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VAN DE REDACTIE
Inmiddels kunnen we alweer een poosje zonder beperking elkaar
ontmoeten en kerk zijn. Het went snel, vindt u ook niet? Veel dingen
zijn alweer gewoon. Wat zou het mooi zijn als we dat gevoel van
verwondering, om alles wat weer kan, nog een poosje vast kunnen
houden. Al is het maar af en toe.
U zult in dit kerknieuws merken dat we als gemeente weer behoorlijk
op stoom zijn: er gebeurt veel en er staan ook veel mooie en goede
dingen te gebeuren.
Ook nu geldt weer: houd de website en het e-nieuws in de gaten voor
het actuele nieuws.
Veel leesplezier toegewenst!
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MEDITATIE
Voor God spelen
Mens, als je zó graag voor God speelt, doe dan in godsnaam je best!
Deze regel komt uit het prachtige lied ‘Jij mens’ van cabaretière
Louise Korthals (zeker even luisteren via Youtube!). Ze schreef het
na de zomer van 2013 en vertelde er over: ‘er gebeurden die zomer
zoveel vreselijke dingen, dat het eigenlijk te veel was om te bevatten
(o.a. het neerstorten van de MH17) en ik vroeg me af: hoe kan het dat
de mens die tot zoveel in staat is toch maar niet los kan komen van
die cirkel van geweld?’
Voor God willen spelen. Het zit blijkbaar diep in de mens, dat
verlangen. Daar begint het al mee in het eerste verhaal van de Bijbel:
‘…als God zijnde, kennende goed en kwaad’ (Genesis 3:5).
Het thema komt later nog verschillende keren terug. Bij de bouw van
de toren van Babel, waar de mensen tot de hemel willen reiken. In
Psalm 8 waarin gezegd wordt dat de mens bijna een god is gemaakt.
En Prediker benadrukt nog maar eens wat de plek van de mens is: ‘Al
wat er ontstaan is, ontkomt niet aan zijn naam: de mens heet mens’
(Prediker 6:10).
En toch komt het telkens weer terug, dat verlangen. We zien het in de
wijze waarop Poetin de macht grijpt in de Oekraïne. Als een god, die
naar believen alle macht in handen heeft. Die beslist over leven en
dood, over grond en talloze levens van burgers.
Louise Korthals verzucht in haar lied: Als je dan toch zo graag voor
God wil spelen, mens, als dat verlangen niet de kop in te drukken valt,
doe dan in godsnaam je best. Met andere woorden, als je dan macht
in handen wilt hebben, bovenaan wilt staan in het leven, gebruik die
macht dan ten goede, niet ten kwade.
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Als je ’t lot wil bepalen mens, waarom zo’n zooi?
Hou toch eens op en maak het hier mooi
Wees dan toch groots voor jezelf en de rest
Maak van jouw wereld geen bloedmanifest.
Het opvallende is dat wat geassocieerd wordt met ‘voor God willen
spelen’ (macht, willekeur, afstandelijk boven de anderen verheven
zijn) helemaal niet herkenbaar is in hoe we God werkelijk leren
kennen in bijbelverhalen. In de Bijbel komt God ons juist tegemoet
als een Bondgenoot die met mensen op weg gaat; die een mens juist
de vrijheid heeft gegeven te kiezen tussen goed en kwaad en daarmee
een stuk controle uit handen heeft gegeven. ‘U staat voor de keuze
tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven’
(Deut. 30: 19). Als Iemand die zo hartstochtelijk bewogen is om zijn
schepping en schepsels, dat Hij zich laat kennen in een kwetsbaar
mensenkind, zijn geliefde Zoon, om ons de weg te wijzen.
Ons ‘voor God willen spelen’ eindigt vaak in waar God ons juist niet
wil hebben. Doe dan in godsnaam je best, roept Louise Korthals
wanhopig uit, denkend aan dingen die, vermoed ik, Gods naam wel
zouden mogen dragen. Ze noemt er voorbeelden van in haar lied:
Jij mens die met kunst zoveel leed kan verzachten,
jij mens die op zoek bent naar glans en naar kleur
Jij mens die met ratio levens kan redden
jij mens die de liefde zo fel ambieert.
Maar redden we het ‘met ons best doen’ tegenover dat verlangen voor
god te willen spelen met alle consequenties van dien?
De Tsjechische theoloog Tomas Halik schrijft in zijn boek ‘De nacht
van de biechtvader’ dat juist één van de grootste vreugdes van het
geloof, van het vertrouwen op God is, dat je blijvend vrijgesteld bent
van de rol van god. Je hoeft niet alles onder controle te houden, je
bent geen manager van het universum. We hoeven niet schepper te
zijn van ons eigen bestaan: ‘Zolang we spelen dat we God zijn of zijn
3

plaats bezetten met iets wat we als een god vereren, kunnen we God
niet ontmoeten… Als ik echter met het volle gewicht van mijn geloof
vast van overtuigd ben dat God bestaat – en dat Hij zijn werk goed
doet – wat een opluchting is het dan dat ik deze rol niet
amateuristisch hoef na te spelen, dat ik geen god hoef te zijn.’
We mogen in Gods naam ons best doen, zeker, maar dan op de plek
die ons gegeven is, zonder dat we daarbij ‘alles’ hoeven zijn of doen,
omdat we erop mogen vertrouwen dat God ook van Zijn kant naar ons
reikt, en niet loslaat het werk dat Zijn hand begonnen is.
God zal aan het einde niet aan je vragen waarom je geen Abraham,
Mozes of Simson bent geweest, werd er tegen rabbi Soesja gezegd, Hij
zal alleen vragen of je werkelijk rabbi Soesja bent geweest. Kortom,
we laten los wat we niet hoeven zijn, wat boven onze macht is.
‘God versmalt mijn weg en daarmee staat Hij mij toe om (hopelijk)
steeds beter te begrijpen wat Hij werkelijk van mij wil; dat wat ik niet
kan overlaten aan iemand anders: eenvoudigweg Tomas Halik (hier
mag ieder zijn/haar eigen naam invullen) te zijn.’
Wat een vreugde, wat een opluchting!
Ds. Bertie Boersma
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KERKDIENSTEN
Zondag 22 mei
10:00 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: nieuwe vorm van jeugdwerk in Zwijndrecht
Donderdag 26 mei, HEMELVAARTSDAG
09:30 uur: ds. Marian van Giezen, Zeist
Collectedoel: Uganda child Care Foundation
Zondag 29 mei
10:00 uur: ds. Kees Jan Rodenburg, Utrecht
Collectedoel: Diaconaat voor jongeren
Zondag 5 juni, PINKSTEREN
10:00 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Steun aan boeren in Zuid-Afrika
Zondag 12 juni
10:00 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Aid Hilcrest
Zondag 19 juni
10:00 uur, Cees Baan uit Zeist
collectedoel: Hospice Kromme Rijnstreek
Zondag 26 juni, Maaltijd van de Heer
10:00 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Hulp ongedocumenteerden
Zondag 3 juli, OVERSTAPDIENST
10:00 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Onderwijs aan kansarme kinderen in India
Zondag 10 juli
10:00 uur, ds. Fia Oomen, Zeist
Collectedoel: De Regenboog
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Zondag 17 juli
10:00 uur, ds. Daco Coppoolse, Odijk
Collectedoel: Jemina
Zondag 24 juli
10:00 uur, ds. Geertien Morsink, Odijk
Collectedoel: Amnesty Bunnik
Zondag 31 juli
10:00 uur, ds. Hans Drogendijk, Houten
Collectedoel: Muzikids in het Maximacentrum
Zondag 7 augustus
10:00 uur, Ds. Nel Walet-Kooij, Zeist
Collectedoel: Dovenpastoraat
Zondag 14 augustus
10:00 uur, ds. Sam Janse, Ameide
Collectedoel: Armoede in Egypte
Zondag 21 augustus
10:00 uur, ds. Bertie Boersma
Collectedoel: Individuele hulpverlening
24 augustus, School- en Kerkdienst
09:00 uur ds. Bertie Boersma
Zondag 28 augustus
10:00 uur, ds. Edward Kooiman, Heiloo
Collectedoel: Diaconaal project van de jongeren
Zondag 4 september
10:00 uur, Ds. Simon Dingemanse, Noordwijk
Collectedoel: Gehandicapten in Myanmar
Zondag 11 september, STARTZONDAG
10:00 uur, ds. Ds. Bertie Boersma
Zondag 18 september, OECUMENISCHE VIERING
10:00 uur, Ds. Hans Koops, Odijk
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BIJ DE DIENSTEN
RUTH
In de maand juni lezen we vier keer uit het kleine, maar prachtige én
actuele bijbelboek Ruth.
Hoe om te gaan met mensen die hun huis en haard, hun land, cultuur
en taal verlaten, die vreemdeling worden in een vreemd land?
Gedwongen door oorlogsgeweld, honger, armoede, racisme. Het is
een van de vragen die het boekje Ruth oproept. Ruth, de oermoeder
van het messiaanse geslacht van David, is vreemdeling in het land
van haar overleden man, die op zijn beurt vreemdeling was in haar
land na voor de honger uitgeweken te zijn. Het kleine verhaal verwijst
naar het ‘grote verhaal’: over de hoop op Gods reddende ingrijpen en
een nieuwe toekomst voor het volk. Het boek Ruth is een verhaal van
hoop.
Zondag 5 juni, Ruth 1: Een (on)gelooflijke keuze
Zondag 12 juni, Ruth 2: Pinksteren – Onder Gods vleugels
Zondag 19 juni, Ruth 3: Zondag na Pinksteren: In vuur en vlam
Zondag 26 juni, Ruth 4: Van een bruiloft komt een bruiloft,
avondmaalsviering.
STARTZONDAG IN VOORBEREIDING
Op 11 september a.s. hopen we weer een mooie startzondag van het nieuwe
kerkseizoen met elkaar te beleven. Er is een groepje gevormd om dit samen
met ds. Bertie Boersma voor te bereiden, bestaande uit Stevien Gardenier,
An van Osselaer, Roelof Jan de Wild en Hanneke Lafeber. De jongeren
krijgen de kans om op de startzondag weer aandacht te vragen voor het
Roemenië project. Dus we hopen nog op versterking van hun kant! Ook
voor de kinderen worden er leuke activiteiten georganiseerd. Het
programma wordt op een later moment bekend gemaakt in het digitale
kerknieuws.
Noteer de datum vast in uw/jouw agenda en laat het ons weten als je vragen
hebt en/of mee wilt helpen!
Met vriendelijke groet, Hanneke
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COLLECTEDOELEN
Zondag 22 mei: Nieuwe vorm van jeugdwerk in Zwijndrecht.
De pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland zoeken
naar een wijze om het evangelie te delen op een manier die past bij de
bezoekers. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in
Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de Kidsclub en het BadhuisForYouth
is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede
gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze
nieuwe vormen van kerkzijn door heel Nederland.
26 mei Hemelvaart. Uganda child Care Foundation.
Al een aantal jaren geleden gingen wij op initiatief van Conny en Jan
Tolsma collecteren voor een operatietafel voor het ziekenhuisje van de
Uganda Child Care. De operatietafel is er maar de kinderen met hun noden
zijn er nog. Steeds weer worden nieuwe projectjes gestart. Met resultaat!
Ruim 1000 kinderen gaan inmiddels een hoopvolle toekomst tegemoet.

Zondag 29 mei: Diaconaat door jongeren.
Diaconaal werken is ook voor jongeren. Jong Protestant, de
jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie
hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen
kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren
ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke
manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen
en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert
hen ook om diaconaal actief te blijven.
Zondag 5 juni: Steun aan boeren in Zuid-Afrika.
Om de structurele armoede van boeren in KwaZulu-Natal te
doorbreken stimuleert een christelijke ontwikkelingsorganisatie de
boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen
met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden
de voedselopbrengst kunnen verhogen. Juist ook investeert de

8

organisatie in kinderen zodat er een structurele verbetering van de
leefomstandigheden optreedt.
Zondag 12 juni. Aid Hilcrest.
Vanuit het centrum Aid-Hilcrest wordt zorg verleend aan mensen die
leven met aids en armoede. Ze krijgen medicijnen en thuiszorg,
voorlichting en stervensbegeleiding. Mensen worden op weg
geholpen om zelf een inkomen te verdienen. De secretaris van de
ondersteunende Nederlandse Stichting Zulu Aids heeft ons twee jaar
geleden een voorlichting over dit project in een kerkdienst gegeven.
De Aidskliniek heeft nog steeds geld nodig.
Zondag 19 juni. Hospice Kromme Rijnstreek.
Wanner het thuis niet meer mogelijk is biedt Hospice Kromme
Rijnstreek in Houten haar gasten een plaats om in alle rust en
veiligheid te verblijven en afscheid te nemen van het leven. De zorg
in een hospice wordt ook wel ‘thuis-verplaatste-zorg’ genoemd. Bij
Hospice Kromme Rijnstreek staat de gast centraal. Het hospice
bestaat intussen 10 jaar en functioneert goed. De bezettingsgraad is
hoog. Om het werk te kunnen doen zijn de inzet van vrijwilligers en
financiële bijdragen nodig.
Zondag 26 juni: Hulp ongedocumenteerden.
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning.
Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte
asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van
herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig
rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke
initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de
Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies
en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
Zondag 3 juli: Onderwijs aan kansarme kinderen in India.
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en
buitengesloten. Schooluitval is hierdoor bij hen erg hoog. Kerk in
Actie steunt een Indiase partnerorganisatie bij het doorbreken van het
9

onderdrukkende kastensysteem. Geboden worden huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Veel aandacht is voor
de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en
ouders de armoede te doorbreken.
Zondag 10 juli. De Regenboog.
Dak- en thuislozen kunnen dagelijks terecht in één van de negen
inloophuizen van de Regenboog. Een warme maaltijd, koffie, een
douche en schone kleding staan voor hen klaar. Ook kunnen ze
terecht bij maatschappelijk-werkers of meedoen aan werk- en
activeringsprojecten. 850 Vrijwilligers zetten zich in voor mensen
met financiële problemen, vereenzaamde mensen of mensen met
drugsproblemen. Voorop staat de zelfredzaamheid van de bezoekers:
zelf leren vissen in plaats van een vis te geven. De Regenboog Groep
is mede door de grote inzet van vrijwilligers kosteneffectief.
Zondag 17 juli. Jemina.
40 jaar geleden begonnen Ed en Heleen Vollbehr met de opbouw van een
tehuis voor Arabische kinderen met een handicap in Bethlehem. Dit tehuis
is uitgegroeid tot een verblijf voor 23 kinderen, 44 volwassenen, en 40
gezinnen worden ondersteund. Lokale Arabische medewerkers verlenen de
zorg, gemotiveerd door hun Christelijke bewogenheid en professionaliteit.
Zij werken samen met deskundige - in de zorg opgeleide - vrijwilligers uit
diverse landen, waaronder Nederland.
De ouders van Ed Vollbehr zijn vele jaren lid van onze kerkgemeenschap
geweest. Dit schept een band.

Zondag 24 juli. Amnesty Bunnik.
De werkgroep Amnesty International is een enthousiaste groep
vrijwilligers in Bunnik, Odijk en Werkhoven die zich inzet voor
mensenrechten. Diverse activiteiten worden ondernomen. Zoals
publiciteit, schrijfacties, standwerk, collecte of actief zijn in
werkgroepen. Maandelijks worden bij onze kerkdeur
voorbeeldbrieven uitgedeeld. Dit allemaal kost niet alleen tijd en
aandacht van vrijwilligers, maar ook geld. Op beide manieren kunt u
bijdragen.
10

Zondag 31 juli: Muzikids in het Maximacentrum.
Kinderen en hun begeleiders in het kinder-oncologisch centrum
Maxima nemen deel aan Muzikids geeft een Muzikale pleister, om de
pijn te verzachten, het gemis van thuis even te vergeten en het tovert
weer een lach op het gezichtje van een kind.
Veel vrijwilligers werken door. Giften zijn nodig om het mogelijk te
maken dat zieke kinderen deze muziekbeleving ontvangen tijdens het
verblijf in het ziekenhuis.
Zondag 7 augustus. Dovenpastoraat.
De Interkerkelijke Commissie van het Dovenpastoraat (IC Utrecht)
draagt zorg voor het pastoraat onder doven. Hierbij organiseert zij
verscheidene kerkdiensten voor doven en slechthorenden in de
provincie Utrecht. Voor meer informatie over de diensten en het
dovenpastoraat kunt u terecht op www.ic-utrecht.nl. Als u graag zo`n
dienst wilt bijwonen of iemand kent die daar belangstelling voor
heeft, maar niet weet hoe er te komen, kunt u contact met de diaconie
opnemen. Dan zoeken we met elkaar naar een oplossing.
Zondag 14 augustus: Armoede in Egypte.
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is veel armoede. De
Koptisch-Orthodoxe kerk motiveert de dorpelingen om hun armoede
zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp
werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere
gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook
alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine
kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.
Zondag 21 augustus: Individuele hulpverlening.
De diaconie is er ook voor mensen in ons dorp die extra hulp nodig
hebben. Regelmatig wordt daar een beroep op gedaan.
Zondag 28 augustus: Diaconaal project van de jongeren.
Een jongerengroep en hun ouders zijn bezig met de voorbereiding van
een diaconaal project. Deze collecte is daarvoor bestemd.
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Zondag 4 september: Gehandicapten in Myanmar.
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapte zijn extra kwetsbaar. Zij
behoren vaak tot de allerarmsten en hebben bovendien te maken met
medische kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen met zorg
en revalidatie en helpt mensen met een handicap ook bij het vinden
van werk. Lokale kerken en gemeenschappen krijgen voorlichting en
training over deze hulpvormen.

DIGITALE COLLECTE-OPBRENGSTEN
2 januari
9 januari
16 januari

De Hezenberg
De Hoop
Herstel kerken in Syrië

€ 80,10
€ 85,10
€ 84,53

23 januari
30 januari
6 februari

Kerk in dorpen
Sirkelslag
Boeren in Uganda

€ 102,23
€ 99,53
€ 141,94

13 februari Noodhulp Nepal

€ 108,04

20 februari SAVE

€ 153,99

27 februari Open Doors

€ 147,94

4 maart
6 maart

Wereldgebedsdag, kinderen met vakantie
Exodus

€ 100,90
€ 105,95

Extra collecte: hulp Oekraïne

€ 350,30

13 maart

Vluchtelingenwerk - Samenspraak

€ 128,25

20 maart

Kinderen Indonesië

€ 128,60

27 maart

Villa de Vrede

€ 139,00
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UIT DE PASTORIE
Wat fijn dat we de Stille Week en Pasen zonder beperkingen konden
vieren. Mijn hoofd en hart is nog vol van alle indrukken.
De soberheid van de Stille Week helpt ons om te concentreren. En we
vierden Pasen, als feest van de bevrijding. Dit geschenk hebben we
als gemeente opnieuw ontvangen, en we mogen ervan delen. Om er
samen mee verder te gaan.
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 of via ds. Bertie Boersma. Zo kunnen we
met elkaar meeleven en elkaar dragen in aandacht en gebed.
Nieuwe voorganger
Op 15 mei zal ds. Jantine Heuvelink verbonden worden aan de
Protestantse gemeente in Bunnik. We wensen Jantine een goede tijd
toe en bidden dat gemeente en predikant elkaar tot zegen mogen zijn
op de weg van Gods Koninkrijk!
ds. Bertie Boersma

OPEN KERK
Elke woensdagmorgen is de kerk van 10:00-12:00 uur open om een
kaarsje aan te steken, voor stilte, bezinning en gebed.
Van 10:00 tot 12:00 uur heeft ds. Bertie Boersma
een inloopspreekuur in de consistorie
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BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
Ik droomde dat ik gebeld werd dat er een sleutel ontbrak in het
sleutelkastje. En niet zomaar een sleutel. Nee, die van de kerkdeur
onder de toren. En dat alles en iedereen klaar stond voor een
trouwerij. Het was prachtig weer, iedereen was in een opperbeste
stemming. Zelfs de bruidsjongetjes gedroegen zich voorbeeldig. Maar
alle gasten moesten via de Meenthoek naar binnen. En een groots
entree van het bruidspaar over de loper, de catwalk van de kerk, zat er
ook niet in. Vlak voordat ik zwetend wakker schrok, zette de
fotograaf de toch wel iets minder gelukkige versgehuwden voor een
dichte kerkdeur op de gevoelige plaat. Pfff… het was maar een
droom.
Toch ben ik de volgende dag maar even gaan kijken. Gelukkig, hij
hing er nog. Evenals het reserve exemplaar, een geruststellende
gedachte. Temidden van de andere sleutels. Mag ik, aan de hand van
de labeltjes, er een paar uit lichten, en u meenemen in misschien wel:
de geheimen van het sleutelkastje…
De sleutel van de postbus bij PostNL, nummerrrr… 1. Er is iemand
uit onze gemeente, laten we hem of haar An Oniem noemen, die op
een industrieterrein in Bunnik, tussen het spoor en de snelweg, trouw
de post voor de kerk ophaalt, voor verdere verspreiding. Week in,
week uit. Zomer en winter. In regen en bij zonneschijn. Petje af voor
deze stille kracht op de achtergrond, maar wel in een uhhh…
sleutelfunctie!
Het zendingsbusje, achterin de kerk. We lopen er allemaal langs, en
gaan er gelukkig niet aan voorbij. Recent is het geleegd, en kwam er
naast een verdord boomblad en de achterkant van een pleister, het
mooie bedrag van 268 euro 70 uit! Met inbegrip van collectemunten.
Want ja, deze zijn ook meer dan welkom! De diaconie heeft het
bedrag overgemaakt naar een project in Colombia. Voormalig diaken
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Nico Aperloo, nauw betrokken bij land en volk, vertelt elders in dit
Kerknieuws over de goede bestemming van het geld.
Voormalig archief. Boven de consistorie bevindt zich de oude
archiefruimte, nog van voor de tijd van de Meenthoek. Via de
vlizotrap biedt de sleutel toegang naar de kerstspullen. De rest van de
zolder wordt voornamelijk gebruikt als opslag van de kindernevendienst. Decorstukken en attributen van meerdere generaties kerstspel
liggen hier opgeslagen, met op de achtergrond de straatgeluiden die
zo dichtbij klinken. Een vrolijke lach op het terras van het Wapen, de
waarschuwende roep van een moeder naar haar kind dat te breeduit
fietst… Bij voldoende belangstelling wordt komende zomer een
rondleiding gegeven, langs de zwart gekleurde balken van de brand
van 1966, en een unieke collectie spinnewebben. Aanmelden bij
onderstaand emailadres. Veiligheidshelm verplicht!
Sleutel moederklok. Geen idee wat hiermee bedoeld wordt. Is er soms
ook een vaderklok dan?
Hangslot piano Euphemia. Voor de jongere lezertjes onder u: de
lokale Christelijke Gemengde Zangvereniging, opgeheven in 2004
(zie blz. 155/156 in het onvolprezen jubileumboek ‘Van kerk en dorp
– 200 jaar Witte Kerkje van Odijk’). Deze piano is bij de opheffing
door Euphemia overgedragen aan het Witte Kerkje, is ‘met pensioen’
sinds de huidige piano in gebruik is en staat in de consistorie te
wachten op een nieuwe eigenaar. Gratis af te halen. Inclusief het
sleuteltje voor het hangslot.
Bert van Leeuwen
beheer@pknodijk.nl

15

AANKONDIGING Enquete Nieuw Kerkelijk Peil
De komende periode stellen we een nieuw beleidsplan op. Daarvoor
is het nodig goed te weten hoe wij als gemeente zijn, wat er goed
gaat, maar ook wat we willen veranderen. Of waar we verder in
willen groeien. Om dat te onderzoeken, gebruiken we de methode
Nieuw Kerkelijk Peil (zie ook
www.pthu.nl/onderzoek/projecten/nieuw-kerkelijk-peil). Het is een
vragenlijst die is ontwikkeld door de PThU (Protestantse
Theologische Universiteit) en al in diverse PKN gemeentes is
toegepast.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leden van onze gemeente, van
15 jaar en ouder, de vragenlijst invullen. Dan krijgen we een goed
beeld. In de periode vrijdag 21 mei tot en met zondag 12 juni gaan
we de vragenlijst invullen. Dit kan digitaal en dat heeft de voorkeur.
Maar het kan ook met een papieren formulier. Het invullen gebeurt
anoniem.
In de periode vrijdag 21 mei tot en met zondag 12 juni staat er een
link in het digitale e-nieuws, zodat u de enquête digitaal kunt
invullen. In deze periode kan de vragenlijst ook op papier worden
ingevuld. Hiervoor worden enkele invulmomenten georganiseerd.
Invullen zal in ieder geval mogelijk zijn na de kerkdiensten op 5 en
12 juni. Daarnaast organiseren we nog een aantal invulmomenten in
die periode, zoals de Open Kerk. Bij de invulmomenten zullen
organisatoren aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en uitleg te
geven. We zorgen dan ook voor papieren vragenlijsten en in ieder
geval op 5 en 12 juni voor enkele computers voor het invullen. Als
mensen de vragenlijst niet digitaal kunnen invullen en ook niet in
staat zijn om naar de kerk te komen, kunnen ze contact opnemen met
Stevien, zodat we kunnen zorgen dat ze een vragenlijst krijgen.
Het digitaal invullen kan trouwens ook goed in groepsverband gedaan
worden. Denk bijvoorbeeld in (bijbel)kringverband of in de
jeugdkerk.
Zorg ervoor dat u een vragenlijst invult, want we willen graag de
stem van iedereen horen!
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Na het invullen van de enquête analyseert de PThU de gegevens en
rapporteert aan ons een kerkelijk profiel: hoe zien we ons als
gemeente, waar zijn we goed in en waarin willen we nog verder
groeien?
Met dit profiel gaan we verder aan de slag. Het wordt besproken met
de gemeente: herkennen we ons erin en wat betekent dit voor de
toekomst? Dit gebeurt (o.a.) op de gemeentezondag in september.
Vervolgens gebruiken we alle input als basis voor het beleidsplan
2023-2026. Daar informeren we u later dit jaar verder over.
Vragen? Schiet een van ons aan!
Maarten Kool, Hans Marquart, Stevien Gardenier
(voorzitter@pknodijk.nl)

HULP VOOR VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE
De oorlog in Oekraïne heeft veel vluchtelingen van huis en haard
verdreven. Enkele van hen zijn ook in onze gemeente neergestreken.
Zodra dit speelde zijn wij als kerk betrokken geraakt bij acties om
goederen te verzamelen en mensen te helpen. Bertie Boersma heeft
daar onder anderen een rol in gespeeld.
Natuurlijk draagt ook de diaconie haar steentje bij, vooral met geld.
Met dat geld zijn spullen betaald die door diverse gemeenteleden voor
de vluchtelingen zijn aangeschaft. Daarnaast ondersteunen we met
een gift van 1000 Euro het initiatief van Keukenstudio Beelen waarbij
ze een atelierruimte achter het bedrijf voor Oekraïense vluchtelingen
beschikbaar hebben gesteld. Die gift wordt gebruikt voor het
bekostigen van aanpassingen die daarvoor nodig waren.
Als er nog lopende of nieuwe acties vanuit onze gemeente zijn om
vluchtelingen uit de Oekraïne in ons dorp te helpen, dan kan de
diaconie hierbij misschien ook financiële steun leveren. Meldt u
hiervoor, met omschrijving van wat voor actie er gebeurt en waarvoor
geld nodig is bij ons via diaconie@pknodijk.nl. Dan kunnen wij
bekijken of en hoe we u verder kunnen helpen.
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Uiteraard helpt de diaconie niet alleen vluchtelingen uit Oekraïne of
acties daarvoor. Ook voor andere hulpvragen in ons dorp kunt u
contact met ons opnemen.

BERICHT VAN DE KINDEROPPAS
Hoi allemaal,
Ik ben Jojanneke van der Beek (op de foto met mijn
oudste dochter), woonachtig op de Barbeellaan met
mijn man Edwin en dochters Thirza van 6 jaar en
Amélie van 3 jaar. Binnen het Witte Kerkje
coördineer ik de oppasdienst voor de jongste
kinderen uit onze gemeente. Het leek me leuk om daar in dit
kerknieuws kort iets over te vertellen. De meeste gemeenteleden
krijgen natuurlijk niets mee van wat zich tijdens de dienst in het
jeugdhonk afspeelt!
Het clubje kinderen van 0-4 jaar begint gelukkig weer iets te groeien.
Waar we voorheen meestal tussen de 5-8 kinderen hadden om op te
passen, zijn dat er nu maximaal 2 of 3. We merken dat de jonge
gezinnen na de coronatijd ook weer moeten wennen aan het ritme van
het kerkgaan.
De meeste kinderen die naar de oppasdienst komen, kennen elkaar al
best goed. Het spelen gaat dan ook vanzelf. Vaak zetten we een
muziekje op, bijvoorbeeld van Elly & Rikkert. Ook lezen we boekjes,
wordt er gekleurd en eten en drinken we iets lekkers. Het nieuwe
speelkeukentje is favoriet, evenals de poppenwagen. De kinderen
gebruiken hun fantasie en wij genieten mee! Het is fijn dat we nu de
afspraak hebben dat de jongste kinderen vóór de zegen worden
opgehaald. Er is altijd één volwassene en één jongere bij de oppas.
Het is gezellig om samen te zijn, maar ook handig als er bijvoorbeeld
een kindje naar het toilet moet. We kunnen nog nieuwe oppassers
gebruiken, dus als het je leuk lijkt dan hoor ik dat graag! Je bent
ongeveer één keer in de twee maanden aan de beurt.
Hartelijke groet, Jojanneke van der Beek,
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HEMELVAART CWN-CONFERENTIE
In het Hemelvaartsweekend (25- 29 mei) is de jaarlijkse conferentie
van de Charismatisch Werkgemeenschap Nederland (CWN). Een
aantal gemeenteleden gaat hier al jaren naar toe. Dit jaar gaan
meerdere huishoudens uit de gemeente mee en vormen we een
‘Odijks kampement’.
De conferentie biedt een hele reeks interessante lezingen en
workshops aan. Dit jaar rond het thema Justice & Joy. Bishop Zac
(Zac Niringiye) uit Uganda, Thomas Quartier, theoloog des
vaderlands en anderen zullen spreken over dit thema. Ook zijn er
diverse workshops en is er voor kinderen, tieners en jongeren een
spetterend bijpassend programma.
Lijkt het jou ook leuk om mee te gaan? Vind meer informatie op
www.cwn-cwj.nl/conventies of spreek een van de gemeenteleden aan
die al meegaan. Naast kamperen met tent of caravan is er ook de
mogelijkheid om een huisje te huren. Of kom een dagje langs, als een
hele conferentie beter bij je past. Een aantal gemeenteleden is dit al
van plan.
Twijfel je nog? De gemeenteleden die het hele weekend gaan delen
graag hun motivatie:
‘Wij gaan al jaren naar deze conferentie. Het is altijd een moment van
opladen en verdere verdieping rond geloof en ontmoeting.’ – Anneke
en Martin van der Meulen
‘Ik ken de conferentie verder niet, maar wilde al langer met de
meiden een keer naar een christelijk event of conferentie gaan. Dat
doe ik gemakkelijker als ik kan aansluiten bij een groep.’ – Astrid
‘In Zeeland waren er niet zoveel kinderen in de gemeente. We hebben
er daarom destijds voor gekozen om aan te haken bij activiteiten van
de CWN, zodat de kinderen meer leeftijdsgenoten tegenkomen die
iets hebben met geloof.’ – Bertie Boersma
‘Als kind ging ik naar deze conferentie en daar kijk ik met plezier op
terug. Dat gun ik onze kinderen ook. Voor mijzelf geeft vooral het
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samen met gemeenteleden gaan meerwaarde aan de conferentie. Je
gaat voorbij de koetjes-en-kalfjes-praat, leert elkaar beter kennen en
dat neem je ook mee voor het kerkzijn na de conferentie.’ – Martine
Versteeg

VAN DE VACATURECOMMISSIE
Er zijn weer diverse vacatures in onze gemeente, zoals gebruikelijk.
We noemen er hier een paar wat uitgebreider.
Leiding voor de jeugdkerk. De jeugdkerk heeft aanvulling voor de
leiding nodig, zoals al eens in een dienst werd medegedeeld. Gaat u
graag met jongeren om vindt u het leuk serieus, maar op een
ontspannen manier, over het geloof te spreken? Houdt u ervan om af
en toe ook met jongeren leuke dingen te doen en kunt u een beetje
organiseren? Dan is deze taak misschien heel geschikt voor u.
Benader voor meer informatie de huidige leiding, bijvoorbeeld Joop
van der Velden.
Organisator koffiegroep. Na de diensten willen we graag samen een
kopje koffie of thee drinken. Om dat mogelijk te maken is er een
groep mensen die dit voor ons regelt, door koffie en thee te zetten,
limonade voor de kinderen in te schenken en uitgifte te doen. Ook
ruimen zij achteraf de boel weer op. Op dit moment is Ingeborg Bor
al weer geruime tijd de trekker van deze groep. Zij heeft aangegeven
dat ze dit nu graag aan iemand anders wil overdragen. Het is vooral
een praktische klus: roosters maken en af en toe een bijeenkomst met
de koffiegroep regelen om zaken door te spreken. Neem contact op
met Ingeborg om meer te weten te komen.
Nieuwe penningmeester diaconie. De diaconie heeft heel dringend
een nieuwe penningmeester nodig. Onze huidige penningmeester (Jan
van Geest) doet al jaren dienst als diaken en we gunnen het hem om
eindelijk eens wat afstand hiervan te kunnen nemen. De
penningmeester werkt voor de financiële zaken samen met de
administrateur (Marijke van der Horst). Zij doet de meeste dagelijkse
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zaken, maar de penningmeester is verantwoordelijk voor begroting en
jaarrekening. Daarnaast doet de penningmeester, als diaken,
regelmatig dienst in de vieringen en beslist mee over alle zaken rond
de diaconie. Heeft u affiniteit met financiële zaken en hart voor de
kerk en de wereld? Meldt u dan a.u.b. aan. Ook als u wel diaken wilt
worden, maar liever geen penningmeester, dan bent u van harte
welkom, want onze diaconie heeft nu wel heel weinig leden.
Naast deze vacatures zijn er nog meer. U kunt bijvoorbeeld een
trekkende rol gaan vervullen op het gebied van verduurzaming, de
redactie van het Kerknieuws en e-nieuws versterken, of meer
algemeen de communicatie naar buiten een extra impuls geven, of
een pastorale taak op u nemen, helpen met schoonmaken, etc. Er is
vast wel een taak die bij uw talenten past. Als u denkt: “Ik wil wel
iets doen, maar weet niet goed wat bij mij past,” neem dan gerust
contact met ons op, dan kunnen we proberen een passende taak bij uw
gaven te vinden.
We zijn samen de gemeenschap en zullen samen moeten zorgen dat
alles goed draait. Steek uw licht niet onder de korenmaat en meldt u
aan voor een leuke taak!
Namens de vacaturecommissie: Hans Marquart en Paul Zeef
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ZENDINGSBUSJE
Beste protestantse gemeente van het witte kerkje te Odijk,
Toen ik, Nico Aperloo nog diaken was van onze gemeente,
beheerde ik het zendingsbusje en 1 of 2x per jaar leegden
we dit om de opbrengst dan aan een goed zendingsdoel te
geven. Sinds 1,5 jaar ben ik geen diaken meer en is mijn
stokje overgedragen. Laatst nam Bert van Leeuwen contact
met mij op en vroeg of ik het zendingsbusje
nog steeds leegde, het antwoord was NEE...
Bert en ik hebben toen contact opgenomen met
de Diaconie om te vragen of zij het
zendingsbusje wilden legen en de inhoud ervan
aan een goed doel te geven. Er bleek een geweldig
bedrag van € 268,70 in het busje te zitten! De
Diaconie had een mooi doel gevonden: de
gedeeltelijke wederopbouw voor de kerk Iglesia
Kairos in Bogota Zuid te Colombia. Deze kerk
heeft storm en waterschade gehad waardoor het
totale dak, muren, vloeren en electra vervangen dienen te worden.
Elke keer proberen ze wat geld in te zamelen in hun
kerkgemeenschap welke uit ongeveer 25 leden bestaat die niet
welgesteld zijn maar toch met Gods hulp steeds weer iets financieel
bijeen brengen om de kerk stukje bij beetje weer te herstellen. Eerst is
men begonnen om het kapotte dak, dat uit golfplaten bestond, te
herstellen. Toen de muren van het inpandige gebouw. Beetje bij
beetje de doorweekte en kromgetrokken houten vloer door beton te
vervangen, etc. Ook de electra moet nog hersteld worden en nog veel
meer dingen. De kerk in Bogota is heel dankbaar en blij met de mooie
financiële gift die ze kregen. Hierbij brengt de Iglesia Kairos veel
dankbaarheid over en Gods Zegen aan de Protestantse gemeente van
het Witte Kerkje.
Vriendelijke groeten: Pastor: Eugenio Pinto Parada Pastor; Javier
Zabala, Pastora: Diana Beltran Duran.
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OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK
Voor actuele openingstijden zie www.snuffelhonk.nl
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Tel. 030 – 290 18 29
e-mail: info@snuffelhonk.nl
website: www.snuffelhonk.nl

23

32e JAARGANG, mei t/m september 2022

Inleverdatum kopij volgend kerknieuws: maandag 29 augustus 2022 vóór 12.00 u.

24

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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