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KERKDIENSTEN
Zondag 21 februari, 1e zondag 40-dagen tijd
Maaltijd van de Heer
10:00 uur: Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: zieken verzorgen

Zondag 28 februari, 2e zondag 40-dagen tijd
11:00 uur: Ds. Bertie Boersma
Oecumenische dienst
Collectedoel: Dorstigen te drinken geven

Zondag 7 maart
10:00 uur: Ds. Hans Drogendijk uit Houten
Collectedoel: Vreemdelingen huisvesten
Zondag 14 maart
10:00 uur: Ds. Aline Barnhoorn
Collectedoel: Naakten kleden

Zondag 21 maart
10:00 uur: Ds. Geertien Morsink uit Odijk
Collectedoel: Hongerigen voeden

Zondag 28 maart, Palmzondag
10:00 uur: Bertie Boersma
Collectedoel: Gevangenen bezoeken
Oecumenische vespers:
maandag 29 maart, 19:30 uur
dinsdag 30 maart, 19:30 uur
woensdag 31 maart, 19:30 uur

Donderdag 1 april: Witte donderdag, Maaltijd van de Heer
19:30 uur: Ds. Bertie Boersma
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
19:30 Ds. Bertie Boersma
Zaterdag 3 april:
19:30 uur: oecumenisch vesper
Zondag 4 april, PASEN
09:30 en 11:00 uur: Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Paascollecte van Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Zondag 11 april
10:00 uur: Ds. Geertien Morsink uit Odijk
Collectedoel: Save, van werk naar school

Zondag 18 april
10:00 uur Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Open Doors
Zondag 25 april
10:00 uur: Ds. Kees Jan Rodenburg uit Utrecht
Collectedoel: Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Zondag 2 mei
10:00 uur: Ds. Otto Mulder uit Balk
Collectedoel: Telefonische hulpdienst Utrecht
Zondag 9 mei
10:00 uur: Ds. Margje Kuijper uit Houten
collectedoel: lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Donderdag 13 mei, HEMELVAART
09:30 uur: Ds. Bertie Boersma
collectedoel: Uganda Child Care Foundation
Zondag 16 mei
10:00 uur: De heer Cees Baan uit Zeist
collectedoel: Kerk als thuisplek voor jongeren
Zondag 23 mei, PINKSTEREN
9:30 en 11:00 uur: Ds. Bertie Boersma
collectedoel: Pinkstercollecte van Kerk in Actie, zending
Zondag 30 mei, Maaltijd van de Heer
10:00 uur: Ds. Marian van Giezen uit Zeist

COLLECTEDOELEN
Het thema van de 40-dagentijd is: Ik ben er voor jou.
Tijdens de diensten in deze tijd staan de collecten in het licht van de
werken van barmhartigheid, waartoe Jezus ons oproept.
Zondag 21 februari: Zieken verzorgen.
Noodgedwongen werken veel mensen uit Moldavië in het buitenland.
Dit ontwricht de samenleving; in sommige dorpen wonen alleen nog
maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt de kerken die
hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame
en zieke ouderen en ouderen bieden jongeren, die opgroeien zonder
ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Zondag 28 februari: Dorstigen te drinken geven.
Op deze zondag, waarop we samen met de parochie vieren,
collecteren we voor het missionair werk van zowel de PKN als van de
RK-kerk. Op allerlei plekken in ons land ontstaan nieuwe vormen van

kerkzijn, pioniersplekken, die aansluiten bij mensen die zoeken naar
zin en samenhang, om hen zo te helpen op een nieuwe wijze geloof te
ervaren als bron van leven.
Zondag 7 maart: Vreemdelingen huisvesten.
In Libanon worden heel veel Syrische vluchtelingen opgevangen. De
kerken spelen daar een rol in. Wilbert van Saane werkt er namens
Kerk in Actie als docent theologie en missiologie. Ook is hij pastor
voor de studenten aan het instituut. Deze keren na hun studie terug
naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden.
Zondag 14 maart: Naakten kleden.
Veel arme gezinnen in Oost-Groningen en Limburg blijven arm van
generatie op generatie. Voor de kansarme jongeren zijn er te weinig
voorzieningen en is er te weinig werk. Juist in deze regio’s zijn de
kerken klein en hebben weinig geld. Hoe kun je dan als diaconie iets
doen voor de kwetsbare mensen? Hoe kun je iets betekenen voor
kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in
deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen financieel.
Zondag 21 maart: Hongerigen voeden.
Veel boerengezinnen op Java kunnen nauwelijks rondkomen. Met
steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een
coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van
tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten.
Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere
landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo
weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede
landbouw bedrijft.
Zondag 28 maart: Gevangenen bezoeken.
Exodus Nederland stelt zich tot doel de kansen van gedetineerden op
een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. Bij Exodus
werken 250 professionals en 1500 vrijwilligers. Gedetineerden
kunnen na hun straf professionele ondersteuning of een vrijwillig
maatje krijgen. Er zijn Exodus-huizen en er wordt ter plaatse hulp

gegeven. De familie wordt hierbij betrokken. U kunt u bij de diaconie
ook aanmelden als vrijwilliger.
Witte Donderdag en Goede Vrijdag: geen collecten.
Zondag 4 april: Paascollecte van Kerk in Actie, Werelddiaconaat.
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op
in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen
maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren
tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een
organisatie die jongeren helpt met huiswerk en met persoonlijke groei
totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve
vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een
beter leven.
Zondag 11 april: Save, van werk naar school.
Alweer voor het derde jaar zamelen wij geld in voor het project
SAVE in India. Helaas is het onderwerp nog steeds actueel. Kinderen
worden geleid van het werk in de fabriek naar school. Zodat zij een
betere toekomst tegemoet gaan. De ouders worden geholpen om een
inkomen te verwerven, zodat zij het inkomen van hun kinderen niet
meer nodig hebben.
Zondag 18 april: Open Doors.
Open Doors staat op de bres voor vervolgde christenen. Jaarlijks
worden 2,5 miljoen Bijbels en christelijke boeken verspreid, meer dan
500.000 mensen getraind en tegen de 1 miljoen mensen krijgen
praktische hulp. Veel aandacht is er voor vluchtelingen, vooral in het
Midden-Oosten en landen in de sub-Sahara. Voedselacties worden op
touw gezet. Duizenden christenen worden bezocht om hen te
bemoedigen te midden van vervolging.
Zondag 25 april 2021. Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan
18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan
in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie

organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor
kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld
muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de
talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten
komen en hun veerkracht versterken.
2 mei 2021 - Telefonische hulpdienst Utrecht.
De Telefonische Hulpdienst Utrecht is 24 uur per dag bereikbaar voor
een persoonlijk gesprek. Jaarlijks bellen of chatten 15.000 mensen die
in nood zitten. Vrijwilligers bieden ondersteuning.
Een professionele staf met trainers en secretariaatsmedewerkers geeft
de vrijwilligers regelmatig training en begeleiding. Hier is geld voor
nodig (en ook vrijwilligers zijn welkom).
Zondag 9 mei: Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen.
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht,
zijn de meesten terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije en
leven daar in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze
regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen met onder andere een
opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze
minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.
Witte donderdag 13 mei: Uganda Child Care Foundation.
Al een paar jaar zamelen wij op initiatief van Conny (en wijlen) Jan
Tolsma geld in voor een operatietafel voor het ziekenhuisje van de
Uganda Child Care. De operatietafel is er maar de kinderen met hun
noden zijn er nog. Steeds weer worden nieuwe projectjes gestart. Met
resultaat!
Ruim 1000 kinderen gaan inmiddels een hoopvolle toekomst
tegemoet.
Zondag 16 mei: Kerk als thuisplek voor jongeren.
Kerken kunnen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge
gezinnen. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers
en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is

waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun
aanwezigheid en talenten impact hebben.
Zondag 23 mei: Pinkstercollecte van Kerk in Actie, Zending.
Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert een bijbelcompetitie om
kinderen én ouders te stimuleren samen de Bijbel te lezen. Na het
samen lezen maken de kinderen een opdracht. De prijs wordt
uitgereikt tijdens een groot bijbelfeest in de kerk. Alle deelnemers
krijgen een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel:
hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie Bijbellezen!

DIGITALE COLLECTE-OPBRENGSTEN
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Vredewerk in oorlogsgebieden
Israël
Amnesty
Rwanda
Indonesië
NBG
Voedselbank
Villa Vrede
Pastoraat
Oekraïne
de Schans
Hospice Heuvelrug
De Herberg
Leger des Heils
KIA
Dovenpastoraat
Hezenberg
De Hoop
Because We Carry
Inloophuizen
JOP Sirkelslag

129.13
115,45
105,45
105,45
130,45
116,87
134,02
113,42
102,42
110,42
206,06
195,22
179,65
????
179,65
179,65
103,85
115,85
178,85
117,85
105,85

UIT DE PASTORIE
Inmiddels wonen we nu een half jaar in de pastorie. ‘En, ben je al een
beetje ingeburgerd?’ vragen mensen me vaak. Een beetje weifelend
antwoord ik dan: ‘ik denk het wel’. Want ja, wanneer ben je een
beetje ingeburgerd, en hoe weet je dat precies? Dat vind ik dan best
lastige vragen. Maar u kunt gerust zijn: we voelen ons hier thuis! Het
is alleen wel een beetje vreemd om in coronatijd in een nieuwe
gemeente te starten. Online diensten, kennismaken kan maar
mondjesmaat, ontmoetingen zijn schaars. Toch hoop ik dat ik de
komende tijd bij steeds meer namen de gezichten leer kennen.
Als u graag nader wilt kennismaken, schroom dan niet om contact te
zoeken.
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie!
Ds. Bertie Boersma
Gedenken: “In gedenken schuilt verlossing” (Baal Shem Tov)
Nu ik dit schrijf, is het al bijna een jaar geleden dat de coronacrisis
begon en ook overwaaide naar Nederland. Ik merk bij mezelf dat ik
meer dan anders terugblik en mijmer over wat is geweest. De tijd
vóór de coronacrisis was gewoon een ander tijdperk. Ik voel het als ik
een film bekijk waar mensen elkaar ‘gewoon’ een hand geven en
naast elkaar zitten. Ik zie het als ik foto’s terugkijk waar mensen
elkaar omhelzen.
Met rouwenden spreek ik er vaak over. Als de sterfdatum dichterbij
komt, komen ook de dagen vooraf weer meer op de voorgrond. Weet
je nog toen dit gebeurde? En wat we toen dachten, voelden, hoopten?
Mensen vertellen dan vaak hoe ze zich niet voor kunnen stellen dat ze
nu alweer een jaar verder zijn: aan de ene kant nog zo dichtbij, aan de
andere kant voelt het als een vorig leven, een wereld van verschil.
Hetzelfde proces lijkt ook op gang te komen, nu we bijna een jaar
verder zijn in deze nieuwe situatie. De tijd ervoor lijkt uit een ander
leven, terwijl het tegelijkertijd nog zo dichtbij voelt. Weet je nog
waar je 12 maart was, de dag dat de lockdown afgekondigd werd? En
wat je deed in die laatste dagen ervoor? Het komt in gesprekken

steeds wat meer ter sprake. De laatste verjaardag die mensen vierden
met familie, de laatste keer dat er werd gezongen met een koor, de
laatste keer dat je in een volle kerk zat en achteraf met z’n allen
koffiedronk. Met verbazing en heimwee kun je op jezelf terugkijken.
Wat wisten we toen nog weinig, wat hadden we toen nog weinig idee
wat komen zou. En nu zijn we al bijna een jaar verder.
In de Bijbel komt in dit kader telkens het woord gedenken terug.
Gedenken is meer dan alleen herinneren en tegen elkaar zeggen: weet
je nog… toen…? Gedenken heeft niet alleen met het verleden te
maken maar ook met het heden en met de toekomst. Gedenken is het
verleden zo dichtbij halen, alsof het hier en nu in het heden is, op zo’n
manier dat het weer een plaats krijgt in ons leven nu. Zodat het
betekenis heeft of krijgt voor ons leven nu en voor de toekomst. Het
bekendste voorbeeld is hoe het volk Israël de uittocht uit Egypte
gedenkt, om niet te vergeten dat men slaaf was en dus ook anderen
niet tot slaaf maakt. Ook dierbare mensen gedenken we, in plaats van
alleen herdenken; we halen hen dichtbij, ze horen er nog steeds bij en
wat ze gegeven hebben, maakt onze weg anders. Voelt u het verschil?
Misschien kunnen we in deze tijd iets leren van die bijbelse manier
van omgaan met verleden, heden en toekomst. Het ophalen van
herinneringen vóór de corona, bepaalt ons bij waar we voor bedoeld
zijn als mensen, waar we op gebouwd zijn: samen in levende lijve,
dichtbij elkaar, open naar elkaar. Laten we niet tegen elkaar zeggen,
dat we hier nu ook wel aan gewend zijn. En net zo goed zal het
gedenken van deze tijd later ons bij de les kunnen houden, dat wat
werkelijk van waarde is zo weerloos kan zijn en daarom het verdient
gekoesterd te worden.
Tot slot, we halen thuis ongemerkt vaker herinneringen op, en
beleven daar veel plezier aan. Er ontspruiten nieuwe plannetjes en we
vertellen elkaar nog eens hoe het was. Herinneren, of beter gezegd,
gedenken geeft kracht voor het heden en hoop voor de toekomst.
ds. Bertie Boersma

VEERTIGDAGENTIJD 2021: #ikbenervoorjou
Tijdens de zondagen op weg naar Pasen volgen we het thema dat
Kerk in Actie ons heeft aangereikt: #ikbenervoorjou. Dit thema wordt
uitgewerkt aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid.
Zeven weken, zeven werken, zeven keer barmhartigheid. Als
diaconie, leiding van de kindernevendienst en als predikant lijkt ons
dit een mooi thema om bij aan te sluiten, zeker in deze coronatijd. We
hopen op een inspirerende weg naar Pasen, in navolging van Christus,
in verbondenheid!
7x barm
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie
gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,
ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten
mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar me toe. (…) Alles wat
jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ (Matt. 25:3536, 40)
Zes keer barmhartigheid. Jezus vertelt de omstanders hoe het zal zijn
als de Mensenzoon terugkomt: dan komt het erop aan wat je hebt
gedaan voor je medemens. Het gaat hier over een heel praktisch
geloof: daar waar liefde is, is God.
Het zevende werk van barmhartigheid is later, in 1207 eraan
toegevoegd en komt uit het boek Tobit, waar Tobit het begraven van
de doden in één adem noemt met de naakten kleden en de hongerigen
te eten geven.
Bij het woord barmhartigheid
Een ander woord voor barmhartigheid is compassie. Anderen hertalen
het ook als warmhartigheid, om de houding te kenschetsen die erbij
hoort. “Misericordia”, je draagt de misère van een ander mee in je
hart.

In de Bijbel betekent het Hebreeuwse woord Rachamim letterlijk
‘ingewanden’, ‘baarmoeder’. Ook het woord barmhartigheid is terug
te brengen op ‘baarmoeder’ en duidt op het leven gevende van de
zorg voor anderen. Als gelovige voel je het leed van anderen tot in je
buik.
In het Nieuwe Testament is de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan heel bekend. Ik denk ook aan woorden uit Lucas 6:27-30
en 36: ‘Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.’ Jezus wijst
ons hier op iets ‘extra’. De ondergrens is: behandel de ander zoals je
zelf behandeld wilt worden, maar Jezus vraagt net iets meer, om een
stap verder te gaan, Hij vraagt ons een teken te worden van Gods
barmhartigheid, in navolging van Hem, die Zelf het gelaat is van
Gods barmhartigheid. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn
leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we
door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
Van zondag naar zondag
Bij iedere zondag zullen we in het e-kerknieuws een paar
gespreksvragen aanreiken ter voorbereiding op het thema.
Gastvoorgangers staat het vrij of ze deze lijn van werken van
barmhartigheid willen volgen, of liever een andere tekst lezen. In
ieder geval zullen de kindernevendienst en de diaconie deze lijn
aanhouden.
Zondag 21 februari: zieken bezoeken (viering heilig Avondmaal)
Zondag 28 februari: dorstigen te drinken geven
(oecumenische viering)
Zondag 7 maart: vreemdeling onderdak bieden
Zondag 14 maart: Naakten kleden
Zondag 21 maart: Hongerigen voeden
Zondag 28 maart: Gevangenen bezoeken

Stille Zaterdag 3 april: De doden begraven
Dit werk van barmhartigheid laten we aansluiten bij de Stille
Zaterdag, zodat we op Paasmorgen kunnen afsluiten met het
overkoepelende thema.
In het e-kerknieuws kunt u t.z.t. hier een apart stukje over lezen.
Paasmorgen 4 april: #ikbenervoorjou
Het is nog onduidelijk op welke manier we dit jaar Pasen zullen
kunnen vieren, maar één ding is zeker: het wordt Pasen en dat
mogen we als gemeente van Jezus Christus voluit vieren.
Na de dienst worden er, zoals u gewend bent, bloemen uitgedeeld, als
teken van hoop en geloof, om op het graf te leggen en door te geven.
Een paar gedachten bij het thema #ikbenervoorjou opgesplitst in drie
lagen:
Ik ben – daarin zit de Godsnaam verscholen, Ik ben, Ik zal er zijn. En
daarin zitten ook de woorden van Jezus uit Mattheüs 25 (zie
hieronder): Ik ben de zieke, de dorstige, de vreemdeling. Voordat je
er voor een ander kunt zijn, begint het met je te realiseren dat jij die
ander bent, kunt zijn, dat jij die ander was, of zal zijn. Dat
kwetsbaarheid ons allemaal kan overkomen. Ik ben de zieke, de
vreemdeling, de gevangene.
Ik ben er – voordat je er voor een ander kunt zijn, begint dat met je
af te vragen of je er werkelijk bent bij jezelf, bij de ander, op die plek,
of je beschikbaar bent. Joost Prinsen vertelde ooit eens hoe zijn
dochter terugblikte op haar jeugd en zijn rol daarin als vader. Ze had
gezegd: ‘je vroeg dan wel aan ons: hoe gaat het met je, maar eigenlijk
wilde je alleen maar horen ‘goed’.’ Prinsen was er niet werkelijk op
dat moment, hij zat met zijn hoofd bij andere zaken. Ik ben er,
betekent werkelijk bij jezelf zijn en alles wat in je leeft, je daar
bewust van worden, voordat je er voor die ander kunt zijn.
Ik ben er voor jou – Allereerst was en is Jezus, God, er voor deze
mensen. Hier komen de zeven werken van barmhartigheid om de
hoek kijken.

VAN DE KINDERNEVENDIENST
In de 40 dagen voor Pasen doen we als kindernevendienst het project
‘Ik ben er voor jou’.
In dit project gaan we de zeven ‘werken van barmhartigheid’
behandelen. Dit zijn dingen die je kunt doen om goed te zijn voor een
ander, net zoals Jezus deed.
Deze zeven werken zijn eigenlijk al heel oud. In de Bijbel heeft Jezus
het er al over en de kerk probeert al eeuwen om goed te zijn voor
anderen mensen. Dit zijn ze:
Zieken bezoeken
Iemand die dorst heeft drinken geven
Vreemdelingen onderdak geven
Iemand die het nodig heeft kleren geven
Iemand die honger heeft eten geven
Gevangen bezoeken
Doden begraven
Elke zondag in de 40-dagentijd vertelt Gerda tijdens de kerkdienst
een verhaal over één van deze werken. Vervolgens kun je zelf aan de
slag met leuke opdrachten. En is er elke week ook iets om zelf te
doen voor een ander, waarmee je ‘barmhartig’ kunt zijn. Houdt het Enieuws in de gaten voor de uitwerking elke zondag!
Groeten van Marijke en Stevien

ACTIE KERKBALANS EN DIACONIE
De Actie Kerkbalans heeft per 4 februari het voorlopige bedrag aan
toezeggingen opgeleverd van 81.867 euro, 5,7% meer dan op de
telavond van vorig jaar. Begroot was 83.000 euro.
De Diaconie heeft 16.800 euro toegezegd gekregen; 1,6% meer dan
op de telavond van vorig jaar. Begroot was 16.000 euro.
Alle lopers en toezeggers: hartelijk dank dat u de kerk blijft steunen!
Ritzo Holtman
coördinator Kerkbalans, College van Kerkrentmeesters tel. 657 02 46,
e-mail gmvv@planet.nl

WAT OVERDENKINGEN UIT DE PASTORIE
Lieve God,
Een jaar geleden wist ik niet wat we allemaal gingen verliezen.
Al die zondagen voor maart dat ik ervoor koos om de kerk over te
slaan,
Ik wist niet dat ik zo lang zonder het Avondmaal zou gaan.
Ik wist niet dat de knuffel die ik mijn ouders gaf, dat uit eten met
vrienden,
dat concertticket dat ik doorgaf, de laatste zou zijn voor een jaar of
langer.
Vergeef me dat ik klaag over mijn reisschema in 2019.
Ik was bezig om mijn hele leven voor lief te nemen.
Heer, waarom waardeerde ik toen niet wat ik nu terug verlang?
Ik denk graag dat wanneer de dingen waar ik naar verlang
terugkeren naar mij, ik ze deze keer meer zal waarderen.
Maar U en ik weten allebei dat dat niet waarschijnlijk is.
Dus vandaag vraag ik U om mij te helpen met oefenen.
Help me oefenen om vandaag te waarderen
wat ik misschien terug wil hebben zodra de pandemie eindigt:
Traagheid.
Zoveel tijd voor het koken van nieuwe soeprecepten.
Ochtenden besteed, niet aan een United Airlines-vlucht,
maar met mijn geliefde.
Het vermogen om 7 seizoenen van een tv-programma in één week te
kijken.
Help me nu te genieten van wat ik ga missen als het weg is.
Help me oefenen om vandaag de persoon te zijn
waar ik spijt van heb dat ik die in het verleden niet ben geweest.
Nadia Bolz-Weber (Zondagsgebed, vertaald)

Lijstje
Dinsdag 9 februari. Ons land is bedekt met een dik pak sneeuw. Na
een paar ijzig koude dagen is de zon doorgebroken. Het levert
prachtige plaatjes op: kinderen die op sleetjes naar school worden
gebracht, de zon die door de met sneeuw bedekte bomen schijnt, twee
jongeren die zich gierend van de pret in de sneeuw laten vallen.
In mijn hoofd doe ik een lijstje om deze momenten. En ineens schiet
me te binnen: meer dan ooit heeft elke dag nu een lijstje nodig. Want
wat duurt deze lockdown lang, wat vraagt die coronatijd een lange
adem van ons, wat is er veel zorgelijk nieuws. Meer dan ooit heeft
elke dag nu een lijstje nodig, prachtig gekleurd en versierd. Hoe je
dag ook was, in de avond zoek je iets moois, iets liefs of ontroerends,
en zet dat denkbeeldig in een lijstje. Om bij stil te staan, om in je op
te nemen en dankbaar voor te zijn.
Ds. Bertie Boersma

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

UIT DE KERKERAAD

Het is donker, het schrijven wil maar niet lukken en ik ben alweer te
laat met insturen. De afgelopen dagen waren vol van sneeuw en vorst.
Planten moesten nu echt naar binnen, boodschappen halen en
winterbanden regelen. Ondertussen komt er niks van schrijven. Kent
u dat ook? Dat almaar uitstellen. Wachten op inspiratie en
ondertussen niets zien van wat er om je heen gebeurt. Dan moet je
stilgezet worden. Want, zeg nou zelf, er gebeurt genoeg. Soms zie je
het even niet.
Kom ik in de kerk voor de bevestiging en afscheid van ambtsdragers,
hangen de stoelen vol met pamfletten met JA, JA en JA. Daarvan ga
je toch een beetje glimmen.
Nieuwe ambtsdragers is ook al zo’n blijde boodschap. Wat dacht u
van al die filmpjes op en rond kerst, zelfs de burgemeester was in het
complot betrokken. Dat wordt bedacht, besproken, uitgevoerd en in
elkaar gezet.
Bij ons kwam iemand voor de kerkbalans, een nieuw gezicht, iemand
die zomaar zijn diensten aanbiedt. Dat zijn toch mooie dingen.
Als ik nu maar even tijd neem om stil te staan, dan ga ik het zo weer
allemaal zien. Op zondag, tijdens de dienst, word ik even stilgezet.
Als ik buiten loop, kan ik genieten van wat er is, en wordt het rustig
in mijn hoofd en hart.
Tijd heb ik wel, het is best rustig hier in huis. Wat dacht je, drie op
kamers, geeft in een keer veel ruimte. Bijna geen op-eters meer, geen
volle wasmanden meer. Er zijn gewoon nog koekjes in de kast en de
verstopplekken voor chocolade zijn niet meer nodig. Laatst vond ik
nog een wit-uitgeslagen stuk achter de boeken in de boekenkast. Die
hebben ze mooi niet gevonden. We appen en hebben contact via de

digitale weg. Het helpt eigenlijk wel goed om een beetje aan mijn
nieuwe rol te wennen, ont-moederen, noem ik het maar. Ik realiseer
me dat liefde op afstand ook stroomt, ha.
Ook met de kerkeraad vergaderen we via de computer en dat gaat
prima. We hebben een dominee die bruist van de ideeën en dat helpt
enorm. Nog steeds zoeken we een manier om kerk te zijn en we
voelen ons nog steeds verbonden. Dat blijkt wederzijds merken we nu
weer bij de kerkbalans. Met het geld, maar vooral met de waardering
kunnen we verder en voelen we ons gesteund.
Ondertussen zijn we wel op zoek naar mensen die willen meedraaien
in de organisatie van onze kerk. Hoewel we het moeilijk vinden om
nu mensen te vragen, het is voor de meeste mensen toch een drukke
tijd met alle corona maatregels, maar toch. Er gaan zo links en rechts
mensen stoppen in de kerkeraad en we hebben opvolging nodig. Het
is een leuke klus om te bouwen aan deze gemeenschap.
Inmiddels is mijn zoon binnengewandeld en ga ik mijn aandacht
verleggen.
Soms breekt Uw licht in mensen door, onstuitbaar
Zoals een kind geboren wordt.
Mag ik u, namens de kerkeraad, een lichtje toewensen:
Annemiek Brouwer

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK:
Uitvaartdiensten
We willen terugkijken op het jaar 2020, het jaar waarin op vrijdag 13
maart vanwege corona de samenleving drastisch veranderde.
Uitvaartdiensten mogen nog wel mits de 1,5 meter afstandsregel in
acht wordt gehouden; leden van hetzelfde huishouden mogen wel
naast elkaar zitten. Afhankelijk van het aantal gezinnen kunnen 15 tot
30 mensen een uitvaartdienst in de kerkzaal bijwonen. We hebben
ook uitvaartdiensten gehad met gasten in de consistorie. Sinds we
beeld en geluid hebben is het advies om vooral thuis de dienst te
bekijken en niet in de consistorie. De aanwezigheid van beeld wordt
hij uitvaarten erg gewaardeerd. In deze coronatijd is het helaas niet
toegestaan om na afloop van de dienst de familie in de Meenthoek te
condoleren en een kopje koffie te drinken. Dat wordt als een groot
gemis ervaren. Vorig jaar hebben we zes uitvaartdiensten verzorgd. in
vier gevallen betrof het gemeenteleden, in twee gevallen werd de kerk
verhuurd voor een externe uitvaart. Wat we ook doen is het
gedurende vijf minuten luiden van de kerkklok ’s avonds om kwart
over zes bij een overlijden. We doen dit altijd samen met de
Nicolaaskerk voor een dorpsgenoot: hij of zij hoeft geen kerklid te
zien, we luiden voor elke Odijker die overleden is. Vorig jaar hebben
we 16 keer geluid voor een overledene. We luiden ook op bijzondere
momenten. In maart en april hebben op acht woensdagen in heel
Nederland klokken geluid als teken van troost en hoop in deze
ontwrichtende tijden door corona. We hebben toen ook geluid
gedurende een kwartier vanaf 19 uur. Op Koningsdag was er een
landelijk verzoek de klokken te luiden en tenslotte hebben we op
verzoek van het Bunniks 4 mei comité eveneens de klok geluid
vanwege dodenherdenking. Het afgelopen jaar hebben we vaak de
kerkklok geluid, daarbij worden we gelukkig uitstekend geholpen
door vier klokkenluiders.
Co van Rijn en Pieter Meijer, uitvaarten@pknodijk.nl

WERELDGEBEDSDAG
Op Wereldgebedsdag, altijd de eerste vrijdag van maart, gebeurt er
iets bijzonders: een gebed gaat de hele wereld rond. Landen
wereldwijd zijn vaak politiek verdeeld maar mensen kunnen
verbondenheid ervaren, bv. als zij denken aan de inspirerende
woorden van Paulus: Geloof, Hoop en Liefde. De Wereldgebedsdag
wordt elk jaar door een ander land voorbereid, nu is dat door
Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van
Australië. De datumgrens ligt in die omgeving, een nieuwe dag begint
daar steeds. Toevallig zal op deze vrijdag het gebed daar beginnen en
de hele wereld omgaan: er wordt een kralenketting van
verbondenheid gevormd.
De voorbereidingsgroep in Vanuatu koos als thema “Rotsvast” en zij
werkten dit verder uit met ”Door wijsheid wordt een huis gebouwd,
door inzicht houdt het stand” (Spreuken 24:3).
Wij in Odijk doen ook mee in oecumenisch verband aan deze
wereldwijde verbinding. Het avondgebed is op vrijdag 5 maart om
19.30 uur via de kerkomroep te beluisteren:
kerkdienstgemist.nl/stations/1280. Op dit moment is er nog geen
verbetering te zien in de corona pandemie en het is niet te verwachten
dat u het avondgebed in het Witte Kerkje fysiek mag bijwonen.
Namens het Oecumenisch Beraad Odijk:
Elly van Duin en Pieter Meijer.

VAN KEES VISSER over ' Van kerk en dorp'

Wat een rijk boek is de publicatie van de geschiedenis van 200
jaar Witte Kerkje van Odijk geworden, een boek met glans. Het
omslaan van elke volgende bladzij voelt als het mogen uitpakken
van een nieuw cadeautje. Een prestatie van formaat is het ook!
Met minutieuze precisie is de geschiedenis in woord en beeld
gebracht.
Graag stip ik enkele aspecten aan, die mij opvielen:
Heel opmerkelijk om te lezen dat Odijk in de cruciale fasen van zijn
geschiedenis een zekere onverstoorbaarheid liet zien. De tijd van de
Reformatie, de periodes van Afscheiding en Doleantie, de Eerste en
vooral de Tweede wereldoorlog lijken min of meer geruisloos aan het
dorp voorbij te zijn gegaan. Het leven kabbelde voort. Is het daarom
dat Odijk ruimte kan geven aan diversiteit? Er hoeft geen keuze
gemaakt te worden, dat ligt het dorp en de kerk niet zo; een beeld dat
even zwak als sterk genoemd kan worden. Datzelfde zie ik terug in de
ontwikkeling van het kerklied, maar ook in de aanstelling van

dominees, van rijp en groen en van orthodox tot vrijzinnig. Doet
theologie er toe? Hoe worden keuzes gemaakt of uitgesteld?
Mooi om in dit boek de hele geschiedenis van Kol en Vlaer te kunnen
lezen. Vanaf mijn allereerste kennismaking met de kerk van Odijk
waren mij de letters KV in de grafzerken als vloer opgevallen. Hoe
toevallig - mijn eigen initialen. Eveneens is er terechte aandacht voor
de geschiedenis van de begraafplaats. Maar goed dat er geen rijke
stinkers meer zijn.
Sterk vind ik het om door het hele boek heen te lezen over de
diaconale inzet van de kerk van Odijk; echt een pijler van het
gemeenteleven door de tijden heen, m.n. ook door Rommelmarkt en
Snuffelhonk (ik wist niet eens hoe de naam Snuffelhonk was
samengesteld! Dank daarvoor.)
Betekenisvol om ook de plaats en rol van de school in dit boek op te
nemen, immers zozeer verbonden met de geschiedenis van het dorp
en de kerkgemeenschap. Ik bewaar mooie herinneringen aan de Kerk
& Schooldiensten bij aanvang van ieder schooljaar, zoals de foto op
pag. 223 toont.
Gelukkig ontbreekt niet de belangrijke pijler van de oecumene,
verspreid door het hele boek. De onthulling van de gedenksteen ter
ere van pastoor Claassens had er best bij gemogen.
Afbeeldingen en foto’s
Wat mij verraste, was het enorme aantal nog beschikbare
afbeeldingen uit vroeger tijden, zelfs al vanaf ca. 1570, het vroegste
begin dus. Wat zal dat een speurwerk zijn geweest, maar toch ook een
vindersvreugde, neem ik aan.
Ik voelde het gniffelen van de nauw betrokken families bij het zien
van de doopfoto’s met de jonge ouders Van der Plas, Campagne en
Flach en de foto’s uit het album van de familie Muis, net als
Rembrandt zichzelf afbeeldde in de Nachtwacht. Bij een eventuele
heruitgave verdient Jaap Kits het om als de langst actieve organist
van Odijk (zeker 27 jaar) met foto te worden afgedrukt.
Met de foto van het viltmozaïek (in het boek slechts ‘collage’
genoemd) die gemaakt werd door jong en oud tijdens de
Gemeentezondag in 2017 ben ik erg blij, met dank aan Jenny

Rietbergen, die destijds deze activiteit vormgaf. Het blijft een vrolijk
en veelkleurig beeld van de kerk en haar mensen.
Treffend hoe de pagina’s, die over de Tweede Wereldoorlog gaan,
zwart zijn. Vormgeving van het boek doet er echt toe en valt te
prijzen!
Over de pastorie
Het had maar weinig gescheeld, of de pastorie had een andere
bestemming gekregen. In de tijd van Bas de Poorter en Herman
Vastenbrug werd er (jammer genoeg, zeg ik als oud-pastoriebewoner)
niet voor gekozen om de pastorie te gaan gebruiken als
vergaderlokaliteit of met een meer diaconale functie. Daarmee bleef
de gemeente opgezadeld met een pastorie die qua onderhoud te duur
en qua wooncomfort discutabel is gebleven. Wel zinnig dat deze
geschiedenis wordt vermeld, uiteraard. Wat waren trouwens ooit de
luiken van de pastorie fraai, dat dan weer wel.
Ik kan mij goed vinden in het portret dat jullie met woord en beeld
van mij hebben geschetst. Dat ik geen grasmaaier was, lag natuurlijk
niet aan mij, maar aan het materiaal waar ik dat mee had te doen; een
maaimachine zo klein dat het grasmaaien van de tuin te vergelijken
viel met het legen van een zandauto met een kinderschepje.
Jeugd en jongerenwerk
Dat er ruim aandacht is voor jeugd en jongeren in het Witte Kerkje is
prijzenswaardig. Het is een pijler en krachtbron voor de
gemeenschap. Kerkkamp, clubwerk, jeugddiensten, mooi dat dit alles
wordt genoemd.
Goed dat er ook aandacht is besteed aan de catechese in het Witte
Kerkje, al mag dat nog worden aangevuld. Dat ds. Dingemanse in
1991 met kindercatechese gericht op jonge kinderen begint, is een
duidelijk gegeven. Die kindercatechese is trouwens doorgegaan tot en
met mijn predikantschap, aldoor in samenwerking met Jaap van der
Plas en Gerda van Rijn.
De basiscatechese is in de tijd van ds. Dingemanse veelal door
gemeenteleden opgepakt, maar niet in de eerste zes jaar van mijn
predikantschap; toen heb ik die catechese met veel plezier gegeven.

Daarna is de leiding geleidelijk opnieuw overgegaan naar
gemeenteleden.
Het moge duidelijk zijn, dat ik zeer blij ben met dit prachtige
geschiedenisboek naar inhoud en vorm. Dank aan een ieder die aan
het boek heeft meegewerkt!
Kees Visser
Veenendaal, 8 januari 2021

Het jubileumboek Van kerk en dorp is te koop voor € 24,95 bij
Johanna Muis, Zeisterweg 40, 3984 NL Odijk. U kunt dit bedrag
overmaken naar NL41 ABNA 0558 7092 49 t.n.v. J. Muis-van der
Leun, met vermelding van ‘Boek Van kerk en dorp’ en uw adres.

VAN DE BLOEMENGROEP
Beste Gemeenteleden,
Vanaf 3 januari bepaal ik niet meer de wekelijkse bestemming van
het zondagse kerkboeket. Ik heb het stokje doorgegeven aan onze
dominee Bertie Boersma.
Deze taak heb ik heel wat jaren gedaan, onder andere samen met
dominee Kees Visser.
Het laatste jaar heb ik het alleen gedaan. Als ik aanvullende
informatie nodig had, vroeg ik die aan de leden van de wijkteams of
gemeenteleden. Ik wil iedereen daarvoor hartelijk bedanken.
Voortaan kunnen jullie met alle ideeën en opmerkingen terecht bij :
Mariëtte Hoogendoorn Coördinator Pastoraat,
Ds Bertie Boersma.
Ik blijf wel de Bloemengroep organiseren, zodat er elke week weer
een prachtig boeket staat in onze kerk!
Gemaakt door Ali, Betty, Dicky, Hanneke, Marina, Mies of door mij.
Groeten Corine Landzaat.

VOORAANKONDIGING:
'In eenvoud en stilte zijn'
Heeft u dat ook, behoefte aan tijd voor stilte en eenvoud? Thuis komt
dat er vaak niet van. Daar is teveel afleiding. Maar het Witte Kerkje is
daar een prachtige ruimte voor. Doel: tot (on)rust komen; tot jezelf
komen, wie of wat dat ook is; tijd voor bezinning / zingeving.
Begin 2020 hebben Maarten en Anna Margriet deze vorm 3 keer
uitgeprobeerd. Wij hebben het als zeer waardevolle tijd ervaren.

“In eenvoud en stilte zijn”. Het gaat zo:
De kerk kan koud en donker zijn! Er wordt niet met elkaar gesproken.
Noch vóór, of na die tijd. Tijdsduur van 19.15 - max. 19.45 uur. De
paaskaars brandt, een leeskaars wordt aangestoken en een korte tekst
uitgesproken. Daarna zitten we 20 minuten stil te zijn. De stilte wordt
afgebroken door een gong. We zijn en blijven stil. We vertrekken in
stilte zonder te spreken. Als je toch iets wilt delen kan dat via onze
e-mailadressen.
We willen op 1ste en 3de woensdag van de maand de kerkzaal
gebruiken om in stilte bij elkaar te zijn. Vanwege de aanscherping
van de Coronamaatregelen sinds medio december zijn we nog niet
gestart. We willen gaan starten zodra bezoekers bij kerkdiensten
(zoals we dat in de periode juni t/m medio december 2020 hebben
gekend) weer worden toegelaten.
Graag willen wij weten of meer mensen samen met ons de
stilte willen ervaren.
Info bij: Anna Margriet Kommer
Maarten Kool

NIEUWS VAN HET BIJBELGENOOTSCHAP
Nieuws van het Nederlands
Bijbelgenootschap
Bijbel-ontdekkingstocht, podcast en
blogs over bijbellezen
Voor wie aan de slag wil met de Bijbel is er het leesplan Op
ontdekkingstocht met de Bijbel. ‘Daarmee willen we mensen
uitnodigen om te proeven welke manier van bijbellezen hen
inspireert’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. Ook biedt
het Nederlands Bijbelgenootschap een podcast- en blogserie aan.
Deze initiatieven passen bij de Maand van de Bijbel (24 januari21 februari).
Ontdekkingstocht ‘De Bijbel wil gelezen, begrepen en toegepast
worden’, aldus Buitenwerf. ‘Het is onze missie om mensen daarbij op
weg te helpen. De Bijbel is veelkleurig en mensen zijn dat ook: wat
we nodig hebben en prettig vinden verschilt per persoon, levensfase
en situatie. We gunnen het iedereen om op zó’n manier met de Bijbel
bezig te zijn dat het tot je hart spreekt. Met dit leesplan is dat te
ontdekken.’
Op ontdekkingstocht met de Bijbel is bedoeld voor wie het moeilijk
vindt om de Bijbel een plek in zijn of haar leven te geven. Wie
intekent doet elke dag iets met een bijbeltekst, op verschillende
manieren: luisterend, studerend, creatief, kort (1 minuut) of lang (een
halfuur). Al doende ervaar je wat bij je past en of je er een gewoonte
van zou willen maken. Het leesplan is te vinden in de gratis NBG-app
Mijn Bijbel.
Podcasts en blogs over bijbellezen
Behalve het leesplan is er de podcastserie Bijbelbekentenissen.
Bekende Nederlanders vertellen over hun worsteling met de Bijbel en
welke inspiratie ze eruit halen. Luisteren naar Corien Oranje,
Jacobine Geel, Leo Fijen, Jannica van Barneveld, Ben Tiggelaar en

anderen kan je helpen ontdekken welke aanpak jóú aanspreekt. Te
vinden via Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en via deze link:
https://debijbel.nl/leesjebijbel/podcast-bijbelbekentenissen
Bovendien vindt u in dit kerkblad het losse bijbelrooster voor dit hele
jaar. Dit rooster zal dan nu niet meer in iedere uitgave van
kerknieuws worden weergegeven, voor ons een flinke besparing van
papier en werk. Mag het voor u een stimulans zijn om te weten dat
velen met u dagelijks hetzelfde stukje uit de bijbel lezen.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Willemien Harts
Link: https://debijbel.nl/leesjebijbel/podcast-bijbelbekentenissen
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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….

