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VAN DE REDACTIE 
 

 

 
U heeft een nieuw exemplaar van het Kerknieuws voor u liggen.  
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
namens de redactie, 
 
Andrea Forma 
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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 11 september, STARTZONDAG 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collecte: Roemenië-project 
 

Zondag 18 september OECUMENISCHE VIERING 
11:00 uur, ds. Hans Koops, Odijk 

Collecte: De Schans 
 

Zondag 25 september 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma, MAALTIJD VAN DE HEER 

Collecte: Vredesweek,Colombia: vrouwen als vredestichters 
 

Zondag 2 oktober 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma  

Collecte: Kerk en Israël 
 

Zondag 9 oktober 
10:00 uur, ds. Otto Mulder, Balk 

Collecte: Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn 
 

Zondag 16 oktober 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collecte: Syrië: de kerk als plek van hoop en herstel 
 

Zondag 23 oktober 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

collecte: De Herberg 
 

Zondag 30 oktober, MAALTIJD VAN DE HEER 
10:00 uur, ds. Geertien Morsink, Odijk 

collecte: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
 

Zondag 6 november 
10:00 uur, ds. Niek Brunsveld, Est 
Collecte: Voedselbank Kromme Rijn 
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Zondag 13 november 
10:00 uur, Ds. Kees Visser, Veenendaal 

Collecte: Golfstaten: de kracht van bijbelverhalen 
 

Zondag 20 november, EEUWIGHEIDSZONDAG 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

 
Zondag 27 november, 1e ADVENT 

10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

 
 
COLLECTEDOELEN

 
 
Zondag 11 september: Roemenië project. 
Onze jongeren van het Witte Kerkje gaan de komende paar jaar het 
Amerikaanse echtpaar Ryan & Andrea helpen. Ryan & Andrea 
wonen in het dorpje Zagon, in het midden van Roemenië. Zij vangen 
regelmatig kinderen in Zagon op en helpen hen met huiswerk, spelen 
spelletjes en bereiden hen op een goede manier voor, voor de periode 
als ze ouder zijn. In totaal vangen ze wel 40 tot 60 kinderen op, in 
verschillende leeftijdsgroepen. 
 
 
Zondag 18 september: Oecumenische dienst: De Schans 
De Schans is een sociëteit voor mensen met een lichamelijke 
beperking uit de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en 
Wijk bij Duurstede. De Schans biedt twee maal per maand (elke 1e en 
3e dinsdag) een hele dag-uit-huis aan. Op die dag wordt er o.a. 
gepraat, koffie/thee gedronken, aangepaste gymnastiek gedaan en 
gewandeld. Er worden ook elke Schans-dag dagactiviteiten 
georganiseerd. Daarnaast zijn er de jaarlijkse activiteiten zoals: de 
boerenkoolmaaltijd, het uitje en de kerstviering. Aan de 
mantelzorgers biedt de Schans de mogelijkheid twee dagen per 
maand de handen vrij te hebben. Meer dan 10 vrijwilligers bereiden 
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de dag voor en begeleiden de deelnemers en de activiteiten.De 
Schans-dag is in het Dorpshuis in Odijk. 

 
Zondag 25 september. Vredesweek: Colombia: Vrouwen als 
vredestichters. 
Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend 
conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de 
regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel 
gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit 
verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame 
samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot 
steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De 
helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke 
inspiratiebron. 
 
Zondag 2 oktober: Israëlzondag. Kerk & Israël. 
Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie 
werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping 
(verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. 
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken 
voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het 
jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten 
worden hierop toegerust. 
 
Zondag 9 oktober: Missionair werk. Pioniersplekken: nieuwe 
vormen van kerk zijn. 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat 
betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen 
hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij 
de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar 
zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. 
Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de 
boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin 
mensen zich herkennen. 
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Zondag 16 oktober: Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel  
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië 
vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in 
Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie 
ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, 
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer 
opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel 
van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent 
immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. 
 
Zondag 23 oktober: De Herberg 
De Herberg is een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek. Het is 
een gastvrij huis in een mooie omgeving, een geopende bijbel, 
professionele begeleiding, liefdevolle aandacht voor mensen die 
beschutting zoeken in de storm van het leven. Het kan zijn dat zij te 
maken hebben met eenzaamheid, overbelasting, somberheid, 
verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld 
spanning binnen relaties. Tussen de twee en zes weken verblijven zij 
in een kleine groep in De Herberg. Het dagprogramma met de 
gezamenlijke maaltijden, bijbelbesprekingen, creativiteit en 
themamomenten zorgt voor afwisseling en structuur. Iedere gast heeft 
een persoonlijk begeleider waarmee wekelijks een pastoraal gesprek 
is. En natuurlijk is er de omgeving die uitnodigt tot wandelen, fietsen 
en genieten van Gods schepping. 

Zondag 30 oktober: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 
jaar de Bijbel dichtbij. Het doel: mensen in binnen- en buitenland 
toegang geven tot de Bijbel, zodat iedereen die ervoor openstaat, de 
Bijbel kan ontdekken, lezen en omarmen. Of dat nu voor het eerst is, 
dagelijks of op een nieuwe manier. Hiervoor kijkt het NVB waar 
behoefte aan is: een vertaling die nog niet beschikbaar was in een 
bepaalde taal, een nieuw leesplan, of een audioversie. Want de Bijbel 
is er voor iedereen. 
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Zondag 6 november: Voedselbank Kromme Rijn 
Voedselbank Kromme Rijn zorgt voor voedselpakketten voor 
inwoners uit de Gemeentes Bunnik en Wijk bij Duurstede: Bunnik, 
Odijk, Werkhoven, Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Zij 
proberen gezinnen met een inkomen beneden het bestaansminimum te 
voorzien van een aanvullend en gezond voedselpakket. En tegelijk 
verminderen zij samen met de leveranciers de hoeveelheid goed 
voedsel die wordt weggegooid. In deze tijd van steeds hogere prijzen 
en bedrijven die niet meer voldoende producten kunnen leveren, heeft 
de voedselbank het moeilijk. Omdat het 2 november dankdag voor 
gewas en arbeid is, collecteren we de zondag er na voor de 
Voedselbank. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. 
 
Zondag 13 november: Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen 
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange 
werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen 
voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn 
christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf 
niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers 
in storytelling: een vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling 
worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en 
krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. 
De Bijbel geeft moed en kracht. 
 

COLLECTE OPBRENGSTEN
 

 
3 april Kinderen en ouderen in Moldavië       € 119,71 

10 april JOP Paaschallenge       € 102,70 

17 april Kansarme jongeren in Libanon       € 225,25 

24 april Telefonische Hulpdienst Utrecht       € 178,70 

1 mei Timon       € 121,89 

8 mei Noodhulp voor Nigeria       € 118,89 

15 mei De Glind       € 128,04 
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22 mei Project van de jeugd - Roemenië       € 148,19 

26 mei Uganda child Care Found        € 80,94 

29 mei Diaconaat door jongeren         € 97,34 

5 juni 
Steun aan boeren in Zuid-Afrika, 
KwaZulu-Natal       € 208,00 

12 juni Aid Hilcrest       € 127,40 

19 juni Hospice Kromme Rijnstreek       € 160,70 

26 juni Hulp aan ongedocumenteerden       € 113,45 

3 juli Actie vakantietas       € 147,06 

10 juli De Regenboog         € 94,00 

17 juli Jemima       € 146,60 

24 juli Amnesty Bunnik         € 94,75 

31 juli Muzikids in het Maximacentrum       € 126,30 
 
 
VAN DE DIACONIE

 
 
Diaconie zoekt adviseur beleggingen 
De diaconie beheert het geld dat voor diaconale zaken bij elkaar is 
gebracht. Het doel daarvan is om niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst (midden-lange termijn) nog in staat te zijn om hulp te 
bieden waar geen andere hulp is. Denk aan de vele projecten en 
organisaties in binnen- en buitenland waar we jaarlijks steun aan 
geven. Om dit mogelijk te maken belegt de diaconie een deel van 
haar vermogen. We beleggen met name in microkredieten. Dat zijn 
kleine kredieten die vooral aan (beginnende) ondernemers in 
ontwikkelingslanden worden verstrekt. Heel vaak zijn dit vrouwen 
die een klein zaakje beginnen. Deze sociale vorm van 
kredietverlening past uitstekend bij de diaconie.  
Tegenwoordig eist de centrale organisatie van de PKN dat 
organisaties van de PKN die geld beleggen een beleggingsstatuut, 
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maar ook kennis bij de organisatie m.b.t. beleggingen. Daarom is de 
diaconie nu op zoek naar gemeenteleden met aantoonbare kennis over 
beleggingen die ons van advies willen dienen. Deze adviseur hoeft 
geen diaken te worden en ook niet aan alle vergaderingen en mail-
overleggen deel te nemen. Eén of enkele keren per jaar willen we met 
de adviseur over onze beleggingen kunnen sparren.  
Omdat we alleen in microkredieten en andere sociale beleggingen 
beleggen, willen we beroep doen op de mogelijkheid om 
uitgezonderd te worden van de noodzaak een formele 
beleggingsdeskundige in de diaconie te hebben. Maar desalniettemin 
is het verstandig om af en toe advies in te winnen. 
Bent u beleggingsexpert en lid van onze gemeente? Meldt u dan als 
adviseur; we zullen u heel erkentelijk zijn. U kunt zich melden bij 
diaconie@pknodijk.nl of bij Hans of Jaap, bijvoorbeeld na een dienst. 
 
De weggeefkast 
Afgelopen mei is de Caritas-werkgroep van de parochie gestart met 
een ‘weggeefkast’ waar mensen een boodschap in kunnen plaatsen, 
zodat anderen die het nodig hebben, ze daar weg kunnen nemen. 
De kast staat op een beschutte plek bij de Nicolaaskerk en is bedoeld 
voor iedereen. Je hoeft geen kerkganger te zijn om er gebruik van te 
kunnen maken. 
Er wordt inmiddels goed en dankbaar gebruik van gemaakt! Hartelijk 
dank aan allen die iets bijdragen. 
Uw bijdrage is en blijft nodig want de kosten van boodschappen en 
energielasten blijven helaas nog steeds stijgen.  
Hoe fijn is het dat we elkaar uit solidariteit een beetje kunnen helpen!  
 
Uw bijdrage kan een boodschap uit de winkels zijn maar mag ook iets 
zijn wat u toch wel in huis heeft en waarvan u misschien iets kunt 
missen; een appel, een wc-rol, wat aardappels. 
 
Om het een ieder makkelijker te maken staat er voortaan achterin de 
Nicolaas kerk op de mededelingentafel een mand waarin u op zondag 
een boodschapje kunt stoppen als u naar de kerk komt. Na de dienst 
worden de spullen uit de mand dan in de kast gezet. Bij de mand 
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liggen briefjes waarop de meest gewenste producten genoemd staan. 
Neemt u er gerust een mee en weet dat elke bijdrage in hoge mate 
gewaardeerd wordt! 
 
De diaconie ondersteunt dit goede werk natuurlijk ook. Ook wij gaan 
een mand of doos neerzetten in onze kerk, zodat ook onze 
kerkgangers makkelijk iets kunnen inleveren. De details, zoals waar 
de inleverplek komt, krijgt u nog te horen. 
Nogmaals heel veel dank voor uw inzet en betrokkenheid tot nu toe! 
 
Hans Marquart, diaconie 
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FIETSEN VOOR OEKRAINERS
 

 
Op 24 februari 2022 begon het oorlogsgeweld in Oekraïne waardoor 
miljoenen mensen op de vlucht moesten. Begin maart arriveerden de 
eerste Oekraïners in onze gemeente Bunnik. Er werd toen een oproep 
gedaan voor allerlei spullen en die zijn toen ook spontaan gebracht. 
Een oproep voor fietsen werd ook gedaan en intussen zijn er 32 
fietsen aangeboden. Het waren herenfietsen, damesfietsen en 
kinderfietsen voor 3 tot 16 jaar. Intussen rijden 17 Oekraïners op een 
aangeboden fiets. De ontvangers zijn buitengewoon verrast dat ze de 
fiets gratis krijgen en tonen zich zeer dankbaar; deze dankbaarheid 
geef ik graag door aan de gevers! 
Het zijn vooral damesfietsen die een nieuwe bestemming krijgen en 
soms een fiets voor een wat groter kind of tiener. Naar een fiets voor 
een kind van de basisschoolleeftijd krijg ik geen vraag. Mocht u zo’n 
fiets hebben aangeboden, geef die fiets maar weg aan een ander kind 
in uw eigen omgeving. 
Bijzonder is dat ik ook wel eens een fiets terugkrijg: Oekraïners 
vinden ergens anders onderdak in de provincie (of gaan weer terug 
naar Oekraïne) en brengen de fiets terug.  
Er zullen wel weer nieuwe mensen komen, het oorlogsgeweld blijft 
doorgaan. De vraag naar een fiets zal blijven, vooral naar een 
damesfiets en soms naar een meisjes tienerfiets.  
Als u een fiets wilt doneren, dan is de werkwijze als volgt. Aan de 
gevers vraag ik of de fiets voorlopig bij hen thuis mag blijven staan 
en gelukkig is iedereen daar welwillend in. Als ik een aanvraag krijg 
voor een fiets dan kijk ik in mijn overzicht welke fiets aan de 
aanvraag voldoet en dan kom ik de fiets ophalen.  
Tot zover de stand van zaken rondom fietsen. Het u vragen of 
opmerkingen hebben dan graag via pietermeijer@planet.nl . 
 
Pieter Meijer 
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INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA 
ODIJKS KERKNIEUWS 

 
Nummer Inleverdatum Verschijningsdatum 
4 7 november 16 november 
 
 
Redactie: Andrea Forma  
  e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl 
Drukwerk Verloop Drukkerij te Alblasserdam 
Verspreiding Wieke Hoomans-van der Werf 
 
 
 
 
 
OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK 
 

Voor actuele openingstijden zie www.snuffelhonk.nl 
 

Contact 
Tel. 030 – 290 18 29 

e-mail: info@snuffelhonk.nl 
website: www.snuffelhonk.nl 
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32e JAARGANG,  september t/m november 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleverdatum kopij volgend kerknieuws: maandag 7 november 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…. 
 


