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VAN DE REDACTIE
Een nieuwe editie van het Kerknieuws ligt voor u. Met dit keer veel
nieuws over de komende tijd: over de gedachteniszondag, Advent en
Kerst, over het project van de kindernevendienst en natuurlijk nog
heel veel andere informatie.
Op dit moment van schrijven is nog niet bekend met welke coronamaatregelen we de komende tijd te maken krijgen en hoe dat zal
doorwerken in ons gemeente-zijn, in het houden van de erediensten
en de andere activiteiten. Houd daarom de website en de nieuwsbrief
goed in de gaten: daar vindt u steeds alle actuele informatie.
Met veel enthousiasme begonnen we het nieuwe seizoen met de
startzondag en allerlei activiteiten en kringen. Tegelijkertijd, en dat
zult u ook kunnen lezen in dit Kerknieuws, zijn er in de afgelopen
maanden meerdere gemeenteleden ons ontvallen. We gedenken hen
met eerbied en genegenheid.
En zo gaan we op naar Advent. We bereiden ons voor op het wonder
van Kerst: God is niet ergens hoog in de hemel, maar mens geworden,
mens met de mensen. Hij is erbij in onze vreugde en ook in de diepte
van lijden en verdriet. In deze vreemde en verwarrende tijd waarin we
nog steeds niet bevrijd zijn van het coronavirus worden we
uitgenodigd om te vieren dat het Licht is gekomen in onze wereld.
Het Licht dat schijnt in de duisternis. Dat dat ons kracht,
verbondenheid en hoop mag geven voor de tijd die komt.
Houd moed, heb lief!
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MEDITATIE
Advent = andersom denken
We bevinden ons, bij het verschijnen van dit kerkblad, vlak voor de
adventstijd. Opnieuw leven we toe naar de geboorte van het Kind.
Opnieuw kijken we uit naar de komst van de Messias. Advent is een
tijd van hoop, verwachting en toekomst en zoals te verwachten valt,
horen daar ook bijbelverhalen bij van hoop, verwachting en toekomst.
‘Tel je mee’, is het thema van ons adventsproject dit jaar. We lezen
teksten over de wereld-andersom. We zingen met Maria mee, over
God die gewone mensen belangrijk maakt. We horen van Jesaja, over
Gods dienaar die door niemand werd gezien. Juist de mensen die
weerloos en klein zijn, worden door God gezien en tellen mee. ‘Tel
je mee?’ in Gods Rijk wordt heel anders, andersom geteld.
Maar soms kan het klinken als toekomstmuziek en kan je het gevoel
bekruipen: verwachten we er nog wel werkelijk wat van? Gaat de
wereld ondertussen niet precies hetzelfde door? Ieder jaar opnieuw?
Misschien moeten we even een stapje terug doen om goed te
begrijpen wat die bijbelteksten in de Advent ons willen zeggen en
vooral hoe! Dat heeft te maken met ons denken over verleden, heden
en toekomst. Die gedachtegang gaat vaak als volgt: eerst was er het
verleden, wij leven vandaag en de toekomst begint morgen. Verledenheden-toekomst, in die volgorde. Om de wereld om ons heen te
begrijpen en ons eigen leven, om daar vat op te krijgen, gebeurt er
dan het volgende: we herinneren ons hoe iets vroeger was, we zien
hoe het vandaag is en vanuit deze twee volgen we de lijn door naar de
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toekomst om onze conclusies te trekken, wat we mogen verwachten.
Om een voorbeeld te geven: vroeger zat de kerk vol, tegenwoordig is
dat een stuk minder, dus dan zal er in de toekomst wel iemand zijn
die het licht uit zal doen. Of: vroeger had je idealen voor de toekomst,
tegenwoordig zie je dat veel van die idealen niet zijn uitgekomen, dus
dan zal het er in de toekomst wel helemaal niet meer van komen.
Het is niet gek om zo je gedachtegang op te bouwen, vanuit de
volgorde verleden, heden, toekomst. Je leert (soms) uit het verleden,
het houdt je met beide benen op de grond en het behoedt je voor
luchtkastelen. Toch kent deze manier van denken ook zijn
beperkingen. Er is geen ruimte meer voor verrassing, verwondering
en wie zegt dat ontwikkelingen van vroeger naar nu ook op dezelfde
manier door zullen zetten?
En daarbij: hoe we het verleden analyseren en onthouden, is dat ook
niet erg gekleurd door onze herinnering?
Als we in deze adventstijd lezen over de wereld andersom, dan
moeten we deze manier van denken, van verleden-heden-toekomst
even helemaal loslaten. Profeten als Jesaja en Micha en ook andere
bijbelschrijvers die vertellen over “die ene dag die komt…” kijken
precies andersom, namelijk vanuit de toekomst naar het heden.
Vanuit een beloofde toekomst, vanuit een wereld waarin alles terecht
komt en ieder mens telt, kijken ze naar de wereld van nu en dat geeft
hen de moed te bekritiseren waar het er nog helemaal nergens op lijkt
en aan te moedigen waar ze al kiemen zien van die beloofde
toekomst. Er is een mooi lied, dat zegt:
Blijf niet staren op wat vroeger was,
sta niet stil bij het verleden,
Ik, zegt Hij (God), ga iets nieuws beginnen,
het is al begonnen, merk je het niet?
(L809, bij Jesaja 43:18-19)
Vooral die laatste zin verraadt een andere manier van kijken naar de
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wereld om je heen. Niet: ‘ik moet nog maar kijken wat er van komt’
(verleden, heden, toekomst), maar: ‘kijk eens wat er al begonnen is’
(toekomst-heden-verleden). Vanuit een vast vertrouwen waar het op
uiteindelijk op uit zal lopen, kijk je naar het hier en nu om je heen en
dat geeft levenskracht, hoop en moed om het anders te doen.
Vanuit de toekomst kijk je naar het heden en niet andersom. Dat is
een waagstuk, een sprong van vertrouwen, van geloof, dat zeker,
maar je knapt er zo van op als mens om af en toe zo even om je heen
te kijken! Even hoef je niet angstvallig je eigen conclusies te trekken,
je voorzichtige hoop tegen beter weten in, maar je laaft je aan Gods
beloofde toekomst, je laat je inspireren door hoe het zou moeten zijn,
hoe het wordt en vervolgens wordt je in je kracht gezet om zo de
wereld en je eigen leven tegemoet te treden. Wie weet is het de
moeite waard om zo eens andersom te denken? Tel maar mee…
Advent is daar een mooie tijd voor!
ds. Bertie Boersma
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KERKDIENSTEN
Zondag 21 november, Eeuwigheidszondag
10:00 uur: ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Omzien naar elkaar
Zondag 28 november, 1e Advent
10:00 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst
Zondag 5 december, 2e Advent
10:00 uur, ds. Geertien Morsink uit Odijk
Collectedoel: Opvang en scholing van kwetsbare kinderen in Rwanda
Zondag 12 december, 3e Advent, Maaltijd van de Heer
10:00 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: De Glind, een stabiel huis voor kinderen
Zondag 19 december, 4e Advent
10:00 uur, ds. Jaap Doolaard uit Odijk
Collectedoel: Kerstchallenge, kinderen doorleven het verhaal van Kerst
Vrijdag 24 december
19:00 uur, Kinderkerstfeest
22:00 uur, ds. Bertie Boersma, Kerstnachtdienst
(met muzikale medewerking van Jantine Bokhorst)
collectedoel: Opvang daklozen door Leger des Heils in Utrecht
Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag
9.30 uur en 11:00 uur Kerstmorgendienst
ds. Bertie Boersma
Collectedoel: kom op voor kinderen in de knel
Zondag 26 december, 2e Kerstdag
10:00 uur, ds. Erik Schuddebeurs uit Houten
Collectedoel: Dovenpastoraat
Vrijdag 31 december, Oudjaarsavonddienst
19:30 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Continuïteit in eigen gemeente
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Zondag 2 januari 2022
10:00 uur, ds. Nynke Dijkstra-Algra uit Houten
Collectedoel: de Hezenberg
Zondag 9 januari, Zondag eenheid Christenen, Maaltijd van de Heer
10:00 uur, ds. Marian van Giezen, Zeist
Collectedoel: de Hoop
Zondag 16 januari, Oecumenische dienst Nicolaaskerk
let op: 11:00 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Oecumenische dienst
Zondag 23 januari
10:00 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: De kerk in een dorp
Zondag 30 januari
10:00 uur, ds. Irene van der Meulen, Houten
Collectedoel: Sirkelslag
Zondag 6 februari
10:00 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Boeren in Oeganda
Zondag 13 februari, Maaltijd van de Heer
10:00 uur, ds. Jan-Willem Leurgans, Ermelo
Collectedoel: Meer werk voor jongeren in Nepal
Zondag 20 februari, Jongerendienst
10:00 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Save. Kinderen van werk naar school
Zondag 27 februari
10:00 uur, ds. Erik Schuddebeurs, Houten
Collectedoel: Open Doors
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Gedachteniszondag 21 november 2021
Op zondag 21 november gedenken we hen die we in het
afgelopen jaar – of nog langer geleden – hebben moeten
loslaten. Het thema van deze dienst is: ‘Ik zie je’. Het zal
gaan over Bartimeüs die gezien wordt, geroepen en op
zijn benen gezet. Hij 'ziet' weer een weg om verder te
gaan. En dat alles door Iemand die temidden van de
menigte hem ziet, werkelijk ziet. Gezien worden in je
verdriet is misschien wel het belangrijkste als je rouwt.
Oproep: namen doorgeven voor een lichtje tijdens de dienst
De familie van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden,
worden uitgenodigd om zelf de kaars te ontsteken na het noemen van de
namen van hun geliefden.
Maar ook anderen, die in de kerk of thuis meevieren, kunnen de naam van
een dierbare doorgeven aan ds. Bertie Boersma. Die naam zal dan
genoemd worden 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 komen aansteken. Daarvoor blijft
de kerk open tot circa 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. Aanmelden is niet nodig. Houd u aan de anderhalve meter
afstand, de aangegeven looproute en draag een mondkapje.
De voorbereiding van deze dienst is in handen van Jolanda van der Veen,
Rita Beumer en ds. Bertie Boersma. Muzikale begeleiding is in handen van
Rodyan van den Brink (orgel) en Jantine Bokhorst (harp).
Voor vragen of meer informatie: bel, mail of app ds. Bertie Boersma
(dsboersma@fqi.nl / 06-23 10 95 74)
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Ik mis je
niet minder
maar meer,
want elke dag
is een dag meer
zonder jou.
Het slijt;
ook dat is waar.
Ik ga verder.
Zo goed en zo kwaad.
De ene dag gaat,
de andere is niks
zonder jou.
Ik leef.
En geniet ervan
met vallen
en opstaan.
En ik mis je.
God, leer me léven!!
mèt gemis!!

tekst: Rebecca Onderstal

CORONA MAATREGELEN

8

De besmettingen met corona lopen in Nederland helaas weer hard op.
Zo hard zelfs, dat de overheid weer maatregelen heeft aangekondigd.
Als kerkelijke gemeente willen we onze verantwoordelijkheid nemen
om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden. De
basisregels (handen wassen, afstand houden, thuis blijven bij
verkoudheid) brengen we graag nogmaals dringend onder de
aandacht. Daarnaast hebben we als aanvullende maatregel besloten
om per komende zondag na de dienst niet meer koffie met elkaar te
drinken. Hoe jammer we dit ook vinden, het koffiedrinken blijft een
moment waarop de gewenste afstand niet gehandhaafd kan worden.
Daarnaast zetten we de rijen stoelen in de kerkzaal nog iets verder uit
elkaar en verzoeken we iedereen om tijdens het lopen in de dienst een
mondkapje te dragen.
We wachten de volgende persconferentie van de overheid af. Mocht
daar blijken dat de genomen maatregelen niet (voldoende) effect
hebben en de rijksoverheid nieuwe maatregelen afkondigt, dan zullen
wij overstappen op het hanteren van de strikte 1,5 meter afstand
tijdens de dienst. Dit betekent dat ook dat aanmelden weer
noodzakelijk wordt en wellicht nog andere aanvullende maatregelen.
We hopen dat het zover niet hoeft te komen. We houden u via enieuws op de hoogte.
Maar voor nu dus:
-

Basisregels in acht houden (handen wassen, afstand bewaren,
thuisblijven bij verkoudheid)
Geen koffiedrinken na kerkdienst, direct naar huis gaan
Mondkapje op tijdens lopen in de dienst

Collectegeld en de vooruitgang
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Met tweemaal drie geldstromen: overschrijvingen, collectemunten en
muntgeld en bankbiljetten ontvangen de diaconie en de kerkrentmeesters uw
bijdragen aan de collecten. Het storten van muntgeld is problematisch
geworden voor ons. Voorheen werd het gestort bij de RABO. Eerst dichtbij
tegenover de kerk, toen naar de bank in Driebergen en uiteindelijk naar de
bank in Houten. Dat is voorbij.
De grootste banken in Nederland werken nu met een bedrijf dat de
automaten voor pinnen en geldstorten beheert. De munten kunnen we
storten in een machine bij de Gamma op Hoograven. Als je pech hebt is
deze vol en dan moet je op een andere keer terugkomen. Papiergeld moet
weer ergens anders naar toe.
U helpt ons als u muntgeld vervangt door collectemunten. Bankbiljetten
kunnen we aan elkaar overdoen, uiteraard met digitale betaling. Muntgeld
verwerken we wel, maar als het minder is helpt het ons.
De diaconie.

COLLECTEDOELEN
Zondag 21 november: Omzien naar elkaar.
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder.
Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk
onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland
stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het
steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan
alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken
hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof,
hoop en liefde ten voeten uit.
Zondag 28 november: Kerken in Moldavië geven kinderen een
toekomst.
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun
ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol.
Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de
seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en
zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen
ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met
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elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven
meenemen.
Zondag 5 december: Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
in Rwanda.
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees
achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze
kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama
Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun
ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen
opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding,
een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze
voorlichting over Hiv/aids op scholen en in kerken.
Zondag 12 december: De Glind, een stabiel thuis voor kinderen.
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze
maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein
dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze
getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun
toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende
kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel
gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig
thuis vinden.
Ieder jaar collecteren wij voor De Glind en de diaconie heeft een
lening met lage rente aan de Rudolf Stichting, eigenaar van De Glind,
verstrekt.
Zondag 19 december: KerstChallenge, jongeren doorleven het
verhaal van Kerst.
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n 600
plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In de
KerstChallenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de
wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere
kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich
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verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven
van vrede mogelijk maakt.
Kerstavond 24 december: Opvang daklozen door Leger des Heils
in Utrecht.
Bij de Laagdrempelige 24-uursopvang is er 24 uur per dag begeleiding. Deelnemers krijgen een eigen kamer en basisbenodigdheden.
Geholpen wordt onder andere bij inschrijving in de gemeentelijke
basisadministratie en, als het nodig is, bij het aanvragen van een
uitkering of het vinden van een baan of dagbesteding.
Kerst 25 december: Kom op voor kinderen in de knel.
Jarenlang uitzichtloos en onzeker wachten. In een tent, in kou en
warmte. Onveilig. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen,
sanitaire voorzieningen. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen
in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter
leven! Kerk in Actie komt op voor deze kinderen. Doe mee! Geef
licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Zondag 26 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 hiervoor 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 2 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 9 januari: De Hoop.
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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 16 januari: Oecumenische dienst.
Geen informatie ontvangen.
Zondag 23 januari: De kerk in een dorp.
Kerken kunnen een belangrijke rol spelen in een dorp. Als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. Onze landelijke kerk biedt een platform waarop ideeën en ervaringen gedeeld
kunnen worden. Dit inspireert en motiveert om kerk in, van en voor
het dorp te zijn. Door samen te werken met anderen kan ook een
kleine groep van betekenis zijn.
Zondag 30 januari: Sirkelslag.
Jongerengroepen uit heel ons land, ook uit Odijk, spelen ook dit jaar
weer online het interactieve bijbelspel van onze landelijke kerk,
Sirkelslag. Een Bijbelverhaal of een diaconaal thema staat centraal.
Een mooie wijze om bij de kerk betrokken te zijn.
Zondag 6 februari: Boeren in Oeganda.
In Oeganda is het door toenemende droogte en overstromingen steeds
moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De lokale Anglicaanse
Kerk leert de bevolking zich aan te passen door het planten van
bomen, het gebruik van droogtebestendige zaden, betere opslag van
de oogst en betere ovens. Training wordt gegeven op demonstratievelden. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.
Zondag 13 februari: Meer werk voor jongeren in Nepal.
De werkloosheid in Nepal is hoog en veel jongeren gaan naar India,
Maleisië of de Golfstaten. De omstandigheden zijn daar slecht en het
loon is laag. Door de Corona zijn velen weer naar huis gekomen.
Kerk in Actie verzorgt in Nepal voor 2500 jongeren werk. In hun
eigen omgeving kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen.
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Zondag 20 februari: Save. Kinderen van werk naar school.
Het project SAVE in India geleidt kinderen 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 27 februari: Open Doors.
Duizenden christenen worden vervolgd. Open Doors steunt hen met
Bijbels, trainingen, en zo’n 1 miljoen mensen in Midden-Oosten en
landen in de sub-Sahara krijgen praktische hulp en voedsel.
DIGITALE COLLECTE-OPBRENGSTEN
1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus
29 augustus
5 september
12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober

Hospice Kromme Rijn
De Regenboog
Christenen in Pakistan
Individuele hulpverlening
Amnesty International Bunnik
Kerk in Chana
Vluchtelingenwerk Bunnik
De Schans
Jemima
Kerk en Israël
Geloofsopvoeding
Landbouw Kameroen
De Herberg
NBG

€ 115,-€ 115,-€ 115,-€ 122,95
€ 127,95
€ 110,66
€ 262,50
€ 105,66
€ 178,63
€ 138,70
€ 96,56
€ 145,91
€ 111,96
€ 158,61

VAN DE NOTULIST UIT DE KERKERAAD
Wat is er de laatste maanden weer veel gebeurd rondom het Witte
Kerkje: de activiteiten vanuit vorming & toerusting draaien volop en
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worden over het algmeen goed bezocht door gemeenteleden en andere dorpsgenoten; de nieuwe kalender 2021-2022 met daarin alle
activiteiten voor kinderen en jongeren is klaar en werd verspreid;
hierbij is meer aandacht gekomen voor jongeren vanaf 13 t/m 16 jaar
in de vorm van een 6-wekelijkse soos/club; het kerkterrein is door een
heel aantal gemeenteleden winterklaar gemaakt. En zo kunnen we
nog wel even doorgaan. Fijn om te merken dat we samen als
gemeenschap de schouders eronder zetten. Hoe onzeker de toekomst
ook blijft, we zoeken elkaar op en maken er het beste van. Recent is
de kerkeraad bij elkaar gekomen voor de bezinningsmiddag. Die had
als thema ‘Van u is de toekomst’, het jaarthema van de PKN. De
uitkomsten van die bezinning bespreken we begin volgend jaar in de
kerkeraad en gaan we natuurlijk ook met u delen.
Sinds de zomer heeft de kerkeraad twee maal vergaderd. Begin
november was Arjan Muis daar voor het laatst bij, en Maarten Kool,
als zijn opvolger (voorzitter van de kerkrentmeesters), voor het eerst.
Over een aantal onderwerpen dat besproken werd, heeft u al eerder
kunnen lezen, zoals bijvoorbeeld de gemeentezondag en de
vrijwilligersavond, en de voorbereiding van de gemeentegids.
De rapportage van onze predikant is besproken, met veel aandacht
voor bijzondere diensten, pastoraat en vorming & toerusting. Verder
zijn de jaarrekeningen van kerkrentmeesters en diaconie toegelicht en
goedgekeurd. U leest hier meer over in e-nieuws of kerknieuws.
Zo bent u weer op de hoogte van de grote lijnen die ons bezighouden.
Uiteraard zijn de veranderende coronamaatregelen ook onderwerp
van gesprek, we houden u op de hoogte via het e-nieuws.
Vriendelijke groet, Harriët Schneider

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
Beheer Witte Kerkje / Verhuurprognose
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Vóór de coronacrisis lag de opbrengst uit de verhuur van de kerk en de
bijgebouwen jaarlijks tussen de € 12.500 en € 14.500. Een substantieel
bedrag op de jaarrekening van de kerk. Voor 2022 ligt de verwachting
helaas een stuk lager: ongeveer € 7000. Allerlei beperkende maatregelen
i.v.m. corona vormen de oorzaak. En ook het komende jaar lijken die nog
van kracht. Dat remt de verhuur. Daar valt weinig aan te veranderen. Toch
waren er tot nu toe in 2021 ook onverwachte aanvragen voor verhuur. Voor
de Tweede Kamerverkiezingen dit afgelopen voorjaar heeft de gemeente
Bunnik ons benaderd de Meenthoek als stemlokaal te mogen gebruiken.
Uiteraard hebben we daarin bewilligd. Ook het komende jaar 2022 staan
weer verkiezingen op het programma: gemeenteraadsverkiezingen. Goede
kans dat de gemeente Bunnik ons opnieuw zal benaderen. Afgelopen
september vond in de kerk een concert plaats als eerbetoon aan de in 2009
overleden Bunnikse componist en organist Gert Oost, georganiseerd door
zijn dochter Judith Oost. Een onverwachte aanvraag met een leuke
uitstraling naar de plaatselijke gemeenschap. En komende 3 december zal
ons kerkje weer schitteren in een TV-opname met de bekende ds. Paul
Visser uit Amsterdam.
Leuk wanneer andere partijen de weg naar het Witte Kerkje weten te
vinden. Of dat ook voor de bruiden en de bruidegoms van elders geldt, is
nog niet zo duidelijk. Voorlopig blijft voor 2022 de teller staan op een of
twee aanvragen voor een kerkelijke inzegening, tegen ongeveer tien of
twaalf vóór de coronacrisis. Toch zullen we rekening moeten houden met
een lagere opbrengst uit verhuur. Wat dit voor consequentie heeft voor het
huishoudboekje van de kerk laat zich raden. Misschien verstandig rekening
te houden met een vraag van de kerkeraad bij monde van het college van
kerkrentmeesters bij de jaarlijkse actie Kerkbalans om nog eens te kijken
naar de hoogte van onze eigen vaste vrijwillige bijdrage.
Daco Coppoolse

Kerstgedicht
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In de diepte van de mensen
In de diepte van de mensen
leeft een onvervreemdbaar beeld
van hoe wij ooit kunnen worden
als de mensheid is geheeld.
Als Gods Geest door ons kan stromen
vangt een nieuwe toekomst aan,
ooit is God tot ons gekomen
als een kind in ons bestaan.
Ergens kwam de droom tot leven
en nam een gestalte aan:
Kind van God en kind van mensen
leerde ons om op te staan,
om ons lot ter hand te nemen
en Hij leefde het ons voor.
Weerloos, kwetsbaar, ongewapend,
zette Hij ons op Gods spoor.
Alles wat er schuilt in mensen
aan nog ongeboren kracht
heeft de liefste mens der mensen
voor ons aan het licht gebracht.
Hij liet allen leven, groeien,
was de zon in hun bestaan,
heeft ons daarmee uitgenodigd
om een nieuwe weg te gaan.
(Yvonne van Emmerik)

VANUIT DE KINDERNEVENDIENST
Kindernevendienst in de Adventstijd
Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar
Kerst toeleven. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God.
17

De vier weken voor kerst lezen we verschillende teksten uit het Oude
en Nieuwe Testament over personen die in de ogen van anderen
misschien niet veel voorstelden, maar die van God een belangrijke
taak of een bijzondere rol kregen. Het kerstverhaal maakt op een
bijzondere manier duidelijk dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht
en invloed, een speciale plek bij God hebben. Jezus zelf kwam naar
de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden.
Vóór in de kerk komt er een advent-poster met luikjes. Iedere
adventszondag openen de kinderen een luikje van de poster, zodat we
steeds meer Bijbelverhalen bij het thema tevoorschijn zien komen.
Ook zingen kinderen en grote mensen samen in de kerk iedere week
een volgend stukje van het lied dat bij dit thema hoort.
We hopen dat het een mooie voorbereiding op het kerstfeest zal
worden!
Namens de leiding van de kindernevendienst: An en Wil

AANKONDIGING: KINDERKERSTFEEST
Ook dit jaar hopen we weer het kinderkerstfeest te vieren in de kerk.
De kinderen van de oudste groep van de kindernevendienst spelen in
de musical ‘De kerstnacht van Franciscus’. Het verhaal gaat over het
rijke jongetje Franciscus dat alles wat hij heeft weggeeft. Hij zorgt
voor bedelaars, zieken en dieren. Iedereen in Gods schepping telt mee
voor Franciscus. Samen met zijn vrienden organiseert hij een heel
bijzonder kerstfeest. Komen jullie ook kijken? We vieren het
kinderkerstfeest op 24 december om 19.00 uur (mits de coronamaatregelen het toelaten uiteraard).

BERICHT VAN AMNESTY INTERNATIONAL
Tot de “Coronaperiode” werd in het Kerknieuws maandelijks
informatie gegeven over drie situaties in verschillende
werelddelen van mensen die onterecht gevangen zaten of
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werden vervolgd en werd opgeroepen om brieven te sturen naar de
autoriteiten van betreffende landen.

De brieven werden de zondag na het verschijnen van het Kerknieuws
na afloop van de dienst uitgedeeld.
Het uitgebreide Kerknieuws verschijnt nu veel minder vaak.
Wekelijks ontvangt men nu het
E-Kerknieuws. De rubriek “schrijven voor Amnesty” is daarin niet
opgenomen.
Mocht u de brieven + de beschrijving van de situatie van de mensen
waarvoor men schrijft toch wilt ontvangen, kunt u contact opnemen
met ondergetekende.
Connie Tukker

KOMT U WERKEN IN HET SNUFFELHONK?
Al vele jaren levert het Snuffelhonk een zeer belangrijke bijdrage aan
het onderhouden van ons monumentale kerkje. Als er noodzakelijk
onderhoud is voor het monument, dan kan de Stichting Vrienden van
het Witte Kerkje, die Het Snuffelhonk beheert, besluiten (een deel
van) de kosten te dragen. Zonder die bijdragen zouden wij als
Protestantse Gemeente in Odijk het heel lastig krijgen om het
kerkgebouw overeind te houden. Daarnaast sponsort de Stichting
diverse ‘dorpse’ doelen op het gebied van natuur, milieu,
monumenten e.d.
Nu wordt de populatie vrijwilligers die in Het Snuffelhonk het werk
doen langzamerhand steeds ouder. Vrijwilligers onder de 70 zijn
uitzonderingen en tachtigers gaan door tot ze (bijna) neervallen.
Het is dan ook hard nodig, dat er nieuwe, jongere, vrijwilligers bij
komen. Gezien het belang van het kerkgebouw voor onze
gemeenschap, is het logisch daarvoor te kijken naar de leden van de
Protestantse Gemeente te Odijk.
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Nu denkt u misschien: ‘Niets voor mij, ik heb niets met winkels’.
Maar u moet niet vergeten dat al die trouwe vrijwilligers die er nu
werken dat vooral doen omdat het heel leuk werk is. Er zijn
allerhande activiteiten te verrichten. Uiteraard in de winkel staan op
verkoopdagen. Maar er wordt ook heel veel werk verricht achter de
schermen om spullen uit te zoeken, schoon te maken en soms te
repareren. Mensen met interesse in antiek, elektronica, speelgoed,
kleding, knutselspul, boeken, muziekdragers en diverse andere
soorten artikelen kunnen hun hart ophalen bij het ordenen, prijzen en
mooi neerzetten van de spullen. Uiteraard in samenwerking met meer
ervaren vrijwilligers.
Het is sociaal werk, met veel contacten met andere vrijwilligers en
klanten. Er is ook coördinatie nodig; misschien past dat bij sommigen
van u?
Heeft u regelmatig tijd om de handen uit te mouwen te steken en
vindt u het leuk om met allerlei mensen om te gaan? Meld u dan aan
als vrijwilliger van Het Snuffelhonk! Opgeven kan in de winkel
tijdens openingstijden bij de dienstdoende coördinator, via
info@snuffelhonk.nl en natuurlijk bij één van de bestuursleden van
de Stichting Vrienden: Pieter Meijer, Ritzo Holtman, Gijs van Ginkel
en ondergetekende.
Zonder vrijwilligers geen Snuffelhonk en zonder Snuffelhonk
wellicht geen Witte Kerkje!
Namens het bestuur en de vrijwilligers van de
Stichting Vrienden en Het Snuffelhonk,
Hans Marquart, secretaris van de Stichting
Vrienden.

OPROEP VANUIT DE JEUGDKERK
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De jongeren van onze jeugdkerk zijn op zoek naar betrokken en
positieve mensen!
Wat wordt van je gevraagd?
- Leiding geven aan de jeugdkerk en met de jongeren in gesprek gaan
over God en de Bijbel;
- Luisteren naar de geloofsvragen die ze stellen of het gesprek
aangaan over wat nu bij hen leeft;
- Organiseren van leuke korte activiteiten in de jeugdkerk, in
samenspraak met de jongeren.
Je geeft één keer in de zes weken leiding aan de jeugdkerk en dit
duurt een uur.
Heb je belangstelling? Vraag Joop of Hilko voor meer informatie!

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.

Nummer
1

Inleverdatum
14 februari

Verschijningsdatum
23 februari
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2
3
4

9 mei
29 augustus
7 november

18 mei
7 september
16 november

Redactie:

Andrea Forma
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl
Drukwerk
Drukkerij 123 te Alblasserdam
Verspreiding Wieke Hoomans-van der Werf

OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK
Voor actuele openingstijden zie www.snuffelhonk.nl
I.v.m. het corona-virus kunnen er wijzigingen zijn.
Contact
Tel. 030 – 290 18 29
e-mail: info@snuffelhonk.nl
website: www.snuffelhonk.nl
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De Protestantse Gemeente Odijk (Het Witte Kerkje)
herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende
achtergrond en geloofsbeleving.
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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