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Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

 Een overzicht van de Kunstvespers  
staat op blz. 6 en 7. 

 
zondag 25 februari. aanvang 10.00 uur.  
 Voorganger: ds. J. Bos uit Heemstede. 
Collecte: 1e Diaconie: Kerk in Actie 40dagentijdcollecte, 
   2e Kerk: Kerkmuziek.  
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 
zondag 4 maart. aanvang 10.00 uur.  
 Voorganger: dr. A. Reitsma. 
Collecte: 1e Diaconie: Kerk in Actie ZWO Voorjaarszendingsweek, 
   2e Kerk: Algemene kosten.  
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039. 
 
zondag 11 maart. aanvang 10.00 uur.  
 Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen. 
Collecte: 1e Diaconie: Kerk in Actie Binnenlands diaconaat, 
   2e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.  
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280. 
 
zondag 18 maart. aanvang 10.00 uur. Biddag. 
    Liturgische schikking: Florisgroep. 
 Voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard. 
Collecte: 1e Diaconie: nog niet bekend, 
   2e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.  
Koster: Th. Hoff, tel. 541259. 
 
zondag 25 maart. aanvang 10.00 uur. Palmpasen. 
 Voorganger: ds. O. van Dongen uit Amsterdam. 
Collecte: 1e Diaconie: Kerk in Actie, 
   2e Kerk: Generale kas predikantstraktementen..
 Koster: J. Kool, tel. 541127. 
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donderdag 29 maart.  aanvang 19.30 uur. 
Witte Donderdag.  Viering Avondmaal. 

Liturgische schikking: Pinkstergroep. 
Voorganger: dr. A. Reitsma. 
Collecte: 1e Diaconie: St. Dufashanye 2 Burundi, 
   2e Kerk: geen 2e collecte.  
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039. 
 
vrijdag 30 maart. aanvang 19.30 uur. 
Goede Vrijdag. Liturgische schikking: Pinkstergroep. 
Voorganger: Liturgiecommissie. 
Geen collectes.  
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280. 
 
zaterdag 31 maart.  aanvang 21.00 uur. 
Stille Zaterdag.  Liturgische schikking: Florisgroep. 
Voorganger: dr. A. Reitsma. 
Geen collectes.  
Koster: Th. Hoff, tel. 541259. 
 
zondag 1 april. aanvang 10.00 uur.  
    Liturgische schikking: Florisgroep. 
 Voorganger: prof. dr. M. Wisse uit Houten. 
Collecte: 1e Diaconie: PKN Jeugdwerk (JOP Paascollecte), 
   2e Kerk: Algemene kosten.  
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 
zondag 8 april. aanvang 10.00 uur. 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers. 
 Voorganger: dr. A. Reitsma. 
Collecte: 1e Diaconie: Bloemenfonds, 
   2e Kerk: Energiekosten.  
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039. 
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zondag 15 april. aanvang 10.00 uur.  
 Voorganger: mevr. dr. B. Siertsema uit Amstelveen. 
Collecte: 1e Diaconie: Ouderenwerk, 
   2e Kerk: Klein onderhoud.  
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280. 
 
zondag 22 april. aanvang 10.00 uur.  
 Voorganger: mevr. ds. H. Keur uit Hilversum. 
Collecte: 1e Diaconie: Open Doors, 
   2e Kerk: Instandhouding eredienst.  
Koster: Th. Hoff, tel. 541259. 
 
zondag 29 april. aanvang 10.00 uur.  
 Voorganger: dr. A. Reitsma. 
Collecte: 1e Diaconie: Edukans, 
   2e Kerk: Kerkmuziek.  
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 
 

Van de predikant 
 
In deze veertigdagentijd houden wij in onze gemeente vespers aan de 
hand van het thema ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!’. 
Dit lied (van Ramses Shaffy) gaat over diepmenselijke gevoelens en 
emoties. Deze emoties zien we terug in het lijdensverhaal in het 
evangelie van Matteüs, dat we in de vespers met steeds dit lied 
verbinden: 'Nadat zij de lofzang gezongen hadden' (Zing!), begint het. 
Vervolgens komen de soldaten om Jezus gevangen te nemen, maar 
Petrus slaat een oor af (Vecht!). Als de haan kraait huilt Petrus bittere 
tranen (Huil!). Als Jezus in de hof van Getsemane bidt (Bid!) vallen de 
leerlingen in slaap. De omstanders lachen als Jezus wordt bespot en 
de doornkroon wordt opgezet (Lach!). Simon van Cyrene wordt 
gedwongen het kruis te dragen (Werk!). En als Jezus sterft, erkent de 
hoofdman onder het kruis: 'Hij was waarlijk Gods Zoon'. (Bewonder!). 
  Opvallend is hoe sterk het lijden in deze veertig dagen vaak 
wordt benadrukt. Het wordt dan vaak verbonden met het lijden van 
mensen tegenwoordig: vluchtelingen bijvoorbeeld. Of slachtoffers van 
rampen. Diepmenselijk lijden, soms zonder uitzicht. In de Stille week 
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krijgt The Passion als landelijke manifestatie aandacht in de media; in 
menig concertzaal klinkt Bachs Matthäuspassion. Zien wij dit lijden 

echter nog wel in het licht van hoop? In het licht van de verlossing? Of 
is het alleen maar het drama van het uitzichtloos lijden? 
  Als ik de laatste hoofdstukken van het evangelie van Mattheüs 
lees, lees ik inderdaad lijden. Maar dóór dat lijden heen is er ook de 
innerlijke kracht. De innerlijke kracht van Christus die deze weg draagt 
en voldraagt. Een innerlijke kracht die zegt: ‘uw wil geschiedde’. Een 
innerlijke kracht die uiteindelijk uitloopt op de dag van de opstanding. 
Jezus’ vrienden laten Hem één voor één los. Judas die verraadt. 
Petrus die verloochent. De leerlingen die in de hof van Getsémané in 
slaap vallen. En aan het kruis lijkt zelfs God Jezus los te laten: 
‘Waarom hebt Gij mij verlaten?’. En toch geloven wij dat God door 
deze daad de wereld en ons allen heeft vastgehouden. Op een 
onuitlegbare en paradoxale manier. 
  Daar ligt voor mij persoonlijk de kern van ons christelijk geloof. 
Dat wij door het lijden en de duisternis heen mogen toeleven naar de 
dag van de opstanding. Dat innerlijke licht van Christus schijnt al in 
ons. Bach schreef niet alleen zijn vier Passies, maar ook een 
Paasoratorium, dat veel minder bekend is. Maar ik denk dat hij het wel 
begrepen had: het eindigt niet bij het lijden. Het lijden loopt uit op 
bevrijding. Dat dat de hoop mag zijn voor ons allen. De hoop van ons 
geloof. Na de veertig dagen van inkeer volgen er vijftig dagen van 
uitbundigheid in de liturgie. Als één groot aureool rondom de 
Paasochtend. Maar het loopt altijd uit op opstanding en bevrijding. Dàt 
heeft het laatste woord. 
  Dat wij een goede veertig- en daarna vijftigdagentijd mogen 
beleven. 

ds. Oane Reitsma. 

 

Beroep van de Protestantse Gemeente Enschede 
 
Een voorganger is ook een voorbijganger – luidt een veelgehoord 
gezegde binnen de kerk. Waar de gemeenteleden vaak de stabiele 
factor zijn in de kerkgemeenschap is de predikant, hoewel hij als 
beroepskracht een centrale speler in het geheel is, maar voor een 
beperkte tijd aan een gemeente verbonden. Die tijd kan langer of 
korter zijn. 
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  Afgelopen 17 februari kreeg ik een beroep van de Protestantse 
Gemeente Enschede, voor een voltijds predikantsplek in hun 
gemeente. Eén gemeente voor de hele stad met ruim 5000 
ingeschreven leden en vier predikanten (3,25 fte), die intensief als 
team samenwerken. 
  Hyun-Ah en ik hebben dit beroep intensief in overweging 
genomen. Daarbij spelen veel argumenten een rol. Wij zijn in de 
afgelopen vier jaar namelijk op vele manieren zeer verknocht geraakt 
aan Medemblik en net zo goed aan de kerkelijke gemeente in 
Koggenland. Wij voelen ons oprecht gedragen door deze 
geloofsgemeenschappen en hebben een goede band opgebouwd met 
heel velen van u. Dat laat je achter als je weggaat en de nieuwe plek is 
nog onbekend. Dat realiseren wij ons terdege. 
  Wat mij (en ons) heeft doen besluiten om het beroep toch te 
aanvaarden, is dat ik er naar uitzie om in één gemeente te werken. 
Twee gemeentes – dat is geen geheim –, vooral als ze op afstand van 
elkaar liggen, is moeilijk werken. Daarnaast: heel graag zou ik met 
collega’s in een team werken en die kans wordt mij nu geboden. Tot 
slot wil ik graag naar een voltijds aanstelling toe. Eerder dan ik zelf had 
verwacht doet deze mogelijkheid zich nu voor. 
  Eén en ander betekent, dat wij (ik als predikant en u als 
gemeente) uit elkaar zullen gaan later dit jaar. Maar alles wat wij 
samen hebben opgebouwd is niet verloren. Wij hebben veel stappen 
gezet en activiteiten zijn tot bloei gekomen. In de organisatie zitten we 
nog in een veranderingsproces en dat blijf ik nog een aantal maanden 
mee begeleiden. De persoonlijke pastorale contacten zijn voor mij het 
moeilijkst om achter te laten. Maar het is nog niet zover: daarover meer 
in het volgende kerkblad. Noteert u vast de datum van het afscheid: 
zondag 10 juni in de middag (de ochtenddienst vervalt dan). 
  Wilt u in de komende weken nog een pastorale ontmoeting: 
meld u dat gewoon. Ik blijf tot mijn vertrek met volle inzet aan de 
toekomst van deze gemeente werken en ik ben volop beschikbaar voor 
pastoraat. We zullen er als kerkenraad ook zorg voor dragen dat 
daarna de pastorale zorg gewaarborgd blijft voor wie dat nodig heeft. 
 

ds. Oane Reitsma en Hyun-Ah Kim 

 
 



Onderweg, maart – april 2018 

 

6 
 

Gespreksgroep 
 
In de gesprekgroep hebben we nog steeds boeiende gesprekken over 
het boek dat we volgen: ‘Oerboek van de mens’. De schrijvers van dit 
boek verrassen ons steeds weer met nieuwe inzichten over hoe het 
geloof in de God van de Bijbel tot stand is gekomen. Vooral spreken 
wij dan over het godsbeeld dat in de Bijbelse geschriften gevormd is. 
  Persoonlijk geniet ik erg van deze avonden, omdat alle 
deelnemers actief meedoen in mooie persoonlijke gesprekken, die we 
in alle openheid en vertrouwelijkheid met elkaar delen. Wit u ook mee 
doen? Dat kan. We hebben steeds rond de 15 deelnemers, maar 
iedereen is welkom. 
  De volgende keren zijn 6 maart en 3 april. Het gaat dan over 
het godsbeeld in de Bijbelboeken Rechters en Job. Steeds 19.30 in de 
consistorie. 

ds. Oane Reitsma. 

 
Kunstvespers in de 40-dagentijd 
 

Zing, vecht, huil , bid, lach, werk en bewonder! 

 
Kunstvespers in de veertig dagen 

 
De opkomst was de eerste keren verrassend groot: bij de 
kunstvespers, die wij sinds as-woensdag houden in de Bonfoyer. Aan 
de hand van kunstwerken van de Hoornse kunstenares Joki Harms, 
houden we iedere week een vesper van een klein halfuur. Daarna is er 
– voor wie wil deelnemen – een maaltijd. 
 Het thema is 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder' en dit 
thema verbinden wij met Bijbelteksten over het lijden van Christus. Ook 
zingen wij iedere keer samen met de cantorij dit lied van Ramses 
Shaffy. Met deze vespers leven wij in deze tijd van het jaar bewust 
naar Pasen toe. 
 De eerste keren hadden we per keer tussen de 25 en 30 deelnemers. 
Bent u nog niet geweest en maakt het u nieuwsgierig? Kom er dan 
gewoon een keer bij! Op 7 maart komt Joki Harms zelf vertellen over 
haar kunstwerken. 
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Programma:  
28 februari Huil!  Protestantse Gemeente THOMAS te 

gast; presentatie van Stichting Dufashanye 
(Caroline Glas) over ons diaconale jaarproject: hulp 
in Burundi. 

07 maart Bid!   Kunstenares Joki Harms te gast, vertelt over haar 
werk. 

14 maart Lach! 
21 maart Werk! 
28 maart Bewonder!  Vesper in de Vermaning in het kader van de  

Stille Week-vespers van de Raad van Kerken. 
Steeds 17.30 uur vespers; 18.00 uur maaltijd. 
 
Alleen als u deel wilt nemen aan de maaltijd, graag even 
aanmelden bij Dicky Poot. Alleen de vespers bijwonen en daarna uws 
weegs gaan kan natuurlijk ook. 

de Liturgiegroep, 
Iet Benedick, Laura van Bergen, Lucie Bloemhof, Folkert Bloemhof, 

Dicky Poot, ds. Oane Reitsma. 

 
Waarover spraken zij in de kerkenraad? 
 
In de kerkenraadsvergadering van 15 januari hebben we gesproken 

over de volgende onderwerpen: 

- We hebben gesproken over de bezoeken die tot dan waren 

afgelegd aan de diverse gemeenten om ons heen. Namens de 

kerkenraad zijn voorzitter Kees van Noorloos, ds. Oane 

Reitsma, Jack de Koster als adviseur en Geke Geveke bij in 

totaal negen omringende gemeenten op bezoek geweest om te 

spreken over mogelijke samenwerking in de toekomst. In de 

vergadering van 19 februari praten we er weer verder over en 

daarna zullen wij de gemeente op de hoogte brengen van de 

verdere stappen. 

- Wij hebben ook gesproken over de vacatures die in onze 

kerkenraad gaan ontstaan en al bestaan: wij zoeken een 

voorzitter voor de kerkenraad, een voorzitter voor het College 

mailto:jabergen@hetnet.nl
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van Kerkrentmeesters, een pastorale ouderling en een diaken 

of een diaconaal rentmeester(dat is een nieuwe mogelijkheid in 

de diaconie, dan ben je geen ambtsdrager, maar wel lid van het 

college van diakenen). Pieter Keemink is aftredend na 12 jaar. 

We nemen op 8 april afscheid van hem Paul Stam, Wil Mosman 

en Alma de Greeuw zullen herbevestigd worden in diezelfde 

dienst. 

- Ook hebben we nog gesproken over de werkgroepen, die op 

korte termijn nog vorm moeten geven aan de inhoud van het 

nieuwe beleidsplan. 

Geke Geveke, scriba. 

Vacatures in de kerkenraad 
 
Wij willen u als gemeenteleden vragen om namen op te geven van 
belijdende leden of doopleden die in uw ogen geschikt zijn om een 
plaats in te nemen in de kerkenraad. 
U kunt namen opgeven voor de volgende ambten: 

- Voorzitter van de kerkenraad, 
- Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, 
- Pastoraal ouderling, 
- Diaken of diaconaal rentmeester (dan ben je geen 

ambtsdrager). 
Namen kunt u schriftelijk doorgeven aan de scriba, Westereiland 116 
of via de e-mail scribageveke@gmail.com. 
 

Dagelijks leesrooster 
 
februari: 

23 vrijdag  Jona 4:1-11  Heet hoofd 
24 zaterdag  2 Petrus 1:1-11 Inspanningsverplichting 
25 zondag  2 Petrus 1:12-21 Blijf waakzaam 
26 maandag  2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft 
27 dinsdag  2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens 
28 woensdag  2 Petrus 3:1-9  Geen traagheid, maar geduld 
maart: 

01 donderdag  2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid 
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02 vrijdag  Spreuken 22:1-16 Goede naam en faam 
03 zaterdag  Jozua 1:1-9  Opvolgen 
04 zondag  Jozua 1:10-18  Mobilisatietijd 
05 maandag  Jozua 2:1-14  Op de wallen van Jericho 
06 dinsdag  Jozua 2:15-24  De rode draad 
07 woensdag  Jozua 3:1-17  Stilstaand water 
08 donderdag  Jozua 4:1-14  Een steen bijdragen 
09 vrijdag  Jozua 4:15–5:1 Vertel het aan de kinderen  
10 zaterdag  Jozua 5:2-12  Inhaalslag 
11 zondag  Psalm 6  Gebed om genade 
12 maandag  Jozua 5:13-6:14 Omlopen 
13 dinsdag  Jozua 6:15-27  De muur valt 
14 woensdag  Jozua 7:1-15  Wat ging er fout? 
15 donderdag  Jozua 7:16-26  Straf op de zonde 
16 vrijdag  Jozua 8:1-13a  List 
17 zaterdag  Jozua 8:13b-29 Overwinning 
18 zondag  Jozua 8:30-35  Voorleesdag 
19 maandag  Jozua 9:1-15  Misleid 
20 dinsdag  Jozua 9:16-27  De eed blijft geldig 
21 woensdag  Jozua 10:1-15  De zon blijft schijnen 
22 donderdag  Jozua 10:16-28 Verslagen koningen 
23 vrijdag  Jozua 10:29-43 Veldslagen 
24 zaterdag  Jozua 11:1-15  In opdracht van God 
25 zondag   Marcus 11:1-11 Hooggespannen verwachting 
26 maandag  Marcus 11:12-25(26) De kracht van het gebed 
27 dinsdag  Psalm 7  Tegenstellingen 
28 woensdag  Marcus 14:1-11 Weet je wel wat dat kost! 
29 donderdag  Marcus 14:12-52 Maaltijd en meer 
30 vrijdag   Marcus 14:53–15:47 Gods Zoon lijdt 
31 zaterdag  Genesis 1:1–2:4a Dagwerk 
april:    
01 zondag  Marcus 16:1-8  De eerste getuigen 
02 maandag  Sefanja 1:1-13 Waarschuwing 
03 dinsdag  Sefanja 1:14–2:3 Oproep 
04 woensdag  Sefanja 2:4-15 Vijanden gestraft 
05 donderdag  Sefanja 3:1-8  Recht voor een 

onrechtvaardige stad 
06 vrijdag  Sefanja 3:9-20 Barmhartigheid voor 
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een onbarmhartige stad 
07 zaterdag  Genesis 2:4b-17 Paradijselijk 
08 zondag  Genesis 2:18-25 Schaamteloos gelukkig 
09 maandag  Genesis 3:1-24 Gevallen 
10 dinsdag  Spreuken 22:17-29 Raadgevingen 
11 woensdag  Spreuken 23:1-14 Anti-materialisme 
12 donderdag  Spreuken 23:15-25 Laat je onderwijzen 
13 vrijdag  Spreuken 23:26-35 De kater komt later 
14 zaterdag  Psalm 4  Slaaplied 
15 zondag  Genesis 4:1-16 Het leven gaat (niet) verder 
16 maandag  Genesis 4:17-26 Wie is de sterkste? 
17 dinsdag  Spreuken 24:1-9 Wijsheid boven alles 
18 woensdag  Spreuken 24:10-22 Zoete woorden? 
19 donderdag  Spreuken 24:23-34 Eerlijkheid en vlijt 
20 vrijdag  Psalm 10  Sterkte voor zwakken 
21 zaterdag  Genesis 5:1-24 Leef-tijden 
22 zondag  Genesis 5:25–6:4 Gemengde gevoelens 
23 maandag  Spreuken 25:1-15 Spreken is zilver en 

Spreuken is goud 
24 dinsdag  Spreuken 25:16-28 Over maat houden 

en maten houden 
25 woensdag  Spreuken 26:1-12 Doe niet zo dwaas 
26 donderdag  Spreuken 26:13-28 Vergelijkenderwijs 
27 vrijdag  Spreuken 27:1-11 Het is een vriend die 

mij mijn feilen toont 
28 zaterdag  Spreuken 27:12-27 Omgangswijsheid 
29 zondag  Genesis 6:5-22 Scheepsbouw 
30 maandag  Genesis 7:1-24 Bootvluchtelingen 
 

Agenda 
 
di. 6 maart  19.30 uur Consistorie Gespreksgroep 
        (zie blz. 6).  
14 febr. t/m 28 maart 17.30 uur   Kunstvespers  

(zie blz. 6, 7). 
do. 15 maart  18.00 uur Bonfoyer Samen aan tafel.  
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Vervolg agenda: 
di. 20 maart  16.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag 

        Paasviering met 
maaltijd. 

di. 3 april  19.30 uur Consistorie Gespreksgroep 
        (zie blz. 6).  
di. 17 april  14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag. 
di. 17 april  19.30 uur  Bonfoyer Filmavond. 
do. 19 april  18.00 uur Bonfoyer Samen aan tafel.  

 
Inleverdata kopij ‘Onderweg’ 
 
2018: 

Inleveren: donderdag 19 april. Verschijnen: vr. 27 april. 
Inleveren: donderdag 21 juni. Verschijnen: vr. 29 juni. 
Inleveren: donderdag 23 augustus. Verschijnen: vr. 31 augustus. 
Inleveren: donderdag 18 oktober. Verschijnen: vr. 26 oktober. 
2019: 

Inleveren: donderdag 3 januari 2019. Verschijnen: vr. 11 januari. 
 

Inleveren kopij kerkblad. 

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met 
donderdag 19 april 2018 tot 12.00 uur 

via het bekende e-mailadres:  
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het 
laatste moment gedaan te worden! 

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 27 april 2018 verschijnen. 
 

 ‘Onderweg’ verschijnt op de vrijdag voorafgaand aan de oneven 
maanden (maart, mei, juli, september, november) In januari verschijnt 
‘Onderweg’ iets later i.v.m. de feestdagen.  

 
 Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen 
adressenbestand doorgeven aan: 

Nelly An Bos, tel. 06-23271777,  
e-mail: heeringa.andre@gmail.com. 

mailto:onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
mailto:heeringa.andre@gmail.com


Onderweg, maart – april 2018 

 

12 
 

College van Kerkrentmeesters 
 
Opbrengst van de collectes t.b.v. de kerk.  

 
Jaaropbrengst: 2e Helft 2017: 

Onderhoud gebouwen € 27,45  € 27,45.  
Plaatselijk pastoraal werk € 644,51  € 383,16. 
Instandhouding Eredienst € 869,90  € 546,16. 
Kerkmuziek   € 507,10  € 187,30.  
Generale Kas /  
Predikantsplaats  € 469,41  € 243,90.  
Algemene kosten  € 769,88  € 421,70. 
Energiekosten   € 786,02  € 535,65. 
Onderhoud tuin en terrein € 208,74  € 134,84. 
Oudejaarscollecte  € 110,51  € 110,51.  
 

Kerkbalans 2018 
 
Het thema van de actie kerkbalans luidde ‘Kerk zijn we Samen’. 
Dat u zich daarvoor ook financieel verantwoordelijk weet, blijkt uit het 
resultaat: Er is tot nu € 42.350,00 toegezegd 
Dit is een geweldig resultaat. Het is een voorlopige stand, in april komt 
de definitieve uitslag. U begrijpt dat het College van Kerkrentmeesters 
erg tevreden is met deze geweldige opbrengst in een krimpende kerk. 
Er is nog een aantal leden dat nog niet heeft toegezegd, misschien 
doordat u op vakantie was of om een andere reden. U kunt uw bijdrage 
alsnog toezeggen of meteen overmaken op rekening  
NL47 ABNA 0586 8274 04 van de Protestantse  Gemeente te Medemblik. 
Hebt u vragen of mededelingen dan kunt u ook contact opnemen met 
de heer D. Meijers, telefoon 0227 542124. Ook degenen die over 2017 
nog niet (alles) hebben overgemaakt, roepen wij op om dat op korte 
termijn te voldoen. We missen nog aantal van de toegezegde 
bedragen.  
Wij willen u hartelijk bedanken voor de toezeggingen. Ook de lopers 
willen we weer hartelijk bedanken. Juist in de koudste tijd van het jaar 
moest u op pad en dat hebt u met veel volharding gedaan. Heel erg 
bedankt daarvoor. 
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Bedankje van de organisatie kerstavond 
 
Was het vreemd voor u? 
Geen vertrouwd, gezellig samenzijn met kerstavond, geen glühwein, 
soepen en salades, geen kerstverhaal, gedicht enz… 
Voor sommigen een gemis van deze vertrouwde gezelligheid, voor de 
ander een rustige kerstavond zonder gedraaf en gevlieg om de boel 
voor elkaar te krijgen. 
Veel mensen hebben zich jarenlang ingezet om kerstavond te laten 
slagen, ze dachten mee en hielpen waar ze konden, maakten de 
heerlijkste gerechten, soepen, salades, gekookte peertjes en griesmeel 
met bessensap, sjouwden met tafels en stoelen en serveerden de 
soep uit, hielpen met de afwas en het opruimen. Want wat gebeurt er 
toch veel in een paar uur.  
Allemaal heel erg bedankt daarvoor! 
Mijn dank gaat vooral ook uit naar Riet Harkema die met haar 
enthousiasme en inspiratie gedichten zocht en de kerstavond tot iets 
bijzonders wist te maken net zoals Ina Bakker die u al in de hal 
opwachtte, zodat u zich welkom voelde als gast. 
Deze vertrouwde vorm van kerstavond vieren zal er niet meer zijn, 
want na vele jaren deze avond georganiseerd te hebben is bij mij de te 
tijd gekomen om te stoppen. 
Ik merkte, dat mijn animo de afgelopen jaren minder werd en het 
organiseren van de Kerstavond veel energie kostte. Daarbij kwam dat 
ik door een blessure, opgelopen tijdens mijn vakantie, minder mobiel 
was en ben dan ik zou willen zijn, dus die rustige kerstavond kwam 
goed van pas! 
Soms gaven we na aftrek van de kosten een gedeelte van de collecte 
weg aan een goed doel zoals: de Soepkombuis in Zuid-Afrika en de 
Voedselbank West-Friesland! 
De laatste jaren is dat niet gebeurd en hebben we flink wat gespaard, 
wel € 300,00 voor het geval dat we het nodig hadden. Nu de tijd 
gekomen is om te stoppen hebben we gezocht naar een project dat 
onze centjes heel hard kan gebruiken. 
In goed overleg met elkaar hebben wij besloten om het geld over te 
maken aan het NBG voor het project ‘Prentenbijbels voor China’. Het 
NBG wil prentenbijbels verspreiden onder kinderen op het platteland.  
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De bijbelverhalen geven de kinderen hoop en de boodschap dat God 
van hen houdt. De prentenbijbels kosten per stuk € 5,00. 
Wij dachten zo, dat deze gift een mooi gebaar is. Meer hierover kunt u 
lezen op de website van het NBG. NBG staat voor Nederlands 
Bijbelgenootschap 
Iedereen die betrokken was bij kerstavondgebeuren heel erg bedankt! 

Hartelijke groet,  
Heilke Kool. 

 
 

Filmaankondiging 
 
 
U heeft het al in de vorige ‘Onderweg’ kunnen 
lezen, maar nog even als herinnering: 
Dinsdag, 17 april gaan we naar de film ‘Going in 
style’ kijken. 
Na de heftige film ‘Paradise now’ een wat luchtiger film, maar ook 
zeker een verhaal om nog eens over na te denken en/of te praten. Drie 
oude vrienden komen in actie als hun pensioen fonds, waar ze hun 
lange werkzame leven zo hard voor gewerkt en betaald hebben, door 
een crisis de kraan dichtdraait. Wanhopig om financieel rond te kunnen 
komen en voor hun geliefden te zorgen, bedenken zij een niet-
alledaags plan en beginnen een gedurfde missie om de bank, die er 
met hun geld vandoor is gegaan, te beroven. 
Hoe dat allemaal afloopt??  
Kom kijken en genieten op dinsdag, 17 april, 19.30 uur in de Bonfoyer. 
De film ‘Paradise now’ bracht € 68,00 op voor de stichting Dufashanye. 

 
Hannie Huttinga. 
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Samen aan tafel 
 
U heeft het natuurlijk al in uw agenda 
staan, maar voor alle zekerheid: 
Donderdag 15 maart en donderdag 19 april 
bent u welkom om samen gezellig met 
elkaar aan tafel te gaan.  
Opgeven via de intekenlijst in de Bonfoyer (voor zover dat nog niet is 
gebeurd ), late aan- en afmeldingen bij Wil Zeldenrust 
(w.zeldenrust@quicknet.nl  0f 0227 544783) of bij Hannie Huttinga 
(duinhut@hetnet.nl of 0227 541099). Eventuele vervoersproblemen 
proberen wij voor u op te lossen! 

 
Uit de gemeente 
 
Blijf in contact met uw kerk. 

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties 
(verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: 
Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477. 

 
Verhuisd: 

08-01: de heer H.F.G. Bonsink van Droge Wijmersweg 5/212  
  naar Waterborg 43, 1671 NK  Medemblik. 
15-01: de heer A. Hoogschagen van Oostvaardershof 18  
  naar Burg. Pierhagenlaan 2, Opperdoes. 
19-01: mevrouw T. Harkema-van Gelderen van Westereiland 8 
  naar Dijkgraaf 7, 1191 SG  in Ouderkerk aan de Amstel. 
 
Verjaardagen:  
25-02: mevrouw S. Mosman – Couperus, Dorpsstraat 57, 

Wervershoof. 
26-02: mevrouw J.K. Monshouwer - de Hart, Waterborg 201, 
  mevrouw E.E. Veldhuis – Peeks, Westeinde 13, Opperdoes. 
03-03: de heer J. Beek, Wijdesteeg 17, 
  mevrouw S.J. Bos – Karsten, Westersingel 11. 
10-03: de heer L. Voorthuijzen, Oude Haven 5 A. 
11-03: mevrouw H. Komen – Koopman, Randmeer 28. 
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12-03: mevrouw A. Brödel – Visser, Waterborg 149. 
20-03: mevrouw E.H. Hoff – Koster, Waterborg 137. 
21-03: mevrouw F. Bakker – Pols, Pekelharinghaven 12. 
22-03: mevrouw M.M. Hayes – Vink, Droge Wijmersweg 5 /065, 

Wervershoof. 
29-03: de heer J.R. van der Heijden, Bottelierstraat 20. 
31-03: de heer J.C. Klercq, Lijnbaanplantsoen 2. 
06-04:  mevrouw G. van Unen – Visser, Pampus 24. 
07-04: mevrouw C.H. Kool – Danser, Meerlaan 43. 
20-04: mevrouw L. Bloemhof – Schukken, Gasthuijsweijdt 44. 
21-04: mevrouw T. van der Veen – Tamminga, Sint Maartenshof 13. 
27-04: mevrouw H. Nieuwenhuijs-Bergsma, Wipmolenstraat 10, 

Abbekerk. 
 
 

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen 
 
Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn. 
Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18,1614 SN Lutjebroek. 
AMC,  Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.  
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. 
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar. 
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn. 
Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn. 
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat  10, 1657 AT Abbekerk. 
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik. 
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes. 

 
 
 
Ingezonden 

 
Kerstviering 2017  in de kerk. 

Nog even terug kijkend naar de kerstvieringen, waarop ik in verwarring  
in dubbele gedachten over het kind, even een geluksgevoel overhield, 
zoals Simeon in de tempel, zijn loflied van vervulling aanhief: 
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“Zo laat gij Heer uw knecht, 
Naar ’t woord hem toegezegd 
Thans henen gaan in vrede 
Nu hij de zaligheid, 
Zolang door hem verbeid 
Gezien heeft op zijn beden”. 

Bij het zien en spelen van het verhaal door de kinderen, omringd door 
ouders en alle anderen, is ook onze dank voor de initiatiefnemers.  
Waardoor de herinnering  aan vroeger tijden zich opdrong  en 
natuurlijk de emotie ons gelukkig deed zijn. 
Zo ook de kerstnachtdienst, waar het kind in ons geboren, in een volle 
kerk om ons heen straalde en een einde maakte aan een lange lege 
werkelijkheid van stenen beelden en kunstpoppen. 
Dank voor ieder die deze dienst heeft voorbereid en in harmonische 
beleving ons allen verwarmde. 

Wim Bakker. 

 
Ingezonden 
 
De protestantse gemeente wil ik bedanken voor de mooie bloemen, 
plus de kaart met alle namen erop, ter gelegenheid van mijn 81ste 
verjaardag.  
Het was een verrassing. Nogmaals mijn dank.  

Corrie Zwaan-Verleg.  

 
Ingezonden 
 
Aan de kerkenraad, 
Allereerst willen we u en het kerkbestuur bedanken voor de geweldige 
ontvangst van onze ouders en kinderen tijdens het Kerstfeest 2017 in 
uw Bonifaciuskerk. Wilt u dit doorgeven aan al uw medewerkers? De 
ervaringen gaan we nog evalueren en wie weet wat er in de toekomst 
aan samenwerking allemaal mogelijk is. De ouders en de kinderen 
vonden het echt leuk om kerst in de kerk te vieren. 

Namens Het Koggeschip, 
Corrie Reinstra. 
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Nieuws om door te geven 
  
 

NBV en BGT offline lezen met app Mijn Bijbel 
 
HAARLEM - Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de gratis app 
Mijn Bijbel gelanceerd. Met de app kan iedereen in zes vertalingen 
de Bijbel lezen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de 
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De vertalingen zijn downloadbaar 
en daardoor ook offline te lezen.  

‘Vanaf nu kan iedereen gratis én offline in de NBV of BGT lezen: de 
meest gelezen vertaling en de meest duidelijke vertaling van 
Nederland’, aldus directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap 
Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het leesgemak staat in deze app voorop. Je 
kunt meteen beginnen met lezen zodra je de app hebt geïnstalleerd. 
Lettergrootte en lettertype zijn aanpasbaar aan je eigen wensen. We 
verwachten dat de app veel gebruikt gaat worden in kerken, omdat je 
nu ook zonder wifi of 4g de NBV kunt lezen.’  
Wat kunnen gebruikers met de app? 
Mijn Bijbel geeft toegang tot zes vertalingen, die met één swipe te 

downloaden zijn. De volgende vertalingen zijn opgenomen in de app: 
de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Groot Nieuws 
Bijbel, de NBG 1951, de Statenvertaling en de Fryske Bibel. Op het 
startscherm van de app staat de bijbeltekst van de dag. De komende 
maanden wordt de app steeds verder uitgebreid, bijvoorbeeld met de 
leesplannen van debijbel.nl.  
 
Het bijbelgenootschap gaat de app verder ontwikkelen, zodat ook 
andere bijbelgenootschappen wereldwijd er gebruik van kunnen maken 
in hun lokale context.  
De app Mijn Bijbel is te downloaden in de Google Play Store en de App 
Store. Informatie over het downloaden  van de gratis bijbelapp treft u 
aan op www.mijnbijbel.nl. 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap. 

 
 



Onderweg, maart – april 2018 

 

19 
 

 
Ingezonden 

 

Voorjaarsconcerten Medemalaca Vocali 
 

17 maart 20.15 uur  
18 maart 14.30 uur 

Bonifaciuskerk – Medemblik 
Ook dit voorjaar geeft Medemalaca Vocali weer twee aantrekkelijke 

concerten met een gevarieerd programma. We hebben gekozen voor 
de volgende werken: 

de Mis in D van Antonín Dvořák,  
Die Sieben Worte Jesu am Kreuz  van César Franck  
en Exsultate Jubilate van W.A. Mozart. 

 
Uiteraard zal het koor weer begeleid worden door een orkest van 
professionele musici, die er mede voor zullen zorgen, dat het een 

overrompelend muziekfestijn wordt, zoals u van Medemalaca Vocali 
gewend bent.   

Ook zijn we er in geslaagd weer een aantal uitstekende solisten aan 
te trekken: 

 
Judith Weusten  Sopraan 

Judy Schouten Alt 
Edward Leach  Tenor 
Bryan Jolly  Bas 

Gustaaf Schulz Orgel 
Colet Nierop   Harp 

 
Het geheel staat onder leiding van Jan Laan 

.  
Toegangskaarten á € 20,- verkrijgbaar bij: 

Sint Pieter 0227–542156, 
Marskramer – Bagijnhof 6 – Medemblik, 
Praktisch Projectmeubel 0227–540015 

info@praktischprojectmeubel.nl 
Via de website: www.medemalaca-vocali.nl 
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Contactgegevens 
Postadres:   Postbus 146, 1670 AC Medemblik.   
 Predikant:  dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A 820490, 

    06-22827681 (spoed). 
e-mail: predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl 

Kerkenraad:  mevr. G. Geveke, scriba:  06-52114019. 
tijdelijk e-mailadres: scribageveke@gmail.com 

College van    
Kerkrentmeesters: P. Keemink, voorzitter   0229-725930. 
    R. van der Heijden, secretaris   543336. 

e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Diaconie:  mevr. H. Huttinga, voorzitter   541099. 
    Alma de Greeuw, secretaris   544897.  

e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Kerkelijke rekeningen: IBAN nummers: gebruiken zonder spaties  
Diaconie:  W. Mosman     0228-581888. 
    IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66 
    t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik. 
Vrijwillige bijdragen: D. Meijers     542124. 

IBAN:  NL47 ABNA 0586 8274 04 
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik. 

Alle overige betalingen: H. Benedick      543791. 
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92 
t.n.v. Protestantse Gemeente te  Medemblik.  

Bonifaciuskerk: Kerk, Bonfoyer en / of consistorie zijn te bespreken bij: 

Rob  v. d. Heijden  543336, e-mail: 
cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl   
Bij afwezigheid: Arnold de Greeuw,  
e-mail: arnold@degreeuw.nl 

Onderweg:  Kopieerwerk: mevr. D. Poot.  
Verspreiding: mevr. T. Smoor,   544642. 
Redactie: J.P. Reinstra,   542043. 

      onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Website kerk:  www.bonifaciuskerkmedemblik.nl Kopij website naar:  

webmasters@bonifaciuskerkmedemblik.nl  
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