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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt weer een nieuw exemplaar van het Kerknieuws. Met deze
keer de focus op het nieuwe seizoen, als een nieuwe start. En die start
is dit jaar een soort dubbel nieuw begin: niet alleen beginnen we met
de startzondag altijd een nieuw kerkelijk seizoen, maar ook beginnen
we dit jaar als het ware opnieuw, in, of aan het einde van deze
coronacrisis, nu er eindelijk weer wat meer kan en mag.
In het vorige Kerknieuws vertelden we dat ieder exemplaar voortaan
een thema zal krijgen. Toen stond de oecumene centraal. In dit
Kerknieuws kijken we vooruit naar het aanbod van activiteiten en
kringen in de komende maanden. Want, hoewel we nog niet zeker
weten hoe we verder kunnen of mogen, toch is er alvast een
bescheiden aanbod bedacht – omdat we als gemeente van Christus
niet zonder ontmoeten, vieren en leren kunnen. De brochure met
activiteiten wordt met dit Kerknieuws meegebracht. Laat u, laat je
verrassen en inspireren!
In dit Kerknieuws vindt u een interview met Barbara Plancken, de
nieuwe coördinator van de kringen en activiteiten rondom het Witte
Kerkje – en natuurlijk alle informatie over kerkdiensten, pastorale
wijzigingen, collectes en andere wetenswaardigheden.
Veel leesplezier toegewenst!
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MEDITATIE
Van U is de toekomst
Als thema voor de startzondag en voor het komend seizoen reikt de
landelijke kerk ons deze bede uit het Onze Vader aan: ‘Van U is de
toekomst’. Ik vind het een mooi thema voor onze tijd. Want als we
terugkijken naar de afgelopen zomermaanden, dan is er veel om je
zorgen over te maken. Vlak voor de zomer liep het aantal
coronabesmettingen weer hard op, er is verdeeldheid in de
samenleving, de democratie staat onder spanning, er is een grote
vluchtelingencrisis en het klimaatrapport dat deze zomer verscheen,
was alarmerend. We zagen de gevolgen van de klimaatverandering
van heel dichtbij. Als je over al deze dingen nadenkt, dan zou je er
somber van kunnen worden.
En dan toch klinkt nu het thema: ‘Van U is de toekomst’. Dat getuigt
van moed en hoop, dat we vooruit durven kijken en durven dromen.
En waar gedroomd wordt, leeft de hoop. En waar de hoop leeft,
komen mensen in beweging.
‘Laat uw Koninkrijk komen’, leert Jezus zijn leerlingen bidden. Je
kunt het Griekse woordje ‘Koninkrijk’ in de oorspronkelijke tekst ook
vertalen met ‘koningschap’ van God. En dan krijgt de bede een
andere strekking: we verwachten niet iets, maar iemand, God die naar
ons toekomt, en die onder ons is. ‘Laat uw koningschap komen, laat
het ons leven raken en veranderen.’ Dat koningschap is er waar de
zachte krachten van de Geest onze harde wereld binnendringen en
veranderen. Maar het is soms maar zo klein en verborgen, zo
kwetsbaar en weerloos, dat je het gauw over het hoofd ziet.
Intussen kijken we naar de nabije toekomst. In ons persoonlijke leven,
in onze naaste kring, in de kerk en samenleving komen vragen als:
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‘hoe gaan we nu verder? Wat hebben we gemist in de coronatijd, wat
hebben we ontdekt en willen we koesteren?’ Het zijn vragen waarvan
ik hoop dat we die in de komende tijd met elkaar zullen bespreken en
overdenken in het licht van het evangelie, en in vertrouwen een weg
zullen vinden.
Want, met die bede ‘Van U is de toekomst’ leggen we ons leven en
de toekomst in Gods handen. Het geloof dat God de toekomst in
handen heeft, geeft ontspanning en vertrouwen. We hoeven het niet
alleen te doen, we staan er niet alleen voor: God laat niet los wat Zijn
hand eens begon. Maar dat is niet het enige: we krijgen ook in onze
handen wat we er zelf aan kunnen doen.
En als we dan nu aan het begin van een nieuw seizoen staan, waarin
misschien best veel onzekerheden zitten, dan bid ik ons allen een
flinke dosis vertrouwen, hoop en moed toe:
‘Van U is de toekomst, kome wat komt!’ (Huub Oosterhuis)
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KERKDIENSTEN
Zondag 19 september, Oecumenische vredesdienst
11:00: Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: De Schans

Zondag 26 september
10:00: Ds. A. Barnhoorn, Utrecht
Collectedoel: Jemina

Zondag 3 oktober
10:00 uur: Ds. Simon Dingemanse, Noordwijk
Collectedoel: Kerk en Israel

Zondag 10 oktober, Maaltijd van de Heer
10:00 uur: Ds. Daco Coppoolse, Odijk
Collectedoel: Geloofsopvoeding door ouder en kerk samen

Zondag 17 oktober
10:00 uur: Ds. Niek Brunsveld, Est
Collectedoel: Verbetering landbouw in Kameroen

Zondag 24 oktober
10:00 uur: Ds. Sam Janse, Ameide
Collectedoel: de Herberg

Zondag 31 oktober, Bijbelzondag/
afscheid ouderling Mariëtte Hoogendoorn
10:00 uur: Ds. Bertie Boersma
Collectedoel: De Bijbelgenootschap
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Zondag 7 november, Dankdag
10:00 uur: Ds Bertie Boersma
Collectedoel: Voedselbank Kromme Rijn

Zondag 14 november
10:00 uur: Ds. Cees Baan, Zeist
Collectedoel: Villa de Vrede

Zondag 21 november, Eeuwigheidszondag
10:00 uur: Ds Bertie Boersma
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COLLECTEDOELEN
Zondag 19 september: Oecumenische dienst.
De Schans.
Zondag 26 september: Jemina.
Jemina is een tehuis voor Arabische kinderen met een handicap in
Bethlehem. Het doel is het verlenen van zorg aan mensen met een
ernstige verstandelijke beperking op de Westbank. Er worden 23
kinderen, 44 volwassenen en 40 gezinnen ondersteund. Deskundigen
en vrijwilligers uit diverse landen werken samen. De oprichters van
40 jaar geleden zijn kinderen van toenmalige gemeenteleden van ons.
Zondag 3 oktober: Kerk en Israël.
De Protestantse Kerk investeert in de relatie met de Joodse
gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.
Kernbegrippen in de relatie tussen Israël en de Kerk zijn gesprek en
ontmoeting.
Zondag 10 oktober 2021: Geloofsopvoeding door ouders en kerk
samen.
Het is moeilijk voor ouders om het geloof door te geven aan hun
kinderen. De plaatselijke kerk geeft ondersteuning. Jong Protestant,
de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken om er
te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over
materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.
Zondag 17 oktober: Verbetering landbouw in Kameroen.
In het noorden van Kameroen kunnen boeren alleen in het regenseizoen
van vier maanden zaaien en oogsten. De kerk steunt boeren bij de
verbetering van productiemethoden om het teeltseizoen te verlengen. De
kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert
ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.
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Zondag 24 oktober: De Herberg.
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg biedt mensen, die
vastlopen in hun leven, weer uitzicht op hun toekomst. Er worden
groepsprogramma`s van 6 weken en individuele begeleiding
verzorgd. De nadruk ligt op bezinning op geloofs- en levensvragen en
er is gelegenheid voor ontspanning. Weer thuis kan nazorg gegeven
worden.
Zondag 31 oktober: het Bijbelgenootschap.
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging met
honderden vrijwilligers en meer dan 150.000 donateurs, gevers en
leden. Via tal van projecten voor diverse doelgroepen, in binnen- en
buitenland, wordt sinds 1814 geprobeerd de verhalen uit de bijbel
dichterbij de mensen te brengen.
Zondag 7 november: Voedselbank Kromme Rijn.
Deze zondag staat in het teken van dank voor het gewas. Laten wij
onze welstand delen met mensen die minder hebben dan wij. In de
gemeente Bunnik doen meer dan 20 huishoudens, die leven beneden
het bestaansminimum, een beroep op de Voedselbank. Hun
boodschappentas wordt voor meer dan 2 dagen in de week gevuld.
Zondag 14 november: Villa de Vrede.
In Utrecht verblijven ca. 4000 mensen zonder verblijfsvergunning. Zij
kunnen niet legaal werken, hebben geen recht op sociale
voorzieningen en kunnen geen huis huren via de reguliere kanalen.
Villa Vrede in Utrecht biedt deze mensen een plek waar ze als mens
behandeld worden, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen
opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid.
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DIGITALE COLLECTE-OPBRENGSTEN

2 mei

Telefonische hulpdienst Utrecht.

9 mei

Syrische vluchtelingen in Libanon. € 102,77

13 mei

Uganda Child Care Fund.

€ 146,91

16 mei

Jongerenwerk PKN.

€ 98,77

23 mei

Bijbellezen in Egypte.

€ 115,77

30 mei

Jongeren en diaconaat.

€ 112,77

6 juni

Kinderen en vrouwen in Uganda.

€ 125,05

13 juni

Dorpskerken in Nederland.

€ 125,05

20 juni

Vluchtelingen in Griekenland.

€ 153,05

27 juni

Timon.

€ 102,38

Aid-Hilcrest

€ 133,30

11 juli

Vakantietas kinderen.

€ 231,30

18 juli

De Glind.

€ 128,30

25 juli

Sumve Hospital Tanzania.

€ 118,30

4 juli
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€ 110,77

UIT DE PASTORIE
Is het echt nog maar een jaar geleden dat ik in Odijk begon? Soms
voelt het alsof ik hier al veel langer ben. Het eerste jaar in Odijk was
ook wel een bijzonder jaar. Intensief, enerverend en onvergetelijk.
In de pastorie heeft iedereen zijn/haar plek wel gevonden. Maar wat
in onze planning niet zoveel prioriteit had, was de tuin. Toen we de
pastorie betrokken was de tuin helemaal leeg gehaald en lag de aarde
klaar om bewerkt te worden. Maar lange tijd wisten wij nog niet zo
goed wat we ermee wilden doen. Zouden we er een mooie wilde
bloementuin van maken, of toch een stukje moestuin? Of van allebei
wat? We kwamen er niet zo goed uit en door tijdgebrek bleef het
daarbij.
Maar toen gebeurde het, geheel onbedoeld en onverwacht. In de tuin
ging het groeien en bloeien, en er kwamen dingen op die we niet
hadden verwacht. Teunisbloem, kamille, een vlinderstruik. Steeds
vaker ontdekten we nieuwe planten en bloemen, en we keken er met
verwondering naar. We hadden er niets voor gedaan.
Inmiddels is het al september. De tuin is nog geen bloemenpracht en
heeft geen rijke oogst opgebracht, maar wel hadden we een jaar vol
verrassingen en hebben we ons vaak verwonderd over wat er
opkwam.
En terwijl ik tussen de bedrijven door een klein beetje aan het wieden
ben, neem ik me één ding voor: om de komende tijd met meer
verwondering om me heen te kijken. Naar wat er is en wat er gebeurt,
in de natuur en tussen mensen, en al het goede, de schoonheid, in
verwondering te aanschouwen en in dankbaarheid te ontvangen.
En oh ja, inmiddels is het plannetje voor de tuin ook bijna klaar!
Ds. Bertie Boersma
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Bij u thuis
Na de zomervakantie is er door de vaccinaties en verruimingen
eindelijk gelegenheid om wat meer kennismakingsbezoeken te
brengen. Ik ga er de komende tijd mee door. Soms blijkt dat mensen
daar, net als ik, al lang op gewacht hebben. Bijvoorbeeld omdat er
iets is waar je in vertrouwelijke zin over wilt praten. Daarom schrijf
ik het graag nog maar eens: u mag ook altijd bellen voor een afspraak.
Weer samen in de kerk
Wat fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten in en rond de kerk! Het
samen zingen en vieren is zo waardevol. We zijn dankbaar voor alle
inzet in de afgelopen tijd om met de techniek en allerlei creatieve
vondsten elkaar toch te kunnen bereiken, maar het is een wereld van
verschil met weer zichtbaar samen vieren. Komt u, kom jij ook naar
het Witte Kerkje? We kunnen en willen elkaar niet missen!
Ds. Bertie Boersma
Levenskunst
Nu we langzaamaan weer steeds meer kunnen doen en er allerlei
dingen in deze weken weer op gang komen, heb ik soms het gevoel
dat ik het weer opnieuw moet leren: een stukje levenskunst,
balanceren in alle dingen die gedaan moeten en mogen worden, in
wat je zelf te kiezen hebt en welke kant je op wilt. Niet alleen in het
persoonlijke leven, maar ook in het gezin en in de kerk.
Ik moest denken aan het volgende verhaal:
De cursus ‘de kunst van het leven’ begon. De coach pakte zonder
woorden een grote, lege pot en deed hem vol met golfballetjes. Toen
de pot tot de rand gevuld was, vroeg hij de cursisten of de post vol
was. Ze zeiden: ‘ja’. Toen pakte hij een doos met kleine
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kiezelsteentjes en goot die in de pot. Hij schudde de pot een beetje en
de kiezelsteentjes rolden in de open plekken tussen de golfballetjes.
Toen vroeg hij opnieuw of de pot vol was. Ze beaamden het.
Nu pakte hij een doos met zand en goot het zand in de pot. En
natuurlijk, het zand vulde alles verder op. En weer vroeg hij of de pot
nu vol was. En weer zeiden ze: ‘ja, nu is de pot vol.’
Daarop nam hij een fles wijn, maakte die open en goot die leeg in de
pot. De wijn vulde de ruimte tussen de zandkorrels. De leraar zei:
‘deze pot staat voor je leven. De golfballetjes zijn de belangrijke
dingen in het leven – je familie, je kinderen, je gezondheid, je
vrienden, je grootste hobby, je geloof. De kiezelsteentjes zijn andere
dingen die ertoe doen, zoals je werk, je huis, je auto. Het zand is al
het andere, de minder belangrijke dingen.
Maar let op: wanneer je het zand eerst in de pot doet, is er geen
ruimte meer voor de kiezelsteentjes of de golfballetjes. Zo is het ook
met je leven. Wanneer je heel de dag al je tijd en energie geeft aan
kleine dingen, zul je nooit ruimte of tijd hebben voor dingen die er
echt toe doen. Maak tijd voor je vrienden. Speel met je
(klein)kinderen en neem je partner mee uit eten. Neem tijd voor
ontspanning. Investeer in relaties en steek tijd in het geloof in God. Er
zal altijd tijd voor andere dingen overblijven.
Maar zorg eerst voor de golfballetjes, de dingen die er echt toe doen.
Stel prioriteiten – de rest is zand en kan er heus nog wel bij.’
Toen de coach uitgesproken was, bleef het een poosje stil. Toen stak
een van de cursisten zijn hand op en vroeg waar de wijn voor stond.
De coach glimlachte: ‘ik ben blij dat je dit vraagt. Het laat zien, dat
hoe vol je leven ook lijkt te zitten, er altijd ruimte is voor een glas
wijn.’
De kunst van het leven. Je moet niet beginnen met zand, met de
dingen die er niet of minder toe doen. Kies eerst de golfballen en de
kiezelstenen. Eerst God en zijn koninkrijk. En al die andere dingen
kunnen en komen er dan vanzelf bij. Daarna kan er geproost worden:
‘Lechajim, op het Leven, op de Levende!’
(vrij naar: Nieuwe wegen en oude bronnen, Victor van Heusden)
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Ds. Bertie Boersma

UIT DE KERKERAAD

Eindelijk even vakantie en we vertrekken op zondagavond naar
Friesland. Daar ligt onze familieboot; een platbodem uit 1935. Ik heb
er zin in, maar als we gaan, klettert de regen zo hard op het autodak,
dat we elkaar niet meer verstaan. In gedachten loop ik de inhoud van
de tassen langs, zitten er genoeg kleren in, dikke sokken en warme
truien. Heb ik de juiste jas mee? Als we aankomen, ligt de ‘oude
dame’ te glimmen. De regen is gestopt en we schuifelen voorzichtig
met onze spullen over het natte dek. Na de herrie in de auto overvalt
ons de rust. Als we wakker worden schijnt de zon volop, het komt
helemaal goed. We hebben een week te gaan en op verschillende
dagen varen onze kinderen mee. Voor we het weten is de week om en
rijden we weer naar huis.
Tijd is een wonderbaarlijk iets. Tijd vliegt. Tijd staat niet stil. De tijd
zal het leren. Komt tijd, komt raad. Tijd heelt alle wonden. Tijd
tekort. Time management. Tijd is geld. Bij de tijd zijn. De tijd is snel,
gebruik hem wel. Bij tijd en wijle. Tijd voor vernieuwing, voor
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verandering. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan...
Waar blijft de tijd, de afgelopen jaren zijn voorbij gevlogen. Het lijkt
zo kort geleden dat ik mijn taak als voorzitter van het Witte kerkje
begon. Niet wetend wat de tijd mij zou brengen. Deze taak was nieuw
voor mij en tot dan was ik vooral toeschouwer binnen de kerk. Als ik
teruglees wat ik destijds schreef, leek het mij een ‘schier onmogelijke
taak’ maar was ik enthousiast over de gemeente en de gemeenschap.
En zo is het ook gegaan. Er gebeurde zoveel. Er waren niet alleen
betrokken bestuurders maar ook een heleboel bevlogen en actieve
gemeenteleden. Daardoor wordt veel mogelijk. En we gingen aan de
slag. We gaven het pastoraat een nieuwe opbouw van taken en
verantwoordelijkheden. Er kwam een jubileumfeestje aan en we
maakten er een feestjaar van.
Met een boek, bier, muziek en een kunstwerk. Het jeugdhonk boven
werd gerealiseerd en we maakten plannen om jongeren en diaconie te
verbinden. Met een eigen doel en een eigen actief project.
Ds. Kees Visser nam afscheid, er kwam een beroepingscommissie en
een nieuwe dominee. Er kwamen zonnepanelen. En er kwam corona.
We schaften beeld en geluid aan. Geen koffie? We kwamen het zelfs
een keer letterlijk aan de deur bezorgen. Er kwam een digitaal
kerkblad en weer bleken we bestand tegen vreemde tijden.
Terugkijkend naar de afgelopen jaren zie ik ons kerkje nog steeds als
een herberg, waar mensen kunnen aankloppen of zachtjes
binnenlopen. Het is goed, je bent hier welkom. Geniet van de stilte,
de rust, de warmte van een gemeenschap. Het is een groot goed om
dat te mogen delen. Binnenkomen, delen en doe maar mee.
Het is voor mij goed om nu te stoppen, mijn tijd zit er op.
Wat ben ik blij dat ik deze kans gekregen heb, dat ik uw vertrouwen
kreeg. Het heeft mij veel gebracht en daar ben ik oprecht dankbaar
voor. Geloven is en blijft iets persoonlijks, iets tussen jou en God,
maar het maakt uit in welke gemeenschap je dat doet. Vertrouwen is
wel mijn thema gebleken, de afgelopen jaren.
De laatste jaren waren niet altijd makkelijk, maar om dat in
vertrouwen tegemoet te zien, geeft veel positieve energie.
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Met vertrouwen geef ik het stokje door aan Stevien. Blij dat zij haar
tijd, kennis en energie er in wil steken, fijn dat zij een tijd met het
Witte kerkje wil oplopen. Wat fijn dat Hilko en hun zonen dat
ondersteunen. Ik wens jullie een
verrijkende tijd.
Energie stroomt
Tijd vliegt voorbij
Geluk binnen en buiten
Dank jullie wel,
Annemiek Brouwer

VAN DE NOTULIST UIT
DE KERKERAAD
Sinds het laatste kerknieuws verschenen is, zijn er twee
kerkeraadsvergaderingen geweest, in mei en in juni. Graag geef ik u
hieruit enkele dingen door.
We zijn heel blij dat we Stevien Gardenier bereid hebben gevonden
om Annemiek Brouwer op te volgen als voorzitter van de kerkeraad!
We zien uit naar een goede samenwerking, zoals we die ook met
Annemiek hebben.
De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters, de begraafplaats en de
diaconie zijn toegelicht. De kascontrolecommissie heeft verslag
gedaan, en gemeld dat de stukken er goed uitzien. Als u meer
informatie wilt, kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters
respectievelijk de diaconie. De diaconie is blij dat Marijke van der
Horst als opvolger is gevonden voor Coen Flach.
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Er worden mensen gezocht voor de commissie gemeentezondag; rond
het uitkomen van dit kerknieuws hebben we hopelijk een fijne start
gemaakt met het nieuwe kerkelijke seizoen op zondag 12 september.
De eerste voorbereidingen zijn ook gestart voor de
kerkeraadsbezinningsmiddag, eind oktober. Het thema is nog een
verrassing.
Een enkele keer komt er een verzoek van buiten onze gemeente om
de kerk op zondag te huren voor een huwelijksdienst. Er is besloten
om de kerk op zondagen hiervoor niet te verhuren, omdat een
huwelijksdienst altijd veel extra werk voor de betreffende
vrijwilligers geeft. Wel is het mogelijk dat gemeenteleden trouwen in
een zondagochtenddienst.
Wil van der Plas heeft voor de zomer, op verzoek van de kerkenraad,
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een gemeentegids te
gaan maken, en een overzicht gemaakt van de vragen die daarbij
beantwoord moeten worden. Dit onderwerp zal binnenkort in de
kerkeraad worden besproken; we houden u op de hoogte.
Verder zijn er nog verschillende onderwerpen aan de orde geweest
waarover u ongetwijfeld in dit kerknieuws (of in het e-nieuws) meer
zult lezen, zoals bijvoorbeeld het aanbod van vorming & toerusting
voor een deel van het komend seizoen, de vrijwilligersavond, en het
kamp voor de jeugd dat aan het eind van de zomervakantie
georganiseerd is.
Vriendelijke groet, Harriët Schneider

OPROEP VOEDSELBANK KROMME RIJN
Iets voor u?
Na acht jaar zit mijn termijn als secretaris erop. Tijd voor een nieuw
gezicht in het bestuur.
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De Voedselbank Kromme Rijn verstrekt in de gemeenten Bunnik en
Wijk bij Duurstede wekelijks voedsel aan ruim 50 huishoudens, die
rond moeten komen van een inkomen beneden het bestaansminimum.
In de Gemeente Bunnik zijn ruim 20 adressen.
Zo`n 50 vrijwilligers werken voor de Voedselbank. Het bestuur heeft
5 leden en vergadert 10 maal per jaar. Het secretariaatswerk vraagt
ca. 10 uur per maand.
Ik heb het werk gedurende die 8 jaar met veel plezier gedaan. De
sfeer is goed en het werk is praktisch en nuttig. Het zou fijn zijn als
uit de kring rond onze kerk, tenslotte een van de oprichters van de
Voedselbank, een vrijwilliger de taak op zich wil nemen.
Nadere informatie bij Jan van Geest,
secretaris@voedselbankkrommerijn.nl.

INTERVIEW MET BARBARA PLANCKEN

Bij deze uitgave van het kerknieuws zit een mooie brochure met
allerlei activiteiten en kringen voor de komende maanden. Hoe is die
brochure tot stand gekomen, wie was de motor hierachter? We gaan
op zoek en komen uit op de Barbeellaan, bij Barbara Plancken. Sinds
een paar maanden is zij de kersverse coördinator van de activiteiten
en kringen van het Witte Kerkje.
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Barbara, vertel eens eens, hoe ben je hier zo in gerold?
Tijdens de Covid-pandemie konden door de maatregelen veel
bijeenkomsten niet doorgaan. Hierdoor vervielen ook de
gesprekskringen en activiteiten van Vorming en Toerusting. Omdat
Kees Visser de coördinator was en eind 2019 met emeritaat ging,
vielen er een aantal dingen samen. Harriët Schneider kwam op een
dag koffie drinken en vroeg of ik dit werk op me wilde nemen. Ik
aarzelde even omdat ik toen op meerdere vlakken actief was in de
gemeente. Maar omdat ik veel van dit werk in mijn eigen tijd kan
doen, op mijn eigen moment, heb ik ja gezegd. Voorlopig voor een
jaar....;-) Maar een jaar gaat snel dus het tweede jaar wil ik al wel
toezeggen, ik krijg er nu net handigheid in.

Wat mooi! Maar wat deed je hiervoor dan?
Tot voor kort draaide mee bij de kindernevendienst als leiding. Ik ben
eerst voorzitter geweest; na vier jaar heb ik dat stokje doorgegeven.
Toen ben ik wel kindernevendiensten blijven leiden, maar inmiddels
ben ik daarmee gestopt. Ik deed meestal de oudste groep en heb dat
met heel veel plezier gedaan.
Vertel eens iets meer over jezelf, over je persoonlijke leven?
Ik werk al 15 jaar voor hetzelfde bedrijf, een familiebedrijf. Dat geeft
me heel veel werkplezier en energie. Daarnaast ben ik actief voor de
jeugd bij de tennisclub, zit ik in het bestuur van Muziekschool
Kromme Rijn en help ik zo nu en dan bij de Huiskamer van Odijk. Ik
ben vaak buiten te vinden met onze hond of op de fiets. Altijd in hoog
tempo, ik ben een druk baasje, een regelaar. Het liefst breng ik tijd
door met mijn gezin, mijn man en onze twee kinderen: Gees en
Valerie. We zijn graag buiten, in de tuin of op het water. Verder speel
ik graag piano, houd van bakken en geniet van zingen.
Je kunt prachtig zingen, weten we inmiddels. We horen je graag!
Wat zing je het liefst, en ook: wat is je mooiste lied?
Ah, dat vind ik lastig. Wat je hoort kan je niet altijd zingen. Ik vind
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Stef Bos bijvoorbeeld prachtige liedjes schrijven en zingen, de kracht
zit hem in de rust en bedachtzaamheid waarmee hij een lied brengt.
Echter dat zou ik niet kunnen, ik heb meer melodie nodig. Als het
gaat om kerkliederen, dan zing ik graag het lied: ‘Lof zij de Heer’
(lied 868) of ‘Alles wat adem heeft’ (lied 146c).
Waar hoop je op, voor de nabije toekomst, als het gaat om de
gemeenschap van het Witte Kerkje?
Samen zijn, verbinding vinden. Dat ervaar ik niet alleen ín het kerkje,
maar zo vaak er omheen. Iemand die ik spontaan op straat tegenkom
of in de kerktuin bij het vlaggetjes ophangen. Samen al pratend
weglopen en zo even een inkijkje krijgen in een andermans leven. Dat
vind ik heel mooi. Ik hoop dat op die manier verbinding kan blijven
bestaan, op een onverwachte manier.

DRINGENDE OPROEP
VANUIT DE KINDERNEVENDIENST
Leiding kindernevendienst gezocht
Op onze oproep voor de zomer, heeft zich alvast 1 nieuwe leiding
gemeld: Jenny Rietbergen, welkom in ons team!
Bij het roosteren werd ons helaas duidelijk dat we alsnog het rooster
niet rondkrijgen. Daarom onze warme doch dringende oproep aan
ouders of anderen die zich geroepen voelen: we hebben nog 2 à 3
extra mensen nodig in ons team.
Mocht je niet willen meedraaien, maar wel een handje willen helpen
bij onze kinderprojecten (kinderkerstfeest, diaconale actie...) horen
wij dit ook graag. Ook deze bijdrage is van harte nodig, en wordt erg
gewaardeerd.
Je kan in september/oktober enkele keren samen leiding draaien, om
te kijken hoe het eraan toe gaat. Je kan aangeven of je voorkeur hebt
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voor de jongste groep (4-8 jaar, meer nadruk op knutselen) of de
oudste groep (9-12 jaar, meer nadruk op gesprekken). Per week zijn
er ongeveer 5 tot 10 kinderen per groep, en de sfeer is echt
supergezellig. Je bent ongeveer eens in de 6 weken aan de beurt.
Aarzel niet iemand van het team aan te spreken mocht je vragen
hebben, of neem contact op met onderstaande.
Namens de Kindernevendienst-leiding,
Marja Campagne, voorzitster

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
VAN DE BEHEERGROEP 'HUWELIJKEN'
Bruidsparen komen graag naar het witte kerkje om hun huwelijk in te
laten zegenen. Ieder bruidspaar wil natuurlijk een volle kerk met al
hun familie en vrienden. Soms speelt er een band met piano en zang;
een andere keer wordt alleen het orgel bespeeld. Het laatste
anderhalf jaar is dat echter lastiger. Vorig jaar is er slechts 1
huwelijk gesloten en enkele weken geleden is het eerste huwelijk dit
jaar voltrokken. Vooraf is er veel kontakt geweest met ons Corona
Moderamen. Dit moderamen volgt de richtlijnen van RIVM en
PKN zodat wij met het bruidspaar kunnen zorgen voor een ‘veilige’
dienst.
Veel bruidsparen hebben vanwege alle beperkingen gekozen voor een
andere grotere kerk waar meer plaatsen beschikbaar zijn of hebben
hun kerkelijke inzegening uitgesteld.
Dit najaar volgen er gesprekken met 2 bruidsparen die volgend jaar in
onze kerk willen trouwen. We hopen dat de maatregelen tegen die tijd
het toestaan dat de kerk wat meer gevuld kan zijn. Wil en Jaap van
der Plas hebben zich bereid verklaard met ons te gaan samenwerken
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om de huwelijken beurtelings, qua begeleiding, te verdelen; met de
bedoeling dat zij dit in de toekomst gaan overnemen.
Cees en Wilma Molenaar

UITNODIGING VRIJWILLIGERSAVOND
Ook in coronatijd is er door alle vrijwilligers veel werk verzet. Er is
schoongemaakt, online vergaderd, aan de jeugd en de ouderen
gedacht, de bloemen stonden elke week in de dienst, de begraafplaats
werd onderhouden enzovoort. Graag willen we alle vrijwilligers
bedanken door hen een mooi programma aan te bieden,
'Ontmoetingen Onderweg'.
We hebben hiervoor twee gasten uitgenodigd. Aat van der Harst
wandelde van zijn huis in Leusden naar Santiago de Compostella en
erna naar Rome. Samen met zangeres Marianne van der Post maakte
hij een verhaal van zijn tocht. Aat ertelt over de weg naar de verte
met pelgrimsthema’s als de oproep, wolven op de weg, ontmoetingen,
wegwijzers, heilige plaatsen en de aankomst/thuiskomst. De
wandelweg staat steeds symbool voor de levensweg en is daarmee
herkenbaar voor ons allemaal.
Ieder die de afgelopen twee jaar een taak had in onze kerk, kan zich
opgeven voor 17 of 24 september. Om half 8 wordt u ontvangen met
koffie of thee en om 20 uur start het programma. Dit is tussen 21:15
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uur en 21:30 uur afgelopen waarna we afsluiten met een drankje. Het
wordt zeker leuk, dus laat deze kans niet aan u voorbij gaan. U kunt
zich opgeven via info@pknodijk.nl met vermelding van het aantal
personen en de avond(en) die u zou willen. U kunt thuis ook
meekijken via www.kerkdienstgemist.nl (Odijk).
Wees welkom en geeft het ook door aan de andere mensen in je
vrijwilligersgroep.
Met hartelijke groet,
Hans Marquart, Bertie Boersma en Hanneke Lafeber

UITNODIGING
EINDEXAMEN ORGEL van Rodyan v.d. Brink
Lieve familie, vrienden en alle andere belangstellenden,
Op 29 september is het zo ver, dan ga ik mijn eindexamen orgel
spelen in de Joriskerk in Amersfoort! Bij deze wil ik iedereen die het
leuk vindt om hierbij aanwezig te zijn van harte uitnodigen. De exacte
gegevens zijn:
Eindexamen orgel: Rodyan van den Brink
Datum: 29 september, aanvang 20.30 uur
Locatie: Joriskerk, Hof 1 te Amersfoort
Na afloop is er gelegenheid in de kerk om na te praten onder het
genot van een drankje.
Voor de voorpret wil ik graag alvast iets
vertellen over mijn programma. Voor dit
examen ben je als student verplicht om
muziek uit verschillende tijdsperiodes te
spelen, van renaissance tot hedendaags en
een compositie van J.S. Bach.
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Ik ga beginnen op het koororgel, een kleiner orgel, in een wat
afgesloten deel van de kerk. Samen met vier zangers laten we het
koraal ‘Wir glauben all an einen Gott’ van Martin Luther klinken,
zang en orgel afgewisseld (alternatim) zoals dat vroeger gebruikelijk
was. Dit lied is een credo, een geloofsbelijdenis waarin in drie
coupletten het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt
bezongen. Van dit lied speel ik een bewerking van Heinrich
Scheidemann (1595-1663), een componist uit de renaissance.
Op hetzelfde orgel speel ik ook een hedendaags stuk; ‘De Profundis’
van Daan Manneke (1939). De Profundis zijn de eerste woorden van
psalm 130; uit de diepten roep ik tot U, o Heer. In 2020 heeft
Manneke dit stuk geschreven op verzoek van
de gemeente Breda ter nagedachtenis aan de
overledenen aan corona. Het koraal ‘Ach wie
flüchtig, ach wie nichtig’ van Michael Frank
speelt een centrale rol in dit stuk.
Op het hoofdorgel, het grote orgel, speel ik
vervolgens nog drie stukken waaronder een
preludium en fuga (BWV 541) van Johann
Sebastian Bach (1685-1750), een opgewekt en
virtuoos stuk waarbij het orgel voluit zal
klinken. Een preludium is letterlijk vertaald een voorspel,
voorafgaand aan een ander deel. In de composities van Bach is het
preludium vaak meer dan een voorspel zou doen vermoeden, een
nauwkeurig uitgewerkte compositie die ook nogal eens op zichzelf
gespeeld kan worden. Een fuga begint met een thema, een melodie,
die op verschillende toonhoogten terug komt in het stuk.
Olivier Messiaen (1908-1992) is een Franse componist uit de 20e
eeuw die baanbrekend en vernieuwend werk heeft verricht voor de
muziek, met name voor orgelmuziek. Van hem speel ik ‘Le Dieu
caché’, wat de verborgen God betekent. Messiaen was een zeer
gelovig mens. Zijn grootste inspiratiebron voor zijn muziek was de
schoonheid van Gods schepping en dan met name het gezang van
vogels. In veel van zijn composities, zo ook in dit stuk, heeft hij
vogelgeluiden nagebootst. In dit stuk doen delen ook denken aan
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gregoriaanse zang zoals dat in kloosters werd en soms nog wordt
gezongen.
Uit de laatste tijdsperiode, de romantiek, speel ik ‘Variations
Sérieuses’ van Felix Mendelssohn (1809-1847). Mendelssohn schreef
dit stuk voor piano. Mijn docent Reitze Smits heeft dit stuk bewerkt
voor orgel, deze bewerking zal vanavond klinken. Het stuk begint met
een ‘lied’, zo klinkt het althans, waarop vele variaties volgen. In deze
variaties, die verschillende karakters hebben, zal het ‘lied’ steeds
terug te horen zijn.
Ik hoop velen van u te mogen begroeten op mijn eindexamen en wens
u alvast veel luisterplezier!
Hartelijke groet,
Rodyan van den Brink

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.
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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
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31e JAARGANG, september t/m november 2021

Inleverdatum kopij volgend kerknieuws: maandag 8 november voor 12.00
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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….
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