijn zegeningen,
De wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen
Een winterlang, het wacht,
Wacht op de zon die morgen
Verrijst in volle pracht.
Mag ik u, namens de kerkeraad, een zaadje van hoop en liefde
aanbieden.
Annemiek Brouwer

In de periode van 17 - 30 januari 2021 wordt de actie Kerkbalans
gehouden met als thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Met de opbrengst van deze actie hopen wij in 2021 een groot deel van
het kerkewerk te kunnen bekostigen zoals het salaris van de
predikante, de activiteiten, exploitatiekosten, afdrachten aan
landelijke instellingen en het onderhoud van het terrein en
de gebouwen. Terwijl de kosten licht blijven oplopen, valt te
verwachten dat de inkomsten onder druk komen te staan. Wilt u
alstublieft uw steentje bijdragen?
Voor wie over 2020 zijn/haar bijdrage nog moet betalen, of extra
belastingaftrek wenst over 2020 door de bijdrage van 2021 nu al te
willen storten: de bankrekening is NL08 RABO 0329 8181 47 t.n.v.
Protestantse Gemeente Odijk.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ritzo Holtman

GEDACHTENISZONDAG 22 november 2020

Komende zondag gedenken we hen die we in het
afgelopen jaar – of nog langer geleden – hebben
moeten loslaten. Meer dan ooit is er in deze vreemde
tijden behoefte om te gedenken: om ruimte te geven
aan verdriet, om iemands naam te noemen en kostbare
herinneringen te delen. Meer dan ooit worden
geliefden gemist in huis, met hun nabijheid,
lichamelijkheid en aanwezigheid, nu we van zoveel anderen afstand
moeten houden en elkaar minder kunnen ontmoeten. Meer dan ooit
hebben we elkaar nodig als gemeenschap om vreugde én verdriet te
delen.
Oproep: namen doorgeven voor een lichtje tijdens de dienst
De familie van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn
overleden, zijn uitgenodigd in de kerk om zelf de kaars te ontsteken,
na het noemen van de namen van hun dierbaren.
Degenen die thuis met ons verbonden zijn, kunnen de naam van een
dierbare doorgeven aan ds. Bertie Boersma. De naam zal dan
genoemd worden in de viering en daarbij zal een lichtje worden
ontstoken. Dit mag de volledige naam zijn, maar ook bijvoorbeeld
alleen de voornaam, of anoniem, zoals: voor mijn lieve broer.
Zelf kaars aansteken na de dienst
U kunt ook zelf na de dienst een kaarsje aan komen steken. Daarvoor
blijft de kerk open van 11.15-12.00 uur. Er zullen lantaarntjes
klaarstaan om mee te nemen naar het graf. In rust en stilte, begeleid
door mooie muziek, kunt u door de kerk heen lopen, aan de Paaskaars
een lichtje ontsteken, en de kerk weer verlaten via de consistorie.

Aanmelden is niet nodig. Houd u aan de anderhalve meter afstand, de
aangegeven looproute en draag een mondkapje.
Ds. Bertie Boersma

Gebed in coronatijd
Zegen ons met de dauw van Uw liefde,
zegen ons met uw warmhartige nevel,
dat wij elkaar niet besmetten met vrees,
dat wij onze harten niet op afstand houden,
zegen ons met zorg en aandacht om elkaar,
dat wij niet onverschillig en slordig leven,
kroon ons met de naam van uw hoop,
de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Marinus van den Berg
Thuis
Nu je thuis bent
Nu je thuis moet werken
Nu je thuis mag werken

Nu je thuis bent alleen
Nu je thuis bent samen
Nu je thuis moet zijn
Nu je nergens heen kunt
Nu alles dicht is
Nu je thuis een kluis kan worden
Nu je van zoveel moet afzien
Nu je onverwacht tijd krijgt
Nu er stilte en rust om je heen is
Nu kun je misschien aanstekelijk werken
Licht en aandacht ontsteken
Nabij contact op afstand scheppen.
(Marinus van den Berg)
Van Ds. Bertie Boersma

Om zingend te vertalen…
Elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank,
de lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
(lied 657, liedboek)
Toen de kerk nog maar net gesloten was voor bezoekers in maart j.l.,
stelde ik me voor hoe we op een zondag weer in een feestelijke stoet
de kerk binnen zouden trekken, met elkaar koffie zouden drinken met
iets lekkers erbij om daarna uit volle borst samen God te danken voor
die dag. In die eerste maanden dacht ik: ‘stel dat dat met Pasen weer
zou kunnen - dát zou gaaf zijn!’ Maar steeds weer werd, richting de
zomer, en daarna de herfst, het moment opgerekt en ging de kerk
gelukkig wel open, maar bleven slechts kleine aantallen mogelijk.
Een heel waardevol en memorabel moment vond ik wel de
intrededienst. Met zo’n 130 mensen, groot en klein, bij elkaar - nog

steeds niet heel de gemeenschap, maar toch voelde het wel bijna zo.
Nu ik daaraan terugdenk lijkt dat moment alweer lang geleden. Want
intussen zitten we weer met maximaal 30 mensen in de kerk en zijn
we inmiddels al bezig met ons bezinnen op de kerstdiensten, hoe we
die, in alle beperkingen maar toch ook met alle mogelijkheden,
kunnen vormgeven.
Die kleine kring en niet kunnen zingen - dat doet iets met je. Want
juist in het kleine en intieme van die bezoekers, groot en klein, wordt
het kostbare zichtbaar van alles waar samen vieren, en samen
ontmoeten voor staat. We noemen elkaar bij name; er is zorg voor
elkaar én we beseffen dat we daar niet alleen voor onszelf zitten,
maar in gedachten en gebeden meer dan voorheen verbonden met
degene die thuis meekijken.
Vieren met van alles en iedereen die nog ontbreekt, doet wat met je.
Want juist dat wat ontbreekt, voedt het verlangen naar dé dag dat
alles en iedereen tot zijn recht komt. Teer en kwetsbaar, en toch vol
van verlangen, van hoop is zo iedere zondag: een kerk met ramen
naar de wereld om haar heen, ook al is het alleen al vanwege de
goede ventilatie.
De moeilijkste opgave is, vind ik, momenteel toch wel het niet
zingen! Juist in het gemis van het zingen ervaar je hoe belangrijk dat
is, hoe het je met elkaar verbindt en hoe je zelf daardoor actief
meedoet in de dienst. Terwijl je het zingen in de kerk misschien
eerder soms wel als saai beleefde, of eentonig of verplicht, is nu juist
goed te ervaren wat je mist nu het zingen ontbreekt. Het is het unieke
van de kerk: dat er een ruimte is om samen te zingen. De een heeft
een prachtige stem, de ander bromt mee, de een doet het uit volle
borst, de ander luistert soms liever. Hoe je er ook bij betrokken bent,
samen word je een koor van heel gewone mensen, die al zingend hun
hart openen voor God.
Kerkvader Calvijn zei ooit eens: de tekst van een lied wordt door de
melodie als door een trechter in je hart gegoten. Dat is een prachtig
beeld. Het lied, de noten, de melodie, het is allemaal als een trechter.
En daar doorheen giet God zijn woorden, zo in je hart. Onze adem, de

muziek, samen met ons menselijke geluid, ja zelfs de stilte ervoor en
erna, het is allemaal als een trechter die ons rechtstreeks raakt in het
hart. Meer dan het verstand is het hart de plek waar je verlangen, je
hoop, je wilskracht en geloof gevoed en gevormd wordt en zingen is
daarbij één van de manieren.
Sytze Vries schreef ooit eens als beginregels van een lied: Zolang wij
ademhalen, schept Gij in ons de kracht, om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht (L 657). Daar raakt hij een juiste snaar, want
soms als je er met je verstand, met je denken niet uitkomt en je maar
blijft malen, kan een lied je lucht geven en moed en een weg die weer
begaanbaar lijkt. Daarom: in huis, op de fiets, of onderweg: zing!
Totdat wij elkaar weer worden gegeven “tot kleur en samenklank”.
Wat zal dat een feest zijn!
ds. Bertie Boersma

VAN DE KINDERNEVENDIENST: ADVENT
EN KINDERKERSTFEEST

Zowel in de adventsperiode als tijdens het
kinderkerstfeest zetten we LICHT centraal als
thema.
In deze door Corona moeilijke periode is licht oh zo belangrijk: het
licht dat Jezus voor ons is, het licht dat we delen, het licht dat we
voor elkaar kunnen zijn; juíst in deze letterlijk, maar zeker ook
figuurlijk donkere tijd. Licht in de zin van hoop.
Als adventsproject volgen we in de kindernevendienst op de vier
adventszondagen het project ‘Dicht bij het licht’. Hierin benaderen
we het licht vanuit heel verschillende bijbelse invalshoeken:
Ik ben het licht voor de wereld (Johannes over Jezus);
God schept het licht (Genesis 1);
De mensen zullen een stralend licht zien (profetie van Jesaja);
Lied van Zacharias over hemels licht (als zijn zoon Johannes geboren
wordt).
Met leuke knutselopdrachten, thematische liedjes, filmpjes van de
Zandtovenaar en gesprekken zullen we het thema vormgeven. Alle
verhalen verwijzen uiteindelijk naar het verhaal dat we met Kerst
lezen uit Lucas: Jezus wordt geboren als licht voor de mensen.
We hebben even getwijfeld of en in welke vorm het
Kinderkerstfeest kan plaatsvinden. Maar ook wij als kinderen en
leiding van de kindernevendienst kunnen en willen in deze
kerstperiode een LICHTJE zijn voor onze gemeente. En daarom
nodigen wij u allen uit om dinsdagavond 24 december om 19u het

kinderkerstfeest digitaal mee te beleven. Meer uitleg over hoe en wat
laten we u de week voor 24 december weten via het e-kerknieuws.
We kunnen al wel verklappen dat we het bekende kerstverhaal zullen
uitvoeren, maar met verfrissende accenten.
Omdat we tijdens het Kinderkerstfeest niet kunnen collecteren,
verbinden we een alternatieve actie voor en door de kinderen aan
deze periode. Daarom willen we aansluiten bij de actie van de
Voedselbank, maar speciaal gericht op kinderen. Op alle 4 de
adventzondagen kunt u vóór de kerkdienst extra lekkere
(houdbare) producten voor kinderen inleveren. Wij gaan deze dan
rond de Kerstperiode met enkele kinderen naar de Voedselbank
brengen. Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Namens de kindernevendienst,
Stevien Gardenier, Barbara Plancken-Nell, Gerda van Rijn en An Van
Osselaer

JUBILEUMBOEK 'Van kerk en dorp' komt...
Het jubileumboek over 200 jaar Witte Kerkje van Odijk, waar Wil
van der Plas en Raymond Uppelschoten zo’n twee jaar aan
gewerkt hebben, is vlak voor kerst klaar.
De planning was het boek ruim voor Sinterklaas te kunnen
presenteren. Dit blijkt niet haalbaar, het schuift door naar de week
voor kerst… We zullen helaas geduld moeten hebben. Het
jubileumboek staat vol afbeeldingen en kleurdetails en om die
druktechnisch helemaal goed te krijgen, duurde de pre-press fase
langer. Ook heerst er topdrukte bij de drukkerijen.
We plannen een boekpresentatie in de kerk op een manier die past
binnen de dan geldende corona-maatregelen. Die wordt uitgezonden
via kerkdienstgemist.nl, zodat geïnteresseerden het online mee
kunnen maken of later terugkijken. De aankondiging volgt op deze
website.
Heeft u het boek al besteld en betaald via de voorintekenronde? Dan
krijgt u binnenkort bericht per mail. Zodra het uit is, wordt het thuis
afgeleverd bij alle Odijkse voorintekenaars.
Echt een mooi boek
Hoe boek is fraai vormgegeven en bevat vele illustraties, waarvan een
aantal nog niet eerder gepubliceerd. Het heeft een flink formaat van
21 x 28 cm, dus net iets kleiner dan A4, is stevig gebonden in een
hard kaft en is voorzien van een leeslint. Echt een mooi boek dus.
Uiteindelijk telt het 304 pagina’s, iets dikker dan we eerst dachten.
Gelukkig kan de prijs gelijk blijven.
Bestel alvast uw exemplaar!
We hebben 625 exemplaren laten drukken. Heeft u niet
vooringetekend en wilt u toch zeker zijn van een exemplaar? U kunt
het nu bestellen voor € 24,95. Dankzij steun van de Stichting

Vrienden van het Witte Kerkje te Odijk is het mogelijk om dit boek
zo schappelijk geprijsd aan te bieden. In Odijk brengen wij het bij u
langs. Voor toezending komen er € 5,00 verzendkosten bij. Wilt u het
zelf ophalen in Odijk, stuur dan een mail naar Johanna Muis:
johanna@stylustekst.nl.
Om te bestellen maakt u € 24,95 inclusief eventuele verzendkosten
over op rekeningnummer NL 41 ABNA 0558 7092 49 t.n.v. J. Muisvan der Leun, met vermelding van ‘Boek Van kerk en dorp’, uw
naam, e-mail én postadres.

R. Uppelschoten en W.M. van der Plas-Pronk,
Van kerk en dorp, 200 jaar Witte Kerkje van Odijk.
Historische Reeks Kromme Rijngebied 21, 2020.

NIEUWS VAN HET BIJBELGENOOTSCHAP
NBG-blogserie over lastige bijbelteksten
Als je alles kwijtraakt, moet je dan nog,
net als Job, God prijzen? Of als je
oprecht naar God zoekt maar Hem niet vindt, wat klopt er dan
van Jezus’ belofte ‘zoek en je zult vinden’?
Op zulke vragen gaan het Nederlands en het Vlaams
Bijbelgenootschap (NBG en VBG) in, in de blogserie ‘Schurende
bijbelteksten’.
‘Als mensen merken dat mooie beloften of uitspraken uit de Bijbel
helemaal niet kloppen met hun eigen ervaringen, kan dat een reden
zijn om af te haken. Ze stoppen met bijbellezen of raken zelfs hun
geloof in God kwijt’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd
Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Zulke bijbellezers willen we helpen door
hun een ander perspectief op die bijbelteksten aan te reiken.’
Halleluja roepen
Auteurs van de blogs in deze serie zijn onder anderen de predikanten
Tjaard Barnard, Ad van Nieuwpoort, Arie van der Veer en Paul
Visser uit Nederland en uit Vlaanderen Jannica de Prenter. Vanuit
hun eigen persoonlijke en pastorale ervaring laten ze hun licht
schijnen over bijbelteksten die te mooi lijken om waar te zijn.
Kleurrijk palet
In het voorjaar van 2019 stelde het Bijbelgenootschap zijn bijbelplatform debijbel.nl open voor blogs van schrijvers uit de breedte van
christelijk Nederland en Vlaanderen. Sindsdien verschenen elke week
twee of drie nieuwe blogs die de actualiteit, maatschappelijke
kwesties of het persoonlijk leven belichten vanuit de Bijbel. Dit
kleurrijke palet aan blogs is bedoeld om de veelkleurigheid van de
Bijbel uit de verf te laten komen. De blogs trokken in 2019 ruim
300.000 lezers, bijna vier keer zoveel als in eerdere jaren.

Welke tekst schuurt volgens u?
Wat is voor u zo’n schurende bijbeltekst? Is er een tekst die u altijd al
geprikkeld heeft, en waar u niet goed mee uit de voeten kunt? Laat
het ons weten, dan gaan we na of we deze tekst in de serie kunnen
meenemen. Stuur uw bijbeltekst naar info@bijbelgenootschap.nl
onder vermelding van ‘Schurende bijbeltekst voor blog’. Wie weet
ziet u er een blog over verschijnen.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap,
Groet van Willemien Harts.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nbg-blogserie-over-lastigebijbelteksten/

OPEN KERK
Elke woensdagmorgen is de kerk van 10:00-12:00 uur open om een
kaarsje aan te steken, voor stilte, bezinning en gebed.
Van 11:00 tot 12:00 uur heeft ds. Bertie Boersma
een inloopspreekuur in de consistorie

BIJBELLEESROOSTER
november
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

21
22
23
24

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
december
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

25
26
27
28
29
30

zondag

06

maandag

07

dinsdag

08

woensdag

09

donderdag

10

vrijdag

11

zaterdag

12

01
02
03
04
05

Daniël 11:25-35
Danïel 12:1-4
Daniel 12:5-13
Psalm 97
Matteus 24:45-25:13
Matteus 25:14-30
Matteus 25:31-46
Jesaja 1:1-9
Jesaja 1:10-20
Jesaja 1:21-31
Jesaja 2:1-9
Jesaja 2:10-22
Jesaja 3:1-12
Jesaja 3:13-4-1
Jesaja 4:2-6
1 Tessalonicenzen
1:1-10
1 Tessalonicenzen
2:1-12
1 Tessalonicenzen
2:13-20
1 Tessalonicenzen
3:1-13
1 Tessalonicenzen
4:1-12
1 Tessalonicenzen
4:13-18
1 Tessalonicenzen
5:1-11

Heilig verbond bedreigd
Geheimhouding

Eindtijd
Hemeltaal
Wees goed voorbereid:
controleer je oliepijl!
De volle honderd procent
Christelijk sociaal
Verlaten en verlaten worden
Het gaat om je hart!
Zuivering
Verenigde Naties
Berg je!
Chaos
Wanverhouding
Vernieuwing
Missionaire gemeente
Vruchtbaar bezoek
Ondanks tegenwerking..
... toch volgehouden
Liefde in praktijk
Troost
Laat u (niet) verrassen

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
januari
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

1 Tessalonicenzen
13 5:12-28
14 Haggai 1:1-15
Haggai 2:1-9
15
Haggai 2:10-23
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jesaja 50:1-3
Jesaja, 50:4-11
Psalm 132
Jesaja 51:1-8
Jesaja 51:9-16
Jesaja 51:17-23
Jesaja 52:1-6
Psalm 2
Jesaja 52:7-12
Jesaja 52:13-15
Jesaja 53:1-6
Jesaja 53:7-12
Jesaja 54:1-5
Jesaja 54:6-10
Jesaja 54:11-17

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Psalm 8
Genesis 11:10-32
Genesis 12:1-9
Genesis 12:10-20
Genesis 12:1-18
Genesis 12:1-12
Genesis 14:13-24
Genesis 15:1-11
Genesis 15:12-21
Psalm 71
Romeinen 12:1-8

Trouw
Bouwbeleid
Zeg niet: vroeger was alles
beter
Als je zoveel ellende ziet,
waarom kom je dan niet bij
God?
Confronterende vragen
God is nabij
Vaste woon-en verblijfplaats
Vastigheid

Je wachter zalniet sluimeren
Bescherming
Bevrijding
Volken trekken samen
Goed nieuws
Sprakeloos
Opvallend onopvallend
Herder als schaap
Vruchtbaar
Grenzeloze liefde
Steengoed
Kijk naar de sterren
Halverwege
Vertreksein
Vertrouwenscrisis
Uit elkaar
Teruggepakt
Abram gezegend
Hogere sterrenkunde
Toekomstvisioen
Schuilplaats
Gave gaven

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
februari
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

12 Romeienen 12:9-21
13 Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14
14
15 Genesis 16:1-16
16 Genesis 17:1-14
17 Genesis 17:15-27
18 Psalm 40
19 1 Petrus 1:1-12
20 1 Petrus 1:13-25
21 1 Petrus 2:1-10
Marcus 1:1-13
22
23 Marcus 1:14-20
24 Marcus 1:21-34
25 Psalm 107:1-22
26 Psalm 107:23-43
Deuteronomium
27 16:18-17:1
Deuteronomium
28 17:2-13
Deuteronomium
29 17:14-20
Deuteronomium
30 18:1-13
Deuteronomium18:14
31 -22

Wees een medemens
Goed burgerschap
God liefhebben laat je zien door
naastenliefde
Blijde verwachting?
Naamsverandering
Abraham lacht
Gered van de dood
Kostbaar geloof
Onvergankelijk
Heilig volk
Over de Vader, De Zoon en de
Geest
Spreken met gezag
Doorvertellen
God is trouw
Zie jij het ook?

01 Psalm 87
Deuteronomium
02 19:1-10
Deuteronomium
03 19:11-21
Deuteronomium
04 20:1-9

Lang leve de vreemdelingen
Uitwijkmogelijkheid

Recht

Vorm van proces
Koningswet
Met grond zonder grond
Echte en valse profeten

Oog om oog, tand om tand
Strijdig, niet strijdlustig

Deuteronomium
20:10-22
Psalm 83
Marcus 1:35-45
Marcus 3:1-12
Marcus 2:13-22
Psalm 44
Marcus 2:23-3:6
Marcus 3:7-19
Psalm 32
Joël 1:1-14
Joël 1:15-20

vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

maandag
dinsdag

15
16 Joël 2:1-11
Aswoensdag Joël
17 2:12-17
18 1 Petrus 2:11-17
19 1 Petrus 2:18-25
20 1 Petrus 3:1-12

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Om gruwelijkheden te
voorkomen
Strijdheid
Beterschap!
Wie kan zonden vergeven?
Eetgewoonten
Wat merk je van gods trouw?
Heer van de sabbat
Goed nieuws verspreiden
Biecht
Vertel het door
Verlangen naar de dag van de
HEER?
Machtsvertoon
Iedereen moet meedoen
Vrijheid
Christelijke assertiviteit
Gelijkwaardig
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OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK
Voor actuele openingstijden zie www.snuffelhonk.nl
I.v.m. het corona-virus kunnen er wijzigingen zijn.
Contact
Tel. 030 – 2901829
e-mail: info@snuffelhonk.nl
website: www.snuffelhonk.nl

De Protestantse Gemeente Odijk (Het Witte Kerkje)
herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende
achtergrond en geloofsbeleving.
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.
Wij willen ook een scherp oog, een ruim hart en
gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg.
Kom bij ons kijken en doe met ons mee….

