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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 26 februari, 1e zondag 40-dagentijd 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collecte: Omzien naar gevangenen 
 

Zondag 5 maart 
10:00 uur, dhr. Cees Baan, Zeist 

Collecte: kansen creëren voor jongeren in Bangladesh 
 

Zondag 12 maart 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collecte: Samen bijbellezen opent deuren in Palestina 
 

Zondag 19 maart 
10:00 uur, dhr. Cees Baan, Zeist 

Collecte: Een nieuwe kerkvorm voor jong en oud 
 

Zondag 26 maart 
10:00 uur, ds. Hans Koops, Odijk 

Collecte: Maatjes voor gezinnen zonder ouders in Zambia 
 

Zondag 2 april, Palmzondag 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collecte: Terug in de tijd van de Bijbel met Paaschallenge 
 

Oecumenische Vespers 
maandag 3 april, dinsdag 4 april, woensdag 5 april: 19:30 uur 

 
 

Donderdag 6 april, Witte Donderdag, Maaltijd van de Heer 
19:30 uur, ds. Bertie Boersma 

 
Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag 
19:30 uur: ds. Bertie Boersma 

 
Zaterdag 8 april, Stille zaterdag, oecumenische Vesper 

19:30 uur 
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Zondag 9 april, PASEN 
10 uur: ds. Bertie Boersma 

Collecte: De kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië 
 

Zondag 16 april  
10:00 uur, ds. Marian van Giezen, Zeist 
Collecte: Steun aan vervolgde christenen 

 
Zondag 23 april  

11:00 uur, ds. Bertie Boersma 
Collecte: Luisterlijn Utrecht 

 
Zondag 30 april 

10:00 uur, ds. Sytze de Vries 
collecte: Individuele hulpverlening diaconie 

 
Zondag 7 mei 

10:00 uur, ds. Geertien Morsink, Odijk 
Collecte: kerk voor de samenleving in Oekraïne 

 
Zondag 14 mei 

10:00 uur, ds. Bertie Boersma 
Collecte: Met en voor elkaar kerk-zijn 

 
Donderdag 18 mei, HEMELVAARTSDAG 

9:30 uur, ds. Aline Barnhoorn, Utrecht 
Collecte: Uganda Child-Care 

 
Zondag 21 mei 

10:00 uur, ds. Kees Visser, Veenendaal 
Collecte: Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving 

 
Zondag 28 mei, PINKSTEREN 

10:00: ds. Bertie Boersma 
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COLLECTEDOELEN
 

 
Soms wijzigt door de actualiteit een collectedoel. 
Het E-nieuws informeert u dan. 
 
Begin van de 40-dagentijd.  
Zondag 26 februari: Omzien naar gevangenen 
In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte 
of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. Kerk in Actie ondersteunt diverse 
initiatieven in Nederland waarbij wordt omgezien naar gevangenen, 
hun partners en kinderen, bezoeken worden gebracht in de gevangenis 
en er wordt geholpen bij terugkeer in de maatschappij.  
 
Zondag 5 maart: Kansen creëren voor jongeren in Bangladesh 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Veel 
opleidingen sluiten niet aan op de vraag van de arbeidsmarkt. 
Jongeren uit India worden aangetrokken omdat er een groot tekort is 
aan goed opgeleide vakmensen.  
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 
jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen 
en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij 
een eigen bedrijf kunnen starten.  
 
Woensdag 8 maart: Een beter inkomen voor boerinnen in Ghana  
Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te 
komen met de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de 
belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in 
armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te 
leveren aan het gezinsinkomen. Een van die manieren is het 
verzamelen en verwerken van kariténoten. De Presbyteriaanse Kerk 
in Ghana helpt vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen en de beste 
prijs voor hun noten en boter te krijgen.  
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Zondag 12 maart: Samen Bijbellezen opent deuren in Palestina 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in Palestina, 
minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie 
steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale 
gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal 
werk. Als gemeenteleden meer van de Bijbel weten en toepassingen 
vinden in hun eigen leven en in kerkelijke activiteiten wordt hun 
wereld groter, worden deuren geopend. Samen bespreken ze 
problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.  
 
Zondag 19 maart: Een nieuwe kerkvorm voor jong en oud. 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met 
elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een 
missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve 
manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een 
geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke 
achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als 
vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
 
Zondag 26 maart: Maatjes voor gezinnen zonder ouders in 
Zambia 
In Zambia zijn meer dan 20.000 gezinnen in Zambia ouderloos. 
Kinderen onder de 18 fungeren als gezinshoofd. Nadat hun ouders aan 
aids waren overleden zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen. 
Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. Kerk 
in Actie ondersteunt de Raad van Kerken in Zambia bij het stimuleren 
van lokale kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en 
maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te 
ondersteunen. 
 
Zondag 2 april: Terug in de tijd van de Bijbel met PaasChallenge 
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar 
in de week voor Pasen mee met PaasChallenge. Met dit spel, dat 
gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 
leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door 
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middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ 
dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad en 
duisternis. PaasChallenge is leerzaam en verbindend. 
 
Pasen zondag 9 april: De kerk helpt kwetsbare mensen in 
Moldavië 
Door de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel 
inwoners in het buitenland. Veel kinderen en ouderen blijven 
daardoor alleen achter. Hoewel de kerken maar weinig geld en 
vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en 
ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke 
gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij 
ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én 
oud wat minder alleen!   

Zondag 16 april: Steun aan vervolgde Christenen 
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of 
verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar 
landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors 
training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg 
en noodhulp. 
 
Zondag 23 april: Luisterlijn Utrecht 
In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De 
Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen 
die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle 
dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 
1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door 
deskundige beroepskrachten. 
De telefonische Hulpdienst Utrecht, waarvoor wij jaarlijks collecteren 
in opgegaan in de landelijke “Luisterlijn”.  
 
Zondag 30 april: Individuele hulpverlening eigen diaconie 
Ook in onze eigen omgeving is er financiële nood. De diaconie is er 
om hulp te verlening. Kent u mensen in uw eigen omgeving die hulp 
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nodig hebben, wijst u dan op deze mogelijkheid. Wij lossen het niet 
zomaar op maar kunnen wel steun verlenen. Vaak is geld nodig. 
 
Zondag 7 mei: - Kerk voor de samenleving in Oekraïne 
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel 
inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de 
grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne 
schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en 
slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP 
lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in eigen dorp of 
stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor 
iedereen die hulp nodig heeft.    
 
Zondag 14 mei: Met en voor elkaar Kerk-zijn 
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet 
alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de 
geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt 
kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun 
omgeving. Een mooi voorbeeld is Assen. Door het organiseren van 
diners en workshops gaat het diaconale initiatief ‘Assen bloeit’. 

Hemelvaartsdag 18 mei: Uganda Child Care 
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 21 mei: Kinderen en ouders samen op zoek naar 
zingeving 
Pioniersplekken – nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de 
Protestantse Kerk – zoeken aansluiting bij de leefwereld van de 
bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. 
Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de 
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basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het 
Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei 
levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk 
van deze nieuwe kerkplekken. 
 

 
COLLECTE-OPBRENGSTEN

 
 
 
2-10-2022 Kerk en Israël € 148,24 
9-10 PKN missionair werk. Pioniersplekken € 111,10 
16-10 Kerken Syrië € 137,89 
23-10 De Herberg € 116,94 
30-10 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap € 159,09 
6-11 KIA Golfstaten € 158,06 
13-11 Voedselbank € 549,53 
20-11 PKN pioniersplekken € 37,21 
27-11 KIA Kinderen Columbia € 311,06 
4-12 KIA Libanon € 145,58 
11-12 KIA St. De Vrolijkheid voor vrolijkheid 

in asielzoekerscentra 
€ 137,35 

18-12 Villa Vrede € 156,98 
24-12 
kinderkerstfeest 

Voedselbank Kromme Rijn € 107,65 

24-12 
kerstavond 

Dagopvang Leger des Heils € 275,33 

25-12 KIA Kinderen in deknel € 180,80 
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Collecteopbrengsten kerkewerk 2022 
 
In 2022 is voor verschillende doelen gecollecteerd bij de 
uitgangscollecte. Hieronder ziet u het overzicht van de opbrengsten 
van deze collecten: 
 
Periode Collectedoel Opbrengst 
nov. 2021 t/m 1e helft februari 
2022 

voorzetramen 
consistorie 

€ 2.081 

2e helft febr. t/m 1e helft april onderhoud orgel € 722 
2e helft april t/m juli algemeen 

kerkewerk 
€ 2.175 

augustus t/m 1e helft oktober snoeiwerk eiken € 1.024 
2e helft oktober t/m 
december 2022 

stijgende 
energierekening  

€ 5.297 

 
 
Mede dankzij uw bijdragen hebben we deze – en andere – doelen 
kunnen uitvoeren, waarvoor hartelijk dank! 
 
Ook in 2023 zullen we doorgaan met verduurzaming van onze 
gebouwen, het uitvoeren van reguliere en grotere 
onderhoudswerkzaamheden, en het samen mogelijk maken van het 
grote aantal activiteiten dat we als kerkgemeente organiseren. Uw 
giften blijven hierbij van harte welkom,  in de zwarte collectezak bij 
de uitgang van de dienst of digitaal via NL 34 INGB 0000 4888 70 
t.n.v. College van Kerkrentmeerster, o.v.v. het collectedoel. 
 
Jogchum Tigchelaar 
Penningmeester PKN Odijk 
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MEDITATIE
 

 
Gelovig 
 
‘Ik ben misschien wel geloviger geworden’. Aan het woord is de 31-
jarige dichteres Lieke Marsman. Sinds vijf jaar is ze ongeneeslijk 
ziek. In een talkshow vertelt ze over haar ziekteproces. ‘Om heel 
eerlijk te zijn, in het eerste jaar is het 2% geniale levensinzichten, en 
98% gedoe waar je dag na dag mee bezig bent.’ Angst speelt een 
belangrijke rol in haar leven, ‘maar ik ben de laatste tijd wel meer 
gaan hopen en geloven, dat er misschien toch een wonder mogelijk is. 
Ik kan geen kwaliteit van leven hebben, als ik niet ergens op een 
wonder hoop.’  
 
Ze beschrijft hoe ze vroeger dacht dat mensen die heel erg gelovig 
waren, in zekere zin naïef waren, iets waar zij met haar realistische en 
rationele kijk op het leven geen last van had. Maar nu beseft ze hoe 
hopen op een wonder niet naïef is, maar eerder pure noodzaak, iets 
wat het leven zin geeft om te genieten van het taartje dat ze eet. Dat 
wordt wel eens vergeten, vindt ze, die noodzaak tot hoop. ‘Het zijn 
als het ware twee sporen’, zegt ze, ‘ik blijf natuurlijk wel realistisch, 
ik regel zaken, ik vraag mijn vriendin ten huwelijk, etcetera, maar ik 
kan dat realistische pad niet verkennen, als ik niet ook dat andere pad 
ernaast heb, waarop ik wel blijf hopen op… dat ik een soort leven 
hierna heb…’ 
 
Het beeld van de twee paden bleef me bij. Ten volle het ene spoor 
aflopen, maar anders en niet ten koste van dat andere spoor dat ook in 
je leeft. 
We gaan in deze tijd op weg naar Pasen en dat is eigenlijk het aflopen 
van die twee paden tegelijkertijd. We gaan – tot het bittere einde – op 
dat realistische pad dat uitloopt op lijden, verdriet, eenzaamheid, 
verraad en dood, waar geen mensenleven omheen kan. 
We verkennen het ten volle, maar laten dat andere spoor van hopen, 
geloven niet los. Niet uit naïviteit, maar uit pure noodzaak. Hopen op 
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een wonder, niet alleen ooit en toen, maar nu nog steeds. Niet alleen 
voor onszelf, maar ook voor die ander naast ons en de wereld om ons 
heen. Geloven in kwaliteit van leven, tegen beter weten in en 
tegelijkertijd omdat je beter weet.  
 
De toekomst is al gaande, 
lokt ondanks tegenstand 
ons weg uit het bestaande 
naar een te vinden land. 
 
De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in:  
de dood zal niet meer zijn. 
 
De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 
 
De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw bewoonbaar land. 
 
(lied 605, liedboek) 
 
 
ds. Bertie Boersma 
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UIT DE PASTORIE
 

 
De sneeuwklokjes en krokussen bloeien al volop, de vogels zingen 
het hoogste lied – de lente kondigt zich aan! Wat ben ik blij dat de 
grauwe winter ten einde lijkt. In ons gezin was het best een pittige 
tijd; de eerste keer de feestdagen vieren zonder ouders (ze waren er 
altijd bij) en langere tijd zieken in het gezin, dat hielp niet echt in het 
herstel. Gelukkig lengen de dagen en laat de zon zich vaker zien. Dat 
doet echt goed. 
 
Heel blij ben ik met de pastorale hulp van collega Hans Koops. De 
ondersteuning van ds. Koops geeft mij rust en ruimte om verder op 
krachten te komen. 
Tot eind maart is ds. Hans Koops beschikbaar voor het 
crisispastoraat. Wilt u gesprek met een predikant, neemt u dan contact 
op met scriba Rita Beumer: zij kan u vertellen wie van ons 
beschikbaar is. Houd ook het e-nieuws in de gaten voor de meest 
actuele berichten.  
 
Vanuit de pastorie een hartelijke groet, 
 
ds. Bertie Boersma 
 
 
 
 
Weet u het nog?  
 
Vorig jaar februari brak er tijdens een storm een grote tak van de 
magnolia bij de pastorie af. Omdat er al knoppen aan de takken zaten, 
werden de kleinere takken er afgezaagd en kregen kerkgangers, buren 
en voorbijgangers takken met knop uitgedeeld. Zo konden velen thuis 
nog even genieten van de prachtige bloemen en kleuren. 
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Maar daarna is er nog meer gebeurd: de dikke tak is in stukken 
gezaagd en verschillende mensen hebben daar een deel van 
meegekregen. Zo is er een deel beland bij familie Van der Horst-
Vreugdenhil en heeft de vader van Marijke, Dick Vreugdenhil, een 
prachtig krukje gemaakt voor in de kerk. Handig voor de wat kleinere 
jeugddiakenen en voor de grotere dopeling! 
 

 
 
 
 

 
 
Een ander deel is door Kees de Bil, een Zeeuw die connecties heeft 
met de bewoners van de pastorie, bewerkt. Hij heeft er tien 
kaarsenblokjes van gemaakt met daarin de alpha en de omega 
gegraveerd. Mooi voor bijvoorbeeld doop-, trouw- en rouwdiensten. 
Zo heeft de boom ons blijvende herinneringen gegeven.  
 
Ds. Bertie Boersma 
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VISIE EN BELEIDSPLAN 2024-2028
 

 
Even bijpraten over de visie en beleidsplan 2024-2028 
 
Dat klinkt ver weg, 2028. Wie dan leeft, wie dan zorgt? 
Nee, als kerkelijke gemeenschap zijn we geroepen om samen na te 
denken waar we ons de komende jaren voor willen inzetten. Niet alles 
is te voorzien. Wie had in 2018 (start van het vorige beleidsplan) ooit 
van corona, klimaatcrisis, energiearmoede of torenhoge inflatie 
gehoord? Ook nu beseffen we dat we niet in de toekomst kunnen 
kijken. En dat zich allerlei zaken kunnen voordoen de komende jaren, 
waar we nu nog geen weet van hebben.  
We hebben wél geleerd van corona, klimaat- en andere crises. 
Namelijk dat we als samenleving en als kerkelijke gemeente niet 
maakbaar zijn. En dat het leven anders loopt, dan wij vaak denken. 
Dat maakt ons als christenen bescheiden én ook hoopvol naar de 
toekomst. Want we geloven en hopen dat het beter wordt. En dat God 
ook in de toekomst ons baken is en ons leidt. Dat willen we in ons 
beleidsplan uitstralen. 
Als kerkeraad hebben we afgelopen najaar nagedacht over het beeld, 
dat wij de komende jaren willen neerzetten van het Witte Kerkje. We 
kozen voor het beeld van een tuin. De tuin maakt iets zichtbaar van 
het visioen dat we voor ogen hebben. De aarde zal spoedig een 
bloeiende tuin zijn van vrede en recht, de Heer heeft het heden gezegd 
(Lied 550:1). Daarmee vormt de tuin ook een baken, een teken van 
hoop en een aansporing om ons in te zetten voor een leefbare aarde.  
We stellen ons een open tuin voor. Iedereen is welkom en mag zijn of 
haar dorst lessen aan de bron van levend water (Joh. 4:14).  
Vanuit het beeld van de tuin formuleren we de komende weken een 
aantal speerpunten, waar de komende jaren de focus op zal liggen. 
Want niet alles kan, we moeten keuzes maken. 
Het beleidsplan wordt van ons allemaal. Daarom wil de kerkeraad 
graag met u en jou in gesprek om te spiegelen of de voorgestelde 
speerpunten gedragen worden door de gemeente. Pas daarna gaan we 
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als kerkeraad verder met het invullen en concretiseren van het 
beleidsplan. 
Graag gaan we in gesprek op dinsdagavond 18 april a.s. Zet deze 
datum alvast in de agenda! 
En heeft u voor die datum al vragen, suggesties of opmerkingen? 
We horen het graag! 
 
Namens de kerkeraad, Bertie Boersma en Stevien Gardenier 
 

BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK:  
uitvaartdiensten 

 
Voor een uitvaartdienst in onze kerk zijn wij samen contactpersoon. 
Dat houdt in dat wij gezamenlijk met een uitvaartbedrijf zorgen voor 
een naar eigen wensen verlopende afscheidsdienst in de kerk en 
eventueel voor een condoleance voor of na deze dienst. 
We hebben daarnaast nog een taak. Bij het overlijden van een 
dorpsgenoot kunnen op verzoek van de familie ’s avonds om kwart 
over zes de klokken van de Nicolaaskerk en van ons Witte Kerkje 
geluid worden. We doen dit voor elke Odijker, het is dus niet 
noodzakelijk dat hij of zij lid is van één van beide kerken. Als we 
luiden hangen we een formulier op met de naam van de overledene. 
Ook staat er informatie op of er gelegenheid tot condoleren van de 
familie is en of er een afscheidsdienst is. Het is een mooie en 
waardevolle traditie in ons dorp: regelmatig zie je na het luiden 
mensen naar de kerk komen om te kijken wie er overleden is. 
Uitvaartverzorgers in onze buurt zijn op de hoogte van deze 
werkwijze en zullen in het eerste gesprek met de familie vragen of het 
gewenst is dat er geluid wordt. Soms wordt er om persoonlijke 
redenen voor gekozen om niet te luiden. 
Een enkele keer komt de uitvaartverzorger van verder weg en is niet 
bekend met de werkwijze: dan kan de familie zelf aan de 
uitvaartverzorger vragen het luiden te regelen. 
Bij een verzoek om te luiden kloppen de uitvaartverzorgers of bij ons 
aan of bij de contactpersoon van de Nicolaaskerk. Wij overleggen 
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met de Nicolaaskerk en alleen als we beiden op dezelfde dag kunnen 
luiden dan doen we dat; soms kan het gebeuren dat we beiden een dag 
later luiden. 
Vorig jaar hebben we 24 keer geluid, het jaar daarvoor 30 keer. We 
doen dit met een groepje van vier personen (en twee reserves). Eén 
klokkenluider stopt ermee en dat betekent dat er ruimte is voor een 
nieuw iemand in de groep. Het klokkenluidersgilde staat open voor 
zowel mannen als vrouwen. Het betekent dat je gemiddeld eens in de 
zeven weken gevraagd wordt of je in de gelegenheid bent ’s avonds 
om kwart over zes gedurende vijf minuten te luiden. Als je je 
hiervoor zou aanmelden dan krijg je eerst een (simpele) cursus 
klokluiden aangeboden. 
Als je belangstelling hebt en meer wilt weten, stuur dan een mail naar 
het onderstaand adres. 
 
Co van Rijn en Pieter Meijer 
uitvaarten@pknodijk.nl 
 

VIERING WERELDGEBEDSDAG
 

 Op vrijdagavond 3 maart is er weer een oecumenische viering in het 
kader van wereldgebedsdag. De liturgie is dit jaar voorbereid door 
vrouwen uit Taiwan met als thema Zichtbaar Geloven. We lezen in de 
brief aan de Efeziërs de oproep om onze hoop en ons geloof in Gods 
koninkrijk te behouden en de liefde van Christus te leren kennen, die 
alle kennis te boven gaat. De viering begint om 19.30 uur in het Witte 
Kerkje. Online mee- of terugkijken kan ook.  
Op deze manier hopen we onze verbondenheid met onze 
medegelovigen uit Taiwan gestalte te geven en wat meer over hun 
leefsituatie te weten te komen. We gebruiken het landelijke 
liturgieboekje. De collecte is bestemd voor het Taipei daklozen 
zorgcentrum, een opvangcentrum van het Leger des Heils in Taipei.  
 
De viering in Odijk is voorbereid door Ineke Bernink en Hanneke 
Lafeber. Wim Mels begeleidt ons op de piano. 
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VAN DE KINDERNEVENDIENST
 

‘Verander je mee?’ is het thema van deze veertigdagentijd. We volgen 
het materiaal van Kind op Zondag. 
  
Op weg naar Pasen volgen we de weg van Jezus. Zijn weg door de 
dood heen laat ons zien hoe God de nieuwe wereld voor ogen heeft: 
dat het anders kan. In de veertigdagentijd staan we erbij stil dat 
dingen kunnen veranderen: in je eigen leven, voor de mensen om je 
heen, in de wereld. Als er verdrietige of nare dingen gebeuren, mogen 
we geloven dat God een nieuw begin maakt. En wij mogen meedoen 
met dat nieuwe begin. We lezen deze weken bijzondere verhalen: 
over Jezus in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de ontmoeting 
met een Saritaanse vrouw bij een put, de genezing van een blinde 
man en de opwekking van Lazarus. En natuurlijk het verhaal van de 
intocht in Jeruzalem en het lege graf. Stuk voor stuk zijn het verhalen 
waarin de wereld verandert. Soms in het klein, maar ook in het groot. 
 
Ook binnen onze kerk veranderen er dingen. En dat nemen we in deze 
veertigdagentijd heel letterlijk: elke week is er in de kerk iets ‘anders 
dan anders’. Kijk maar eens goed op zondagmorgen en ontdek wat 
het is! Raad jij het als eerste? 
 
Daarnaast zetten we in het e-news ook elke week een nadenkvraag 
over het thema van de week. Deze vraag is voor groot en klein! Hoe 
leuk is het om hierover in gesprek te gaan met iemand uit de kerk 
tijdens het limonade drinken en koekje eten. Dit kan zorgen voor een 
nieuwe verbinding en... verandering! 
 
Wij wensen jullie alvast een fijne veertigdagentijd toe 
 
de kindernevendienstleiding 
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Open podium in het Witte kerkje:  
zang- en piano talent! Komt u ook? 

 
 
In het kader van de Open Podium zaterdagen, mogen we in ons Witte 
Kerkje op 25 maart een afwisselend DUO-concert verwachten van: 
 
1. Het Werkhovense popkoor de Mamma’s en Pappa’s 
Ze brengen een brede reeks van bekende en iets minder bekende 
tunes uit de pop-muziek. In gepaste arrangementen voor het koor dat 
van zo dicht bij komt. Het koor wil er graag een benefietconcert voor 
het KWF van maken. Hoe mooier de zang, hoe groter de bijdrage in 
de collecte-zak. 
 
2. De Oekraïense jonge pianiste Kateryna Kurylko 
Ze is afgestudeerd aan het conservatorium van Charkov en heeft 
inmiddels enkele festivalprijzen op haar naam. Tijdelijk bivakkeert ze 
in Driebergen en voert nu graag bij ons uit. Ze zal zowel klassiek 
werk als meer moderne muziek van de toetsen laten springen. We 
zullen voor ondersteuning van Oekraïense mensen ook voor haar 
collecteren. 
 
Inloop is vanaf 13.45 uur, we starten om 14.00 uur. In de pauze is er 
koffie/thee en fris. We verwachten tegen 16.30 uur af te sluiten. Komt 
u ook? 
 
NB: de volgende Open Podium Zaterdag is 3 juni; er zijn nog plekken 
voor wie wil optreden; melden kan bij: Paul Zeef of Henk van den 
Heuvel 
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Aan de nieuwsgierigen, 
 
Met blijdschap kan ik u mededelen dat... 
tot en met de telavond op 2-2-2023 de volgende toezeggingen zijn 
gedaan: 
 
Actie Kerkbalans: 85.176 euro, dat is 2,6% meer dan vorig jaar. 
Begroot was 86.000 euro. 
Er zijn toezeggingen ontvangen van 257 leden. 
 
Diaconie: 18.907 euro, dat is 7,3% meer dan vorig jaar. 
Begroot was 16.000 euro. 
Er zijn toezeggingen ontvangen van 146 leden. 
 
Het is een momentopname omdat er nog toezeggingen moeten 
binnenkomen. 
 
Allen die hebben meegewerkt aan deze acties: hartelijk dank! 
En... dank dat u de kerk en de Diaconie blijft steunen. 
 
Groet, 
 
Ritzo Holtman 
coördinator Actie Kerkbalans 

 
 
 
 



 19

THEMA-AVONDEN over de vrouw: kom je ook?

 
Dag allemaal, 
 

 
 
Wij zijn Dianne van Ginkel, Matthijs Marell en Jojanneke van der 
Beek. Door toenemende aandacht in de media voor de positie van 
vrouwen, maar ook door onze eigen ervaringen op privé- en 
werkgebied, houden wij ons al een tijdje intensief bezig met het 
thema ‘De vrouw’.  
 
Hoe kan het dat onze maatschappij grotendeels is ingesteld op 
mannen, dat er grote verschillen zijn in visies op de rol van vrouwen 
in de kerk, en dat het werk van vrouwen vaak en systematisch 
ondergewaardeerd wordt?  
Dit zijn slechts enkele vragen waar we graag met elkaar over in 
gesprek gaan. En daarbij nodigen we jullie van harte uit! Jong, oud, 
man, vrouw, protestant of katholiek of beiden niet, iedereen is 
welkom. We zijn druk bezig met het uitnodigen van gastsprekers. Met 
respect voor elkaars standpunten willen we bewustwording creëren en 
reflecteren op ons denken en handelen.  
 
We organiseren drie avonden van 19.45 - 22.00 uur in de Meenthoek: 

- 8 maart 2023 (internationale vrouwendag) over onzichtbare 
vrouwen 

- 22 maart 2023 over de vrouw in de kerk 
- 12 april 2023 over inspirerende vrouwen 
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Zie het Witte Boekje voor een uitgebreidere beschrijving.  
Graag even van tevoren aanmelden bij Matthijs of Jojanneke. 
 
We hopen jullie te mogen begroeten! 
Hartelijke groet, Dianne, Matthijs en Jojanneke 
 
 

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 
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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33e JAARGANG, februari 2023 t/m mei 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleverdatum kopij volgend kerknieuws: maandag 08 mei 2023 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…. 
 


