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VAN DE REDACTIE
 

 
Het voorjaar is begonnen: sneeuwklokjes en krokusjes staan volop in 
bloei en vogels zingen in de vroege morgen het hoogste lied. De 
natuur ontluikt! Zo kondigt zij na deze grijze en best bewogen winter 
een nieuw seizoen, een nieuwe tijd, aan. Ook als het gaat om de 
coronamaatregelen is er een nieuwe tijd aangebroken: ‘ons land gaat 
weer open’, kopten de kranten. Heel fijn dat we elkaar na twee jaar 
coronatijd weer gemakkelijker kunnen ontmoeten en dat de afstand 
vervalt.  
 
In deze editie van Kerknieuws weer volop nieuws vanuit de gemeente 
en een vooruitblik op de komende tijd. Houd hiernaast het e-nieuws 
en de website in de gaten voor het meest actuele nieuws. Bij dit 
Kerknieuws treft u ook een formulier aan voor de gemeentegids: een 
boekje dat ons zal helpen om elkaar te informeren en met elkaar mee 
te leven. Van harte aanbevolen!  
 
Veel leesplezier gewenst. 
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MEDITATIE 
 

 
Nieuwe tijd 
Half februari. Bijna komt er weer een persconferentie aan die ons zal 
vertellen dat we de mondkapjes in de prullenbak mogen gooien en de 
1,5 meter afstand niet meer nodig is. Zou het nu dan echt zo zijn? Na 
twee jaar coronatijd, met heel veel schakelen en steeds weer 
omdenken, merk ik dat ik even aan het idee moet wennen. Ik besef 
dat het voor ons als gezin zelfs een nieuwe tijd zal zijn: wij zijn in 
coronatijd hier neergestreken en hebben de tijd zonder 1,5 meter niet 
meegemaakt. 
Wat een opluchting en bevrijding! Eindelijk kunnen en mogen we 
weer! 
Terugkijkend heeft twee jaar coronatijd veel met onszelf en met ons 
als gemeenschap gedaan. Enerzijds denk ik dat we een soort 
onbevangenheid zijn kwijtgeraakt: het zal niet meer worden zoals 
daarvoor. 
Anderzijds zien we ook dat deze tijd ons veel heeft gebracht. In ons 
werken, ons samenleven, in ons kerkzijn hebben we nieuwe vormen 
gevonden, nieuwe middelen in de communicatie. We nemen het mee 
de toekomst in.  
Als kerk gaan we nu opnieuw een nieuwe fase in: een open 
samenleving, maar nog wel met corona. Dat maakt het ook wel 
spannend. Hoe zal het verder gaan? Zo’n nieuwe tijd vraagt om een 
nieuwe houding. Misschien kan de profeet Jeremia ons richting 
geven:  
 
In Babylon 
In hoofdstuk 29 schrijft Jeremia namens God een brief naar het volk 
Israël dat in ballingschap in Babylon zit. Het volk Gods verlangt naar 
Jeruzalem en de tempel, naar de tijd dat God zo vanzelfsprekend nabij 
leek.  
God geeft dan bij monde van Jeremia een verrassende opdracht aan 
het volk in ballingschap: ‘Bouw huizen en ga daarin wonen, leg 
tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek 
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zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters 
uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal 
toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik 
jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van 
de stad is ook jullie bloei’. 
 
Met andere woorden: verbind je met de plek en de tijd waarin je je nu 
bevindt.  
Ook al is onze situatie en tijd anders dan van het volk toen, toch geeft 
Jeremia ons als kerk/gemeenschap iets waardevols mee: verbind je 
met de plek en de tijd waarin je je nu bevindt. Want ook hierin is God 
met ons. Leg (denkbeeldige) tuinen aan, zet je in voor bloei, vertrouw 
dat je zult oogsten van wat je zaait, ook al is dat lang niet altijd 
zichtbaar.  
 
Zie ik jou 
Dat vroeg toen aan het volk Gods en ook aan ons nu om veerkracht. 
Daar hebben we elkaar hard voor nodig, want alleen houden we dat 
niet vol. Maar dat het kan, dat hebben we gemerkt in de afgelopen 
twee jaar: om door onze vermoeidheid en gelatenheid ook steeds weer 
daden van hoop te belichamen, en geloof en liefde. 
Er is een prachtig lied in omloop getiteld ‘Zie ik jou’. Het laatste 
couplet bezingt: ‘mogen wij gaan ontdekken dat in alle tijden, als 
Gods blijvende roep voor ons leven, geloof hoop en liefde er zijn.’ 
 
Geloof, hoop en liefde zijn en blijven er, in ons, om ons heen, in Gods 
naam. 
Daarmee gaan we de nieuwe tijd met vertrouwen tegemoet!  
 
ds. Bertie Boersma  
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KERKDIENSTEN 
Zondag 27 februari 

10:00 uur, ds. Erik Schuddebeurs, Houten 
Collectedoel: Open Doors 

 
Zondag 6 maart, 1e zondag 40-dagentijd en biddag 

10:00 uur: ds. Trinette Verhoeven, Utrecht 
Collectedoel: Gevangenen  

 
Zondag 13 maart, Oecumenische viering 

11:00 uur, ds. Bertie Boersma 
Collectedoel: Kerk zijn doe je met elkaar 

 
Zondag 20 maart, Zondag Laetare, Maaltijd van de Heer 

10:00 uur, ds. Hans Drogendijk, Houten 
Collectedoel: Een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesië 

 
Zondag 27 maart, JONGERENDIENST 

10:00 uur, ds. Bertie Boersma  
Collectedoel: Villa de Vrede 

 
Zondag 3 april 

10:00 uur, ds. Aline Barnhoorn, Utrecht 
collectedoel: Kinderen en ouderen in Moldavië 

 
Zondag 10 april, Palmzondag en doopdienst 

10:00 uur, ds. Bertie Boersma  
Collectedoel: Paaschallenge 

 
Maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april 

19:30 uur: Oecumenisch vesper 
 

Donderdag 14 april, Witte donderdag, Maaltijd van de Heer 
19:30 uur, ds. Bertie Boersma 

 
Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag 
19:30 uur, ds. Bertie Boersma 

 
Zaterdag 16 april, Stille zaterdag 
19:30 uur: Oecumenisch vesper 
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Zondag 17 april, Pasen 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collectedoel: Kansarme jongeren in Libanon 
 

Zondag 24 april 
10:00 uur, ds Sytze de Vries, Schalkwijk 

Collectedoel: Telefonische hulpdienst Utrecht 
 

Zondag 1 mei 
10:00 uur, Hans Koops, Utrecht 

Collectedoel: Timon 
 

Zondag 8 mei 
10:00 uur, ds. Margje Kuijper, Houten 

Collectedoel: Noodhulp voor Nigeria 
 

Zondag 15 mei, Maaltijd van de Heer 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collectedoel: Op adem komen in De Glind 
 

Zondag 22 mei 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

 

BIJ DE DIENSTEN
 

We hopen op allerlei manieren de draad weer op te pakken, ook als 
het gaat om de bijzondere diensten:  
Jeugddienst 
Terug van weggeweest, de jeugddienst! Op 27 maart a.s. hopen we 
die te houden en met een groepje jongeren de dienst voor te bereiden.  
Doop 
Bediening van de heilige doop is aangevraagd voor Anna Trinks. We 
hopen de doopdienst te houden op Palmzondag, 10 april. We wensen 
de doopouders een goede voorbereiding en kijken uit naar een 
feestelijke dienst.  
 
 
Ds. Bertie Boersma 



 6

COLLECTEDOELEN
 

 
Zondag 27 februari: Open Doors.  
Duizenden christenen worden vervolgd. Open Doors steunt hen met 
Bijbels, trainingen en zo’n één miljoen mensen in het Midden-Oosten 
en landen in de sub-Sahara krijgen praktische hulp en voedsel. 
 
Begin 40-dagentijd. 
Zondag 6 maart: Exodus Nederland. 
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. 
Jaarlijks sturen wij met Pasen kaarten naar gevangenen. Deze worden 
goed ontvangen. Deze actie is vandaag. In De Meenthoek liggen 
kaarten klaar die u kunt schrijven. 
 
Zondag 13 maart: Kerk zijn doe je met elkaar. 
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent bij het leven 
van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem 
dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in 
hun diaconale taak om van betekenis te zijn voor mensen in hun 
omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het 
initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met 
een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te 
delen en anderen te ontmoeten. 
 
Zondag 20 maart: Een betere toekomst voor straatkinderen in 
Indonesië. 
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De 
organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op 
en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op 
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straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse 
wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt 
daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen 
zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. 
 
Zondag 27 maart: Villa de Vrede. 
De diaconie zal deze collecte voorstellen aan het Oecumenisch 
Beraad. 
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. 
 
Zondag 3 april: Kinderen en ouderen in Moldavië. 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet 
de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra 
van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare 
kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken 
en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht 
voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en 
basisvoorzieningen zoals een douche. 
 
Zondag 10 april: PaasChallenge. 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen 
mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren 
de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van 
allerlei opdrachten leven ze zich in, in bijvoorbeeld Petrus, Judas en 
Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken 
in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als 
ontdekkend en verrijkend. 
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Paaszondag 17 april: Kansarme jongeren in Libanon. 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, 
werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die 
er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt 
het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit 
centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun 
trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding 
en kunnen er een training voor een vak volgen. 
 
Zondag 24 april: 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 1 mei: Timon. 
Timon helpt kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouders bij 
complexe problemen met opvoeden en opgroeien op weg naar 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het betreft specialistische hulp in 
aanvulling op de lokale zorg, binnen de Jeugdwet, Wet 
maatschappelijke ondersteuning en Maatschappelijke Opvang. De 
hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke 
levensovertuiging. Iedere jongere of zijn ouder of verzorger, ongeacht 
(culturele) achtergrond en levensovertuiging, kan een beroep doen op 
de hulp van Timon. In Odijk is een onderwijsinstelling van Timon. 
 
Zondag 8 mei: Noodhulp voor Nigeria. 
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims 
op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt 
opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht 
gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen 
komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan 
voedsel, water en hygiëne. 
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Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, 
maar ook bij het verwerken van trauma’s en een eventuele terugkeer. 
 
Zondag 15 mei: Op adem komen in De Glind 
Het Jeugddorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, 
uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte 
dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind 
zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind 
gaat men bij de opvang uit van de helende kracht van een stabiel 
gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 
28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. 
Jaarlijks collecteren wij voor De Glind en de diaconie heeft een 
zachte lening verstrekt. 
 
DIGITALE COLLECTE-OPBRENGSTEN

 
 

7-nov Voedselbank €   178,82 
14-nov Villa de Vrede €  195,52 
21-nov Pastoraat Omzien naar elkaar €   116,47 
28-nov Kinderen in Moldavië €   219,37 
5-dec Kinderen Rwanda   €   155,92 
12-dec Gezinshuizen in Nederland (De Glind) €   189,92 
19-dec Kerstchallenge JOP  €   111,29 
24-dec Dagopvang Utrecht, Leger des Heils €   122,63 
25-dec Kinderen in de knel €   262,63 
26-dec Dovenpastoraat €   100,63 
31-dec Eigen gemeentewerk €     92,29 
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UIT DE PASTORIE
 

 
Op bezoek 
Als het gaat om kennismaking dan heeft de coronatijd voor een flinke 
vertraging gezorgd. Zelfs na 1,5 jaar doe ik nog steeds 
kennismakingsbezoeken. Tot de zomer ga ik hiermee door. Mocht u, 
mocht jij, nadere kennismaking op prijs stellen, schroom dan niet: ik 
maak er graag tijd voor.  
 
Omzien naar elkaar 
Is er iets veranderd in uw persoonlijke situatie? Zijn er mooie of juist 
moeilijke dingen gaande of gebeurd? Laat het ons weten. Dat kan via 
een van de wijkteamleden, via coördinator Mariëtte Hoogendoorn of 
ds. Bertie Boersma. Zo kunnen we met elkaar meeleven en elkaar 
dragen in aandacht en gebed. 

Ds. Bertie Boersma 

 

 

 
 
De Actie Kerkbalans heeft per 17 februari toezeggingen opgeleverd 
ten bedrage van 83.851,50 euro. Begroot was 85.000 euro. De 
Diaconie heeft 17.760 euro toegezegd gekregen. Begroot was 16.000 
euro. 
 
Alle lopers en toezeggers: hartelijk dank dat u de kerk blijft steunen! 
 
Ritzo Holtman 
coördinator Kerkbalans, College van Kerkrentmeesters 
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GEMEENTEGIDS
 

 
Al vanaf het najaar van 2021 zijn we aan het denken over het 
opzetten van een gemeentegids. In 2022 hebben we het twee keer in 
het e-nieuws genoemd en konden gemeenteleden het 
aanmeldformulier downloaden en inzenden. 
Tot nu toe hebben zo’n 50 gemeenteleden zich aangemeld.  
 
Waarom een gemeentegids? Hier in Odijk zijn we er niet bekend mee, 
maar in verschillende kerken wordt er al jarenlang mee gewerkt. Deze 
kerkelijke gemeentes geven aan dat ze niet zonder zouden kunnen. In 
andere gemeentes is pas kort geleden – in ‘coronatijd’- begonnen met 
een gemeentegids en is men – na aanvankelijke aarzeling van 
sommigen – heel enthousiast geworden. Juist in tijden waarop het 
lastig is om fysiek bij elkaar te zijn, kan de gids een goed middel zijn 
om onderling contact te vergemakkelijken. Wat mensen normaal 
misschien onder het koffiedrinken na kerktijd zouden bespreken, kan 
nu via een telefoontje, het telefoonnummer kun je in de gids 
opzoeken. Een kaartje naar een zieke, een mailtje met een vraag, 
meeleven met elkaar… de gemeentegids maakt het makkelijker. 
Je kunt het ook heel nuchter bekijken: elke vereniging heeft een 
ledenlijst, waarom de kerk niet? 
 
Natuurlijk speelt privacy een belangrijke rol: niemand wil dat 
persoonlijke gegevens ‘op straat komen te liggen’. Bedrijven, 
verenigingen, stichtingen enz. moeten zich - terecht – tegenwoordig 
aan strenge privacywetgeving houden. Dat geldt dus ook voor onze 
kerk.  
Voor het verzamelen van gegevens voor een gemeentegids gaan we 
zorgvuldig om met persoonsgegevens, in overeenstemming met de 
nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). Mocht u de privacyverklaring van onze kerk 
willen inzien, dan verwijzen we u naar de website 
http://www.pknodijk.nl/downloads/privacyverklaring_PKN_Odijk.pdf. 
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Omdat de beveiliging van persoonsgegevens bij een digitale gids 
weer extra maatregelen vereist, werken we voorlopig aan een 
papieren versie.   
 
Om de gemeentegids echt te laten functioneren, is het belangrijk dat 
er genoeg mensen in de gids willen worden opgenomen. Daarom nog 
een keer een oproep om gegevens in te zenden. Om het makkelijker te 
maken deze keer op papier, met een aanmeldformulier op papier.  
 
U kunt het ingevulde formulier ook scannen en opsturen naar 
gemeentegids@pknodijk.nl. 
 
De toestemming voor het opnemen van de gegevens in de 
gemeentegids kunt u altijd weer intrekken.  
 
Als u over eerdere berichten over de gemeentegids héén gelezen hebt, 
of het wel gelezen hebt maar het er gewoon niet van gekomen is om 
het formulier in te vullen, dan is dit de kans het alsnog te doen. Als u 
niet in de gids wil worden opgenomen, kunt u ook dat mailen naar 
gemeentegids@pknodijk.nl. 
Eind maart beslissen we op grond van de reacties of de gemeentegids 
er komt of niet.  
 
Mocht u vragen hebben over de Gemeente gids dan kunt u contact 
opnemen met Wil van der Plas of Willy Limbosch.  
 
Met vriendelijke groet,  
Willy en Wil 
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CLASSISPREDIKANT OP BEZOEK BIJ 
KERKERAAD

 
Als kerkelijke gemeenschap in Odijk staan we niet op onszelf. We 
maken deel uit van de classis Utrecht, ring Zeist.  
Eens in de paar jaar bezoekt de classispredikant onze kerkeraad. Om 
te informeren hoe het gaat met de gemeente, waar we trots op zijn en 
waar we ons zorgen om maken. Afgelopen week bracht onze 
classispredikant Trinette Verhoeven een visite aan onze kerkeraad. 
We hadden samen met haar een ontspannen en openhartig gesprek 
over bovenstaande punten. Aan de hand van ons bestaande 
beleidsplan bespraken we met elkaar wat er goed is gegaan de 
afgelopen jaren. En ook wat er anders of beter zou kunnen.  
Ons beleidsplan loopt eind dit jaar af. Dit gesprek gaf zinvolle input 
om mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan. Dit 
doen we natuurlijk niet alleen als kerkeraad. Zoals al in een vorig e-
nieuws aangekondigd, willen we de evaluatie van ons beleidsplan én 
de ingrediënten van het nieuwe beleidsplan samen met de gemeente 
vormgeven. Houd e-nieuws en kerknieuws in de gaten voor nadere 
informatie. 
Trinette Verhoeven maakt van haar bezoek een geanonimiseerd 
verslag. Ook bezoekt ze de komende periode de andere gemeenten in 
de ring Zeist. Hiervan maakt ze een eindverslag, waarin ze – op basis 
van hetgeen ze gehoord heeft – een advies schrijft aan de gemeenten 
van de classis om een toekomstgerichte gemeente te kunnen zijn en 
blijven. Daarnaast neemt ze haar bevindingen mee naar de synode (de 
algemene vergadering van de PKN), zodat onze inbreng ook daar 
gehoord wordt. We kijken naar het eindverslag uit. 
Hebt u vragen, schiet vooral een van ons aan! Enne…, Trinette 
Verhoeven gaat over een paar weken, op zondag 6 maart a.s., voor als 
gastpredikant in Odijk. Dus u kunt haar natuurlijk ook vragen hoe ze 
het gesprek heeft ervaren. 
 
Hartelijke groet namens de kerkeraad, 
Stevien Gardenier 
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VAN DE KINDERNEVENDIENST
 

 
40-DAGENPROJECT 
 
Locatie Jeruzalem: met Jezus op weg naar Pasen.  
Elk jaar bereiden wij ons met de kinderen voor op het Paasfeest. We 
doen dit aan de hand van een project. Dit jaar hebben we het thema 
gekozen ‘Met Jezus op weg naar Pasen’. In 7 zondagen volgen we 
Jezus in zijn laatste week, door Jeruzalem heen. 
Misschien komt dit project u nog vaag bekend voor. Dat kan kloppen, 
we hebben dit project ook uitgewerkt voor de 40-dagentijd van 2020. 
Door het uitbreken van corona konden we dit project helaas niet vorm 
geven op de manier, zoals we gewild hadden. Daarom nu in 2022 een 
nieuwe kans! 
Elke zondag in de 40-dagentijd bekijken we een deel van de route die 
Jezus liep. En zoomen we in op een gebouw, waar een deel van het 
verhaal van Jezus’ laatste week zich afspeelt. Het is eigenlijk een 
soort film, die wij met de kinderen (en u als gemeente) samen willen 
beleven. 
Elke week hangt de plattegrond van Jeruzalem voorin de kerk, met 
een stukje van de route, die Jezus ging. Op een tafel voorin de kerk 
komt elke week een gebouw extra te staan. Zodat uiteindelijk, als we 
het Paasfeest vieren, de route helemaal gelopen is en de tafel gevuld 
met gebouwen. 
 
Hieronder het schema van de verhalen die aan de orde komen: 
 

Datum Onderwerp 

6 maart Jezus gaat naar Jeruzalem (Lucas 19:29-40) 
13 maart Jezus jaagt de handelaren uit de tempel (Lucas 19:45-48) 
20 maart Jezus deelt brood en wijn uit (Lucas 22:14-23 en 22:31-

34) 
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27 maart Jezus wordt gevangen genomen (Lucas 22:39-53) 
3 april Petrus zegt dat hij Jezus niet kent (Lucas 22:54-62) 
10 april Jezus komt bij Pilatus (Lucas 23:1-7 en 13-25) 
17 april Jezus is opgestaan (Lucas 24:1-12) 
 
We hopen dat u samen met de kinderen een goede 40-dagentijd mag 
hebben als voorbereiding op het Paasfeest. 
 
Namens de kindernevendienst,  
Marijke van der Horst en Stevien Gardenier 
 
 
 

SOBERE MAALTIJDEN 

 
In het jaar 2000 was de eerste Sobere Maaltijd in oecumenisch 
verband. In de 40-dagentijd is er elke week een gezamenlijke 
maaltijd. Er is geestelijk voedsel in de vorm van een gedicht of een 
gebed aan het begin en aan het eind van de eenvoudige maaltijd. En 
niet onbelangrijk is dat leden van beide geloofsgemeenschappen 
ervaringen uitwisselen over kerk, dorp en hun eigen wel en wee.  
In januari moesten we de beslissing nemen of we de Sobere 
Maaltijden vanwege corona dit voorjaar wel of niet konden laten 
doorgaan. De regel is nog steeds dat we 1½ m afstand moeten houden 
en dan worden onderlinge gesprekken wel erg lastig. We weten dat 
velen weer verlangen naar ontmoetingen maar we laten de veiligheid 
prevaleren en kiezen voor voorzichtigheid. We hopen dat deze 
gezamenlijke maaltijden volgend jaar in 2023 wel weer mogelijk zijn. 
 
Namens het Oecumenisch Beraad Odijk 
Laura de Wild en Pieter Meijer 
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PANNEKOEKENDINSDAG
 

 
Dinsdag 1 maart  a.s. is het Pannekoekendinsdag, of Vette dinsdag, of 
Shrove Tuesday! Zomaar wat benamingen van de avond voor de 
vastentijd. Deze laatste avond werd van oudsher nog even flink 
gevierd met eten en drinken, voordat de sobere tijd tot aan Pasen 
aanbrak. Er moest een flinke voorraad vet worden aangelegd en alles 
in huis moest worden opgemaakt, vooral de traditionele ingrediënten 
van de voorraadkast: boter, melk, eieren, meel en suiker. Wat kon je 
daar nu beter van maken dan pannekoeken? 

Na het succes van vorig jaar is er dit jaar weer 
een Pannekoekendinsdag!  

Hoe werkt het?  

Bestel het aantal pannekoeken dat je nodig hebt 
bij Jaap van der Plas via diaconie@pknodijk.nl. Vermeld daarbij je 
naam, het aantal pannekoeken dat je wilt en eventuele dieetwensen. 
Bestellen kan tot en met 27 februari.  

En kom dan op 1 maart tussen 17.00 uur en 18.00 uur je bestelling 
ophalen in de Meenthoek. We maken er een feestje van: je krijgt een 
geheel verzorgd menu mee! In ruil voor een vrijwillige bijdrage voor 
De Voedselbank Kromme Rijn. 

Bij het ophalen van de bestelling kun je je donatie afgeven of je mag 
deze overmaken naar rekeningnr. NL62 INGB 0000 1913 52 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Odijk te Odijk o.v.v. van ‘Voedselbank’. 

Gelukkig kunnen we weer samen eten, dus nodig je buurman, 
buurvrouw of goede vriend uit om bij jou te komen eten.  

 

Op 1 maart hoef je in elk geval niet na te denken wat je op tafel zet! 
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HET ORGEL
 

 
Op 12 januari is er een kleine reparatie aan het orgel gedaan door de 
firma van Vulpen, orgelbouwer. Dit leek me een mooie aanleiding om 
u iets over het orgel en de bouw daarvan te vertellen. Er was namelijk 
een pedaaltoets die het ‘niet meer deed’, er klonk geen geluid bij het 
indrukken van de toets. En dan? Een orgel is zo ingenieus gebouwd 
dat er bij reparaties vaak een orgelbouwer aan te pas moet komen. 
  
Orgels zitten vaak bovenin de kerk, de meeste kerkgangers zien 
alleen de orgelkas zoals dat heet. Van beneden af zien we veel 
metalen, ronde, lange pijpen omringd door hout. Maar daarachter gaat 
nog een groot deel van het instrument schuil. Daarom heb ik wat 
foto’s toegevoegd.  

Hier ziet u het klavier en het pedaal, 
de toetsen waarop wordt gespeeld met 
daarnaast de registers, de knoppen. 
Elk register is verbonden met een 
aantal orgelpijpen die hun eigen 
geluid geven. Een register kan alleen 
gebruikt worden, of in verschillende 
combinaties. Zo zijn er registers voor 
het bovenste klavier, het onderste 

klavier en het pedaal. Door registers te combineren 
kan de organist veel verschillende soorten geluiden maken.  
De linker rij van de registers ziet u op deze foto. Een beetje in het 
midden ziet u bourdon en gedekt staan, dat zijn de 
registers voor het pedaal.  

 
 
Op deze foto ziet u de pijpen daarvan, 
die achter het orgel staan opgesteld. 
Vanuit de kerk kunt u die niet zien. Als 
we aan die knoppen trekken, gaat er via 
een ingewikkelde mechaniek een ventiel 
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open naar de pijpen die daarbij horen. Zo komt er lucht in de pijp en 
komt er geluid uit de pijp als de toets wordt ingedrukt. Als er ergens 
in de mechaniek iets hapert, 
wordt de verbinding verbroken, 
komt er geen lucht in de pijp en 
is er dus geen geluid. Om u een 
inkijkje te geven in het 
mechaniek, ziet u twee foto’s 
van smalle stukjes hout en 
metalen verbindingen, kriskras 
door elkaar zo lijkt het. Maar er 
is wel degelijk een ordening. 
Op de tweede foto ziet u het 
wellenbord. Zo wordt dit 
genoemd. Elk register heeft een 
eigen keten van verbindingen, 
een eigen weg naar de pijpen toe die het register horen. 
 
Het was even zoeken voor de orgelbouwer waar nu het probleem zat. 
Maar kundig en met de nodige lenigheid wist hij de verbroken 
verbinding snel te herstellen. Als kerkganger zult u van die ene 
gerepareerde toets niet veel merken. Als organisten hebben we 
geprobeerd het probleem te omzeilen in ons spel. We zijn blij dat de 
reparatie gedaan is, naar hartelust kunnen we het orgel weer bespelen 
en we hopen dat u met ons mee geniet. En als u geïnteresseerd bent 
geraakt om meer van het orgel te zien en te horen, nodig ik u en ook 
de kinderen van harte uit om als het weer mogelijk is boven een kijkje 
te komen nemen. 
  
Met vriendelijke groet, 
Rodyan van den Brink 
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EEN BEDANKJE
 

 
Dank en lof voor ons pastorale team van ons Witte Kerkje 
  
Op uitnodiging van de redactie, wil ik graag, namens velen, onze 
welgemeende dank uitspreken voor het mooie kerstcadeau. 
Een week voor de kerst werd ik verrast met het bezoek van het 
wijkteamlid Conny Tukker. Ze nam een mooi ingepakt groot cadeau 
mee.  
Naast een geweldige Amaryllis (een witte) was er een gedicht, ‘Open 
Deur’, stoffen kerstboompje en kerstkaart. Het was gezellig bezoek 
om even bij te kletsen. 
  
Op dit moment, zondag 13 februari, bloeit de Amaryllis geweldig. 
Een stengel met zes bloemen en een stengel met vier bloemen. Hij 
staat in het volle licht op de keukentafel onder het raam te stralen. 
  
Je kunt hem ook overhouden en volgend jaar weer in bloei proberen 
te krijgen. Wie weet lukt het. Nogmaals hartelijk dank. 
  
Met vriendelijke groet 
Elly van Duin 
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VAKANTIES MET AANDACHT
 

 
Het Vakantiebureau van de Protestantse Kerken is gespecialiseerd in 
seniorenvakanties en zorgvakanties in Nederland. 
Zij noemen dit VAKANTIES MET AANDACHT. 
 
De nieuwe brochure van 2022  is weer uit en alle betrokkenen zijn 
heel blij dat er weer vakanties georganiseerd mogen worden. 
Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de dan geldende corona-
maatregelen . 
Onze zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die in het 
dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. Zo’n 1500 
vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk. 
Gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden en andere 
vrijwilligers staan tijdens onze Vakantieweken klaar voor onze 
gasten. Zij zorgen voor aanspraak, een luisterend oor en bieden onze 
gasten een helpende hand. En de nodige gezelligheid! Dat vindt men 
bij het Vakantiebureau erg belangrijk!  
Maar er is ook iemand voor de geestelijke verzorging, met een 
kerkdienst en aandacht voor geloven en een gebed voor en na de 
maaltijd.  
Iedere dag worden er aktiviteiten georganiseerd zoals workshops, 
spelletjes, uitstapjes of optredens. Waarin altijd aandacht is voor het 
individu. 
  
Het Vakantiebureau organiseert weken voor diverse doelgroepen: 
 
- senioren zonder zorg of met lichte zorg  
- senioren met lichte tot intensieve zorg 
- mantelzorger en partner met dementie 
- mensen met een visuele beperking 
- mensen met een licht verstandelijke beperking 
- mensen met een meervoudige beperking 
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Maar ook voor mensen van 25 - 50 jaar met een (intensieve) zorg- 
vraag en gezinsvakantie in samenwerking met Stichting Happy 
Holiday voor gezinnen waarvan 1 gezinslid ernstig ziek is. 
 
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van het 
Vakantiebureau. 
tel. 0343 - 745890    -  Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn 
of via. info@hetvakantiebureau.nl 
Website:  www.hetvakantiebureau.nl  
 
Waar vindt u onze vakantielokaties?  
- Nieuw Hydepark in Doorn op landgoed Hydepark met dichtbij een 
hertenweide, vijver met oranjerie en dichtbij de Kaapse Bossen; 
- Dennenheul in Ermelo ligt dichtbij landgoed Oud-Groevenbeek met 
allerlei mooie paden in de omgeving. En terrasjes en winkels in 
Ermelo; 
- Hotel IJsselvliedt in Wezep, een statig herenhuis, aangepast aan de 
wensen van deze tijd, gelegen op een fraai landgoed met allerlei 
mogelijkheden in de omgeving; 
- Varen met de Prins Willem-Alexander. Een onvergetelijke ervaring 
als u mooie gedeeltes van Nederland bekijkt vanaf de boot. U vaart 
alleen overdag. Onderweg meert u aan en staan vrijwilligers klaar om 
u rond te leiden in die plaats of gezellig op een terrasje te gaan zitten. 
 
Aanmelden kunt u zelf, maar ook via diaken Hans Marquart, Jan van 
Geest of Jaap van der Plas.  
Zij helpen u, indien nodig, met het zoeken van een geschikte vakantie 
voor u. 
 
Vele jaren was ik, Wilma Molenaar, vrijwilliger in deze weken en ik 
bewaar daar hele goede herinneringen aan. Er waren gasten die soms 
een heel jaar uitkijken naar zo’n vakantieweek. Gasten die genoten 
van het contact met anderen en het heerlijk vonden als zij gereden 
werden met een aangepaste rolstoelbus of rolstoelfiets.  
Als vrijwilliger ben je vaste begeleider van 1 of 2 gasten. Je helpt 
waar dat nodig is. Met douchen of een spelletje, wandelen of helpen 
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met eten of samen winkelen. De vrijwilliger maakt er met en voor u 
een fijne vakantie van!  
 
In de Meenthoek liggen de nieuwe brochures om te lezen en/of te 
boeken! 
 
Groet, Wilma Molenaar  
 
 
 

NIEUWS VAN HET BIJBELGENOOTSCHAP
 

 
Veertigdagenboekje ‘Samen op weg naar Pasen’  
 
Wie in de veertigdagentijd – vanaf 2 maart – bewust vanuit de Bijbel  
wil toeleven naar Pasen, kan inspiratie halen uit het dagboek  
Samen op weg naar Pasen van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap (NBG). Het boekje bevat een Bijbelleesplan over 
het thema ‘bevrijding’ en is gratis aan te vragen bij het NBG.  
Het boekje telt 64 pagina’s en bevat voor elke dag een bijbeltekst,  
een mini-overdenking en een vraag om de Bijbelpassage met je leven  
te verbinden. Voor meer informatie en het bestelformulier zie:  
bijbelgenootschap.nl/40dagen 
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Aan de pelgrim 
 

Ga op weg! 
Je bent voor de weg geboren. 

Ga op weg! 
Je hebt zo dadelijk een afspraak. 

Waar? Met wie? 
Misschien wel met jezelf. 

 
Ga op weg! 

Je stappen zullen je woorden zijn – 
de weg je lied, 

de vermoeidheid je gebeden. 
En aan het eind zal je stilte tot je spreken. 

 
Ga op weg! 

Alleen, of met anderen – 
maar treed buiten jezelf. 

Je hebt rivalen gecreëerd, – 
je zult metgezellen vinden. 
Je zag vijanden voor je – 

je zult broeders en zusters vinden. 
 

Ga op weg! 
Je hoofd weet niet 

waar je voeten je hart brengen. 
 

Ga op weg! 
Je bent voor de weg geboren  – 

de weg van de pelgrim. 
Iemand komt je tegemoet – 

is naar jou op zoek. 
Daar, aan het eind van de weg – 
daar, op de bodem van je hart. 

 
Hij is je vrede. 

Zij is je vreugde. 
 

Ga! 
God gaat allang met je mee. 

 
Anoniem 

(voorgedragen bij de avond: ‘Pelgrimeren in het alledaagse leven’)          



 24

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 10:00 tot 12:00 uur heeft ds. Bertie Boersma 
een inloopspreekuur in de consistorie. 
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INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA 
ODIJKS KERKNIEUWS 

 
Nummer Inleverdatum Verschijningsdatum 
2 9 mei 18 mei 
3 29 augustus 7 september 
4 7 november 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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32e JAARGANG, februari t/m mei 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleverdatum kopij volgend kerknieuws: maandag 9 mei 2022 vóór 12.00 u. 
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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…. 
 


