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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 20 november, EEUWIGHEIDSZONDAG 
10:00 uur, ds. Kees Visser 

Collecte: Eeuwigheidszondag 
 

Zondag 27 november, 1e ADVENT 
10:00 uur, De heer Cees Baan 

Collecte: Colombia: onderwijs voor werkende kinderen 
 

Zondag 4 december, 2e ADVENT 
10:00 uur, ds. Aline Barnhoorn, Utrecht 

Collecte: Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren 
 

Zondag 11 december, 3e ADVENT, Maaltijd van de Heer 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma  

Collecte: Collecte KiA Binnenlands diaconaat. Vrolijkheid in 
asielzoekerscentra 

 
Zondag 18 december, 4e ADVENT 

10:00 uur, ds. Cees Baan, Zeist 
Collecte: Villa Vrede 

 
Zaterdag 24 december,  

KINDERKERSTFEEST 19:00 uur, ds. Bertie Boersma 
KERSTNACHTDIENST 22:00 uur, ds Bertie Boersma 

Collecte: Leger des Heils 
 

Zondag 25 december, KERST 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

collecte: KIA : kinderen in de knel 
 

Zaterdag 31 januari, OUDJAARDIENST 
19.30 uur, ds Bertie Boersma 

collecte: Eigen kerkenwerk 
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Zondag 1 januari 
11:00 uur, ds. Nynke Dijkstra-Algra, Houten 

Collecte: De Hezenberg 
 

Zondag 8 januari,  
10:00 uur, ds Trinette Verhoeven, Utrecht 

Collecte: de Hoop 
 

Zondag 15 januari, Zondag eenheid Christenen, oecumenische dienst? 
11:00 uur, Ds Bertie Boersma 

Collecte: PKN Ondersteuning gemeenten: goed toegerust aan de slag 
 

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

collecte: PKN Missionair werk; een kerk van betekenis 
 

Zondag 29 januari 
10:00 uur, ds. Margje Kuijper, Houten 

Collecte: PKN Kinderen en jongeren. Sirkelslag 
 

Zondag 5 februari 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

 
Zondag 12 februari 

10:00 uur, ds. Barbara Lamain, den Hoorn 
 

Zondag 19 februari, BIDDAG 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

 
Zondag 26 februari, 1e zondag 40-dagen tijd 

10:00 uur, ds. Bertie Boersma 
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COLLECTEDOELEN
 

 
Zondag 20 november: Eeuwigheidszondag. Samen gedenken in 
dorp of stadswijk 
Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor 
pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen die te maken hebben 
met verlies en rouw. 
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in 
Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker 
gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken 
hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft 
mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te 
luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog 
hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar 
onderdeel van gemeente zijn. 
 
Zondag 27 november: Adventscollecte KiA Werelddiaconaat. 
Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen 
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar 
en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel 
geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad 
Bogotá. Kinderen werken er op de markt of op de vuilnisbelt. School 
komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs 
en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst 
te vergroten. 
 
Zondag 4 december: Adventscollecte KiA Werelddiaconaat. 
Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht 
gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar 
in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een 
nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk 
kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren 
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waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen 
bedrijf. 
 
Zondag 11 december: Collecte KiA Binnenlands diaconaat. 
Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 
achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun 
bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De 
Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten 
in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe 
media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de 
jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten 
komen. 
 
Zondag 18 december: Villa Vrede 
Villa Vrede is een dagopvang voor ongedocumenteerden in 
Hoograven, Utrecht. Het doel van Villa Vrede is om mensen zonder 
verblijfstatus een plek bieden voor ontmoeting, ontspanning en 
ontwikkeling. 
Ongedocumenteerden voelen zich in onze samenleving vaak onveilig 
of niet geaccepteerd. Ze leven als het ware een ‘onzichtbaar bestaan’. 
Villa Vrede is een plek waar deze mensen simpelweg mogen zijn. 
Een plek waar mensen je naam kennen en je vragen hoe je dag was. 
Villa Vrede is een plek waar je niet ‘onzichtbaar’ blijft maar als uniek 
mens gezien wordt. 
Vrede Villa zorgt dat bezoekers het broodnodige krijgen. Zo kunnen 
bezoekers bij Villa Vrede als het regent poncho’s krijgen en als men 
een lege maag heeft een warme maaltijd eten. Er staat altijd brood, 
beleg, koffie en thee klaar. Vaak zit de grootste hulp in de kleinste 
dingen. 
 
Zaterdag 24 december: Kerstavond. Leger des Heils 
Op kerstavond collecteren we voor het Leger des Heils. In de 
Oudwijkerveldstraat in Utrecht is een dagopvang voor dak- en 
thuisloze mensen. Ze kunnen hier terecht voor een praatje, iets te 
eten, een kop koffie, een douche en dagbesteding. Daarnaast is er een 
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computer met internet. Ook is het mogelijk om een arts, iemand van 
de sociale dienst of verslavingszorg te zien. Mensen vinden hier een 
luisterend oor. Medewerkers leggen contact met de bezoekers en gaan 
met hen in gesprek over wat er speelt in hun leven en of zij hen 
ergens bij kunnen helpen. Samen zoeken ze naar zinvolle 
dagbesteding en helpen zij dak- en thuislozen om weer deel te nemen 
aan het gewone leven. Doel is dat zij op zo kort mogelijke termijn 
doorstromen naar andere vormen van hulp, een eigen woonplek en 
werk of dagbesteding. 
 
Zondag 25 december. KiA Kinderen in de knel 
Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een 
levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te maken met honger en dorst, 
onveiligheid en uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie 
kwijt. En bereiken ze eenmaal de kust, dan kan hun rubberboot 
zomaar meedogenloos teruggeduwd worden de zee op. 
Lukt het hen wél in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het 
welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele  
tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het 
uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.  
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze 
partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen – direct na aankomst 
– en helpt bij het invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen 
en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en 
kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In 
Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze 
volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij 
hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met 
voedselpakketten en onderdak.  
Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en toekomst aan 
deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. Van harte 
aanbevolen. 
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Oudejaarsavond 31 december. Eigen kerkewerk 
Op oudejaarsdag is de diaconale collecte traditiegetrouw bestemd 
voor de continuïteit van de eigen gemeente. De instandhouding van 
onze kerk met al zijn activiteiten is voor ons allen belangrijk. 
 
Zondag 1 januari 2023. De Hezenberg 
Het doel van De Hezenberg, een landgoed aan de rand van de 
Veluwe, is om wezenlijke veranderingen te realiseren in de 
persoonlijke levens en omstandigheden van mensen. Voor mensen die 
worstelen met sombere gevoelens of neerslachtigheid of zich angstig 
en onzeker voelen, voor hen die in het dagelijks functioneren worden 
beheerst door negatieve gedachten, bieden zij specialistische zorg om 
verandering te realiseren. De Hezenberg is ook een plek waar je op 
zoek kunt naar verstilling, innerlijke rust en inspiratie. Heb je vragen 
rondom identiteit, geloof of zingeving? Hulp zoeken kan een eerste 
stap zijn op weg naar verandering. Met de juiste professionele 
begeleiding kun je eraan werken om jouw situatie te veranderen en je 
kwaliteit van leven te verbeteren. Gasten komen uit allerlei 
levensbeschouwelijke achtergronden. Wat hen verbindt is dat zij met 
elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er 
verandering mogelijk is. Met deze collecte ondersteunen we het werk 
van De Hezenberg. 

Zondag 8 januari. De Hoop 
De Hoop heeft in Houten een polikliniek voor hulp aan kinderen, 
jongeren en volwassenen met psychische- en/of 
verslavingsproblemen. Het zorgaanbod onderscheidt zich door de 
combinatie van verslavingszorg en reguliere ggz-zorg. De Hoop biedt 
hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook 
zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd 
wonen. Bij elke hulpvraag wordt gekeken welke hulp bij jou past: in 
de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie 
daarvan. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast 
behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan 
het werk gaan, begeleiding in je thuissituatie, hulp bij het vinden van 
lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. 



 7

Zondag 15 januari. PKN Ondersteuning gemeenten. Goed 
toegerust aan de slag 
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, 
zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei 
terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot 
jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. 
Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. 
De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd 
trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun 
kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen 
uitwisselen. 
 
Zondag 22 januari. PKN Missionair werk. Een kerk van 
betekenis 
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een 
kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: 
middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. 
Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een 
maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de 
Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij 
ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren 
om van betekenis te zijn in hun omgeving. 
 
Zondag 29 januari. PKN Kinderen en Jongeren. Sirkelslag 
Nederland speelt Sirkelslag. Sirkelslag is het grootste en spannendste 
interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit 
protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden 
jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, 
dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren 
gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de 
slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te 
houden. 
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COLLECTE OPBRENGSTEN
 

 
 
7 aug. Dovenpastoraat        € 90,41 
14 aug. Armoede in Egypte        € 93,46 
21 aug. Individuele hulpverlening      € 182,46 
28 aug. Vluchtelingenwerk Bunnik      € 250,66 
4 sep. Gehandicapten in Myanmar     €  143,86 
11 sep. Roemenië project     €  166,45 
18 sep. De Schans (alleen digitale opbrengst)       €  28,60 
25 sep. Vredesweek: Colombia, vrouwen als 

vredestichters 
    € 118,80 
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MEDITATIE
 

Cruella en Poetin  
Hij noemde haar Cruella. Zij hem Poetin. De liefdesthermometer in 
hun relatie was intussen ver beneden het vriespunt gezakt. Hij had 
zijn oog laten vallen op een ander. Zij was naar haar advocaat gestapt 
en had de echtscheiding aangevraagd. Maar voorlopig waren ze nog 
veroordeeld om zo goed en zo kwaad als dat ging onder een dak te 
vertoeven totdat nieuwe woonruimte voor een van beiden was 
gevonden. Dat viel niet mee. Haat en nijd over en weer. Enig 
gekibbel in een huwelijk behoort tot de gewone gang van zaken, maar 
dit was erger. De fundamenten onder de relatie leden onder 
achterstallig onderhoud en bleken niet bestand tegen 
instortingsgevaar nu er storm op komst was. Ik heb eens een collega-
predikant horen zeggen dat huwelijken doorgaans niet lichtvaardig 
worden ontbonden – gezien de ellende die dit met zich brengt – maar 
misschien wel te gemakkelijk worden gesloten. Het is een hele 
verantwoordelijkheid om elkaar een leven lang in liefde trouw te 
blijven. Dat gaat niet vanzelf, maar vergt een 
inspanningsverplichting, waarbij het zaak is elkaar te blijven zoeken 
en in de relatie te blijven geloven. Mooi als dit lukt en je samen een 
leven lang met elkaar optrekt. 
 
Tussen God en ons bestaat ook een verbond. Dat verbond komt ook 
wel eens in de crisis. Omdat we het destijds te lichtvaardig zijn 
gestart? Of omdat er storm op komst is en de relatie op zijn 
grondvesten staat te schudden? Sommige mensen menen dat ze beter 
af zijn als er een einde aan de relatie zou komen. Dan bevinden zij 
zich in het gezelschap van anderen die in de tijd van de profeet Jesaja 
meenden afscheid te kunnen nemen van de Heer omdat ze ervan 
overtuigd waren zelf uit beter hout gesneden te zijn dan Hij. ‘Blijf 
waar U  (Heer) bent, kom niet dichterbij, want wij zijn te heilig voor 
u’ (Jesaja 65 vs.  5). Je moet maar durven. De tak doorzagen waarop 
je zelf zit. Waar gaat dat eindigen?  
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In de adventstijd rollen de goddelijke donders en bliksems regelmatig 
voorbij in de Schriftlezingen tijdens de kerkdienst. Zelf hoor ik dit 
soort Bijbelgedeelten als stormwaarschuwingen. Als gelovigen 
kunnen we het ons niet permitteren op onze lauweren te rusten en te 
denken dat het tussen God en ons automatisch wel goed zit. Hebben 
we de Heer leren kennen als iemand die ons in een vijfsterrenresort 
trakteert op een all inclusive arrangement waar van onze kant geen 
enkele inspanningsverplichting wordt gevraagd? In mijn oren hoor ik 
Johannes de Doper fulmineren tegen de geestelijke elite die vanuit 
Jeruzalem op excursie gaat naar de plek waar hij preekt en doopt. 
Keurige lui allemaal. Misschien hier en daar wat godsdienstig elitaire 
allures, maar beslist geen stelletje ellendingen. En wat zegt Johannes: 
‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor 
het komende oordeel?’ Het is altijd weer slikken als dit soort teksten 
voorbij komen in de adventstijd. We worden wakker geschud. 
Misschien wordt het inderdaad  tijd om weer eens na te denken over 
de relatie met de Heer zelf. Zien we Hem nog steeds als onze Redder 
die licht brengt in onze duisternis of hebben we in stilte al afscheid 
van Hem genomen in het vertrouwen dat het toch wel goed zit? Goed 
zit zonder enkele inspanningsverplichting van onze kant? Welke 
relatie blijft fris en levend zonder inzet? En waarom zou dat voor de 
relatie met God dan opeens niet gelden? Waar bent u met uw hart op 
dit moment? Vooral als u bedenkt dat uw hart altijd maar op een plek 
tegelijk kan zijn. Of schuilt er in u een Maria die op de woorden van 
de engel Gabriël antwoordt: ‘De Heer wil ik dienen; laat er met mij 
gebeuren wat u hebt gezegd.’  Of om het met de woorden van de 
Beatles te zeggen:  Let it be!  En daarbij verwijst de Beatles op een 
cryptische manier naar moeder Maria (lees de songtekst er nog maar 
eens op na; wellicht jeugdsentiment voor mensen zoals u en ik). Ik 
wens u een gezegende en inspirerende adventstijd toe en de vreugde 
van Kerst waarin we vieren dat een Redder ons geboren is.          
 
ds. Daco Coppoolse  (tijdelijk predikant)  
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UIT DE PASTORIE
 

Geliefde mensen, 
 
Na een periode van rust kan ik weer opstarten. Het was goed en 
heilzaam om tijd en ruimte te hebben voor de rouw en het gemis. Tijd 
om te dolen door dat grillige niemandsland, ontheemd en verweesd, 
tijd om jezelf te hervinden zonder die ene, en te zoeken hoe verder.  
Het gaat inmiddels een stuk beter, kan ik nu zeggen. De scherpe 
randjes gaan eraf, de concentratie en energie komen terug. 
 
Vanaf deze plek wil ik u, jou, jullie heel hartelijk bedanken voor de 
ruimte die ik kreeg voor dit verlof, en voor alle blijken van meeleven: 
zoveel liefdevolle woorden en troostende gebaren. Ik was verrast, 
ontroerd, en nog veel meer. Heel bijzonder om te merken hoe u als 
gemeenschap op afstand toch zo betrokken meeleefde. 
Al gaat het een stuk beter, ik ben er nog niet helemaal. Dat merk ik 
vooral aan de energie en de concentratie. Maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat dat wel weer komt. In ieder geval is er voldoende 
energie om nu weer langzaamaan op te starten (en zin ook zeker).  
 
Na overleg met het moderamen is afgesproken dat ik de komende tijd 
nog geen pastoraat doe en nog niet bij de open kerk zal zijn. Ook zal 
ik nog geen bijeenkomsten of vergaderingen in de avond bijwonen. 
Maar voor de rest mag u me dus weer gewoon aanspreken.  
 
Wat betreft de kerkdiensten hoop ik de derde Adventszondag en 
Kerstmorgen voor te gaan. Daar kijk ik naar uit.  
 
Voor het (crisis)pastoraat blijft collega Daco Coppoolse beschikbaar 
tot het einde van dit jaar. Fijn dat het zo kan.  
 
Met een hartelijke groet,  
in verbondenheid, 
ds. Bertie Boersma 
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BEHEER WITTE KERKJE
 

 
Breaking news! De sleutel van de hoofdingang van onze kerkgebouw 
was een tijdje zoek. Zoiets hang je natuurlijk niet aan de grote klok, 
maar behoort tot de ‘staatsgeheimen’ van de kerkeraad. Deze was 
bang dat dit bericht voor de nodige onrust en opschudding onder 
gemeenteleden zou kunnen  zorgen. Dat is natuurlijk het laatste 
waarop een kerkeraad zit te wachten. Er werd een speciaal 
onderzoeksteam ingesteld maar dat wist in eerste instantie weinig 
resultaat te boeken. Dit team is trouwens nog druk in de weer om een 
van de drie rode theekannen terug te vinden die onder verdachte 
omstandigheden plotseling is verdwenen uit een van onze 
keukenkastjes. Maar gelukkig kunnen we u melden dat de sleutel is 
teruggevonden. De plaats delict: de tafel achter in de kerk waar zich 
onze audio-visuele apparatuur bevindt. Uiteraard zijn er wat 
verdenkingen gerezen richting bepaalde personen, maar omdat het 
onderzoek nog volop gaande is, kunnen we u hierover voorlopig geen 
mededelingen doen. Ter geruststelling kunnen we u wel zeggen dat 
geen van onze eigen gemeenteleden tot nu toe is aangehouden en in 
verzekerde bewaring is gesteld. Het zou dus ook zomaar met een 
sisser kunnen aflopen. Om de kans op herhaling te verkleinen heeft de 
sleutel een sleutelhanger gekregen van indrukwekkend formaat. Op 
de zijkant prijkt de tekst: Na gebruik sleutel graag terug in kastje! 
Hopelijk heeft dit een afdoende effect. Die zullen we niet gauw meer 
kwijtraken. We houden u op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen, maar u kunt het natuurlijk ook voor gezien houden. 
Dat laatst zou ik u trouwens willen adviseren. 
 
Daco Coppoolse  (extern beheer Witte Kerkje)           
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HERHAALDE OPROEP  
GEZOCHT: Coördinator koffie schenken

 
 
 
Enige tijd geleden heeft er een oproep gestaan in het kerkblad voor 
een coördinator koffieschenken. 
 
Tot op heden is er nog geen reactie binnengekomen en dat vind ik 
heel jammer. Ik heb aangegeven dat ik per 1 januari 2023 mijn taak 
neerleg omdat ik het niet langer kan combineren met mijn 
werkzaamheden. Ik werk veel in het weekend en vind dat ik daardoor 
degene die koffieschenken te weinig kan ondersteunen en kan 
bijstaan met raad en daad. 
 
Voelt u zich geroepen om deze taak van mij over te nemen: 
  
* het maken van een halfjaarlijks rooster voor het koffieschenken en 
in de gaten houden dat bij uitval vervanging komt 
* het regelmatig informeren op zondag of alles goed loopt 
* Eens per jaar een avond organiseren om alle werkzaamheden met 
elkaar af te stemmen 
* eventueel nieuwe koffieschenkers werven 
 
Neem dan contact met mij  
 
Ik hoop dat er spoedig reacties mogen komen. 
 
Ingeborg Bor-Somsen 
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HUISKAMERBIJEENKOMST WERKHOVEN
 

 
 

 
Odijk, 4 november 2022 
 
Aan de gemeenteleden van het Witte Kerkje in Werkhoven, 
 
Graag nodigen we jullie uit voor een huiskamer-bijeenkomst in 
Werkhoven bij Hugo en Helga van Binsbergen. 
Onder de noemer ontmoeten en delen willen we met jullie terugkijken 
op de covidperiode. 
Aspecten als eenzaamheid, het wel of niet hebben ervaren van steun, 
tegengestelde meningen in gezin, familie of vriendenkring over 
vaccinaties en andere covidmaatregelen, langaanhoudende klachten, 
het wegvallen van de kerkgang. 
 
De bijeenkomst vindt plaats op 14 november van 20.00 uur tot 21.30 
uur. Inloop vanaf 19.30. 
Adres: Zwaanweg 14 in Werkhoven. 
 
We horen graag of u komt; laat het weten via e-mail of telefonisch. 
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In de periode van 14 - 28 januari 2023 wordt de actie Kerkbalans 
gehouden met als thema "Geef vandaag voor de kerk van morgen". 
Met de opbrengst van deze actie hopen wij in 2023 een groot deel van 
het kerkewerk te kunnen bekostigen zoals het salaris van de 
predikante, de activiteiten, exploitatiekosten, afdrachten aan 
landelijke instellingen en het onderhoud van het terrein en de 
gebouwen. De kosten stijgen flink; het vergt heel veel creativiteit om 
de opbrengsten daarmee in de pas te houden, maar aan het 
pastoraat willen wij niet tornen. Wilt u alstublieft uw steentje 
bijdragen? 
 
Voor wie over 2022 zijn/haar bijdrage nog moet betalen, of extra 
belastingaftrek wenst over 2022 door de bijdrage van 2023 nu al te 
willen storten: de bankrekening is NL08 RABO 0329 8181 47 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Odijk. 
 
Een kwart van onze inkomsten is momenteel afkomstig uit 
onderhandse periodieke schenkingen, waarbij u uw belastingvoordeel 
aan het kerkewerk toekent. Dit betreft bijdragen aan Kerkbalans, 
Diaconie en de collectemunten. Denkt u er a.u.b. over na of dit ook 
bij uw situatie past. 
Een blanco onderhandse schenkingsakte kunt u bij mij opvragen en 
zal ook beschikbaar worden gesteld bij de start van de Actie 
Kerkbalans 2023. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 
Ritzo Holtman 
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KIJKCIJFERS KERKDIENSTEN
 

 
Kijkcijfers online kerkdiensten nog steeds flink hoog 
 
Inmiddels mogen we na de strenge corona-maatregelen al weer 
negen maanden gewoon naar de kerk. Toch zenden we de 
kerkdienst nog steeds online uit. Het is immers fijn dat de 
diensten ook online te zien zijn. Op verzoek van meerdere kanten 
heb ik, Johanna Muis, uitgezocht hoeveel kijkers onze 
kerkdiensten online volgen via Uitzendinggemist.nl. 
 
Zo’n negen maanden terug, vanaf zondag 27 februari 2022 zijn bijna 
alle corona-maatregelen komen te vervallen in onze gemeente. Dit in 
navolging van door de overheid afgekondigde maatregelen in de 
persconferentie van 15 februari. Dit betekent dat we vanaf die zondag 
zonder aanmelding weer ‘gewoon’ op zondagochtend naar de kerk 
konden komen om er live bij te zijn. Zonder mondkapjes en het was 
ook niet meer nodig om anderhalve meter afstand te hoeven houden.  
Maar ook al mochten we weer zelf naar de kerk, het aantal 
kerkgangers is niet hoog. We hebben op de zondagen sindsdien 
kunnen zien dat de bezetting veel lager is dan vóór corona. Er zijn 
elke zondag flink wat stoelen en soms zelfs rijen leeg. Er zouden veel 
meer mensen in de kerk passen. Waar is iedereen? Kijken ze thuis? 
Hoeveel mensen zijn eigenlijk online blijven kijken? Reden om dit uit 
te zoeken. 
 
Statistieken van uitzendinggemist.nl 
Via Uitzendinggemist.nl is met een beheerders-inlog te zien vanaf 
hoeveel locaties/apparaten mensen live naar de dienst kijken. Ook 
wordt bijgehouden hoeveel mensen naderhand de opname beluisteren. 
Op de beheerderspagina wordt in de statistieken onderscheid gemaakt 
tussen korter en langer dan 10 minuten kijken. Het aantal kijkers 
korter dan 10 minuten is veel hoger. Hier zitten namelijk ook de 
mensen bij die achteraf of tijdens de dienst even checken of het geluid 
goed was of hoe de muziek of het zingen klonk, et cetera. 
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Aan andere grafiekjes op de site kun je zien of de kijkcijfers 
gedurende het uur dat de dienst duurt nog veranderen. Hier zie je dat 
het aantal kijkers heel constant blijft. Vrijwel iedereen die meer dan 
10 minuten kijkt, blijft kijken tot en met de zegen. Alleen het uitlopen 
van de kerk wordt niet door alle kijkers helemaal afgekeken. 
 
Online kijkcijfers van onze diensten 
Het verzamelen van de gegevens vergde een middagje. Ik heb alle 
kijkcijfers van het afgelopen jaar geturfd en in grafiekjes gezet. Dat 
moet namelijk handmatig. In 2022 ligt het aantal plekken 
waarvandaan live + later gekeken wordt na Pasen (17 april) redelijk 
stabiel, het varieert tussen de 30 en 40, met een gemiddelde rond de 
34 kijkplekken. 
Tot en met 20 februari 2022 was dat hoger tot veel hoger, namelijk 
gemiddeld 67 kijkplekken, gezien de toen scherpere 
coronamaatregelen en het geringe aantal mensen dat naar de kerk 
mocht komen.  
 
Hoeveel mensen zijn dat? 
Wat je aan de statistieken niet exact kunt zien, is hoeveel mensen er 
precies online naar de dienst kijken. Sommigen zullen alleen kijken, 
anderen samen of met meer. Ik schat in dat het aantal kijkers goed te 
benaderen is met ca  x 1,4. Dus afgelopen maanden 34 x 1,4 = 
gemiddeld 48 kijkers per dienst na Pasen. Dat zijn online dan 
ongeveer even veel mensen als er lijfelijk in de kerk zitten op veel 
zondagen, gok ik zo. 
 
Kijkcijfers van 2021 en 2020 
Ook de kijkcijfers van 2021 en 2020 heb ik genoteerd. In 2021 is het 
gemiddeld aantal 68 kijkplekken, in 2020 gemiddeld 87 kijkplekken. 
Voor 2020 heb ik alleen gegevens van augustus t/m december, van 
daarvoor heb ik geen gegevens bijgehouden, die zijn inmiddels 
gewist. 
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Wie kijkt online? 
Online kijken blijft dus duidelijk in een behoefte voorzien. Waarom 
kijken mensen online en komen ze niet zelf naar de kerk? Hier wat 
voorbeelden van mensen die ik ken. 

 Mijn schoonmoeder woont in verzorgingshuis Bunninchem en 
kan niet meer naar de kerk komen. Op zondagmorgen kijkt zij 
echter live online de dienst, samen met zoon en kleindochter. 
Zij heeft zo echt het gevoel in haar eigen kerk te zitten en 
zingt ook mee met de liederen. Ze vindt het alleen jammer dat 
haast niemand meer naar de camera zwaait. 

 Zelf kijken wij vanuit onze vakanties of weekendjes weg 
regelmatig online mee, dat kan zelfs vanaf de zeilboot. 
Eerdere jaren bezochten we doorgaans geen kerkdienst in de 
vakantieperiode. 

 Sommige mensen ervaren de drukte of de mensen in de kerk 
als te veel prikkels of voelen zich even niet zo goed en kijken 
daarom liever een tijdje online tot het weer beter gaat. 

 Zieken en/of op corona positief getesten kijken online. 
 Misschien zijn er ook wel mensen die geen lid (meer) zijn, 

maar wel af en toe de diensten volgen. Zoals verhuisde 
gemeenteleden of mensen die elders lid zijn. 

 
Hoe nu verder? 
Al met al voorziet de online service duidelijk in een behoefte. Wat ik 
mij afvraag is: gaat dit ten koste van het zelf lijfelijk naar de kerk 
gaan? Dat baart mij een beetje zorgen. We vormen met elkaar een 
gemeenschap en samen de eredienst beleven is essentieel voor het 
kerk-zijn. Samen bidden, danken, lofprijzen of zingen in de kerk voelt 
voor mij echt anders dan thuis achter de tv. Al is het fijn dat het kan 
als het nodig is.  
Enerzijds ben ik dus blij met de online kijkers en de mogelijkheden 
die de techniek ons biedt, anderzijds hoop ik dat mensen toch weer de 
stap nemen om zondagmorgen samen de dienst te beleven. 
Wilt u reageren, spreek mij aan,  
Johanna Muis 
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VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 

 
Kindernevendienst Adventproject Levenslicht  
 
De aankomende adventsperiode hebben we in de kindernevendienst 
het project Levenslicht. Bij levenslicht denken we aan geboorte en 
nieuw leven. Een kind ‘ziet het levenslicht’. Met kerst denken we aan 
de geboorte van Jezus. En in de periode daaraan vooraf kijken we uit 
naar zijn geboorte.  
Deze adventsperiode staat de stamboom van Jezus centraal. We 
kijken terug in de tijd en zetten een aantal oermoeders van Jezus in de 
schijnwerper: Lea, Rachab, Ruth en Batseba. En met kerst natuurlijk 
de moeder van Jezus: Maria. 
Elke zondag richten we in de kerkdienst (letterlijk) een standbeeld op 
voor deze moedige vrouwen. En kijken met de kinderen naar een 
poster, waarop de vrouwen staan afgebeeld: wat zie je? Wat valt op? 
In de kindernevendienst praten we hier verder over door en 
verwerken het in een knutsel, tekening of iets anders. 
En we zingen natuurlijk samen met de gemeente een projectlied. Doet 
u ook mee? 
 
Dit jaar sluit het kinderkerstfeest (op zaterdagavond 24 december) 
naadloos aan op dit thema, met de musical Een Beeld op Stand.  
We zien uit naar een fijne en zinvolle adventstijd en een mooi 
kerstfeest met de kinderen. 
 
Hartelijke groet vanuit de kindernevendienst, 
 
Marijke van der Horst en Stevien Gardenier 
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In Bethlehem staat een huis.....Jemima.  

Jaarlijks wordt er in onze kerk gecollecteerd voor Jemima, een tehuis 
voor meervoudig gehandicapte kinderen in Bethlehem. Toch zijn er 
heel wat gemeenteleden die niet precies weten wat dat nu eigenlijk 
inhoudt. 
 
Jemima is in 1982 opgericht door Ed en Heleen Vollbehr. 
Aanvankelijk als kinderhuis maar inmiddels uitgegroeid tot een tehuis 
voor zorgbehoevende volwassenen. De ouders van Ed, Chris en 
Henny Vollbehr, waren hier jarenlang meelevende leden van onze 
gemeente. Velen van ons zullen zich hen nog herinneren. Ed en 
Heleen vertelden, met dia's, op gemeenteavonden, over hun mooie en 
moeilijke werk. We leefden mee met de zwaar gehandicapte 
Heleentje, die hier regelmatig bij "Opa en Oma" Vollbehr logeerde, 
wanneer zij in Nederland weer een grote operatie moest ondergaan.  
Deze grootouders waren goede propagandisten en in onze gemeente 
leven nog heel wat donateurs en adoptieouders vanaf het eerste uur.  
 
In september werd het 40-jarig jubileum gevierd in Houten. Het was 
geweldig om te zien en te horen hoe dat werk inmiddels is uitgegroeid 
tot een hartverwarmende onderneming. In de Arabische wereld wordt 
het krijgen van een gehandicapt kind vaak gezien als een straf van 
Allah en een schande voor de familie. Deze kinderen worden dan 
soms in de steek gelaten, te vondeling gelegd, of erger! Soms ligt zo'n 
kindje, incontinent, thuis op een kale cementen vloer, zonder 
verzorging.  
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Inmiddels telt Jemima zo'n 40 interne bewoners, afhankelijk van 
medische behandelingen en/of permanente zorg. Een aantal komt 
voor dagbesteding. Door de geschoolde verzorgers wordt geprobeerd, 
met heel veel zorg en liefde, en gedreven door de liefde van Christus, 
een zo goed mogelijke zelfstandigheid te bereiken. Bovendien wordt 
er, heel belangrijk, externe begeleiding gegeven aan thuiswonenden 
en opvoedingsondersteuning aan hun ouders.                                        
                               
De locoburgemeester van Bethlehem had zelf een gehandicapt kind. 
Na zijn aanvankelijke afwijzing is hij nu helemaal "om", en 
doordrongen van een goede verzorging. Met als verrassend resultaat: 
in het gemeentehuis zijn 3 ruimtes ter beschikking gesteld aan 
Jemima voor o.a. fysiotherapie, psychologische hulp en spraakles!      
               
Het is een wonder dat een christelijke organisatie zoveel vrijheid 
krijgt om dit werk van barmhartigheid te doen in deze moslim- 
omgeving. Van harte hoop ik dat de jaarlijkse collecte in Odijk op het 
collecterooster zal blijven staan én met een mooie opbrengst, want dit 
prachtige werk wordt voor een groot deel door giften bekostigd.  
Destijds was de kerstcollecte steevast bestemd voor "Jemima, het huis 
in Bethlehem". Is dat niet een mooie gedachte en voor herhaling 
vatbaar? Meer info: www.jemima.nl. Het kleurrijke magazine ligt in 
het lektuurrek in de Meenthoek.                              
 
Willemien Harts 
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BESTELLEN COLLECTEMUNTEN
 

 
Collectemunten zijn verkrijgbaar in pakketten van €50,- of €25,-: 

 Pakket A €50,- (10 x 1 euro en 20 x 2 euro munten) 
 Pakket B €50,- (20 x 0,50 euro, 20 x 1 euro, 10 x 2 euro 

munten) 
 Pakket C €25,- (10 x 1 euro, 30 x 0,50 euro) 

 
Bestellen kan door het bijbehorende bedrag over te maken naar 
rekeningnummer NL97 RABO 0329 8697 01 t.n.v. Collectes PKN 
Odijk o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort (A/B/C).  
 
Alle bestellingen die vóór de 25e van de maand binnen zijn, worden 
de eerste zondag van de volgende maand uitgegeven in de hal van de 
Meenthoek (m.u.v. de eerste zondag van augustus). 
  
Voor meer informatie:  
Marijke Rensink  
of Marijke van der Horst  
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INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA 
ODIJKS KERKNIEUWS 

 
Nummer Inleverdatum Verschijningsdatum 
1 13 februari 22 februari 
2 8 mei 17 mei 
3 28 augustus 7 september 
4 13 november 22 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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32/33e JAARGANG,  november 2022 t/m februari 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleverdatum kopij volgend kerknieuws: maandag 13 februari 2023 vóór 12.00 u. 
 



 26

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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…. 
 


