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Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

zondag 2 november  aanvang 10.00 uur. 
Voorganger: ds. L. van Loo uit Hoogkarspel. 
Collecte: 1e Diaconie: ZWO, Najaarszendingsweek, 
   2e Kerk: onderhoud gebouwen. 
Koster:  J. Klercq, tel. 543921. 
 
zondag 9 november  aanvang 10.00 uur.   
Voorganger: dr. A. Reitsma. 
Collecte: 1e Diaconie: Kerk in Actie (najaarsdiaconaat), 
  2e Kerk: Algemene kosten. 
>> Inzameling boodschappen t.b.v.Dorcas. 
>> Verslag St. Dufashanye n.a.v. Sponsorfietstocht Hemelvaartsdag. 
Koster:  K. van Duijn, tel. 540414. 
 
zondag 16 november aanvang 10.00 uur. Avondmaal. 
Voorganger: dr. A. Reitsma.  
Collecte: 1e Diaconie: Rudolfstichting, 
  2e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk. 
Koster:  Th. Hoff, tel. 541259. 
 
zondag 23 november aanvang 10.00 uur. Voleindingszondag. 
Voorganger: dr. A. Reitsma.  
Collecte: 1e Diaconie: Ouderenwerk, 
  2e Kerk: Verwarming. 
Koster:  J. Klercq, tel. 543921. 
 
zondag 30 november aanvang 10.00 uur. 
Voorganger: ds. H. van Olst uit De Rijp. 
Collecte: 1e Diaconie: Dorcas, 
  2e Kerk: Instandhouding eredienst.. 
Koster:  J. Kool, tel. 541127. 
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Ter  overdenking 
 
In de vorige editie van ‘Onderweg’ is het gedicht, ingestuurd door Wil 
Zeldenrust, nogal verknipt overgekomen. Dit kwam door slordig 
kopieer- en plakwerk van de redacteur. Ook de verschijningsdatum van 
deze editie stond verkeerd aangekondigd. Excuses daarvoor. 
Hieronder nogmaals het gedicht en nu zonder slordigheden. 
 

Alvast 
 
Een nieuwe aarde waar de hemel thuishoort 
Wat moet jij je daar bij voorstellen 
Wat zijn je dromen voor de wereld 
Waar kijk je eigenlijk naar uit? 
 
Dat kinderen paardjerijden op de krokodil? 
Dat de beer bok staat voor het lam dat haasje over springt 
En kanonnen worden omgesmolten tot straatlantaarns 
Op scholen wordt geen oorlog meer aangeleerd? 
 
Mooie dromen, dat wel, begin alvast zou ik zeggen. 
Maak alvast werk van wat te gebeuren staat. 
Neem alvast wat voorpret op. 
Durf alvast te hopen, blijf niet dromen. 
 

Karel Eijkman,  
ingezonden door Wil Zeldenrust. 
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In memoriam 
 
Op 3 oktober j.l. overleed in Cothen mevrouw Geertje Vlot-Krabbe op 
de leeftijd van 87 jaar. Mevrouw Gé Vlot was tot voor enkele jaren 
vele jaren actief meelevend lid van onze gemeente. Toen ik haar voor 
het eerst ontmoette, woonde zij in een appartement aan de 
Waterborg. Daarvoor had zij in een bungalow op  de Vlietlanden 
gewoond, eerst met haar man en na zijn overlijden alleen. 
Als ik haar als ouderling/buurtbewoonster  af en toe opzocht hadden 
we vaak goede gesprekken. Gé was een warm en wijs mens, met 
belangstelling voor de wereld om haar heen. Toen haar gezondheid 
haar steeds meer in de steek liet en haar mobiliteit afnam, verhuisde 
ze naar Valbrug, maar het liefst wilde ze in de buurt van haar 
kinderen wonen, want die woonden tamelijk ver weg en konden niet 
ieder ogenblik even langskomen. Dat lukte en ze verhuisde naar een 
klein verzorgingshuis in Cothen, vlakbij haar dochter. Daar heeft zij 
het erg naar haar zin gehad en het feit dat ze haar dochter en de 
kleinkinderen wat vaker zag, zal daar zeker toe hebben bijgedragen. 
Ze hield ook nog wel contact met mensen en met name  mevr. A. 
Schreiber heeft haar nog vaak bezocht. Op 3 oktober is mevr.Vlot, na 
een langzaam afnemende gezondheid en kort ziek zijn, overleden. 
Haar familie heeft de uitvaart in besloten kring gehouden en na afloop 
slechts op beperkte schaal kaarten verstuurd, o.a. naar mevr. 
Schreiber, die ons op de hoogte stelde. Velen zullen mevr. Vlot nog 
kennen en met warmte aan haar terugdenken.  
Mocht u haar familie nog iets willen laten horen, het 
correspondentieadres is: Merovingenstraat 8, 3962 AS Wijk bij 
Duurstede. 

Hannie Huttinga. 
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Van de redactie: 
Bij de ingeleverde kopij zaten deze keer nogal wat afbeeldingen. Bij het 
kopiëren wordt de kwaliteit van de afbeeldingen nog wel ’s flink minder. 
Als proef zijn ze deze keer wel bij de kopij geplaatst! 
 

Inleveren kopij kerkblad. 
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met 

donderdag 20 november 2014 tot 12.00 uur. 
Bij voorkeur 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 28 november verschijnen. 

 
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen 
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477. 

 

Ingezonden 
 

Koper poetsen. 
Op woensdag 12 november a.s. willen we het 
koper weer poetsen. 
We hopen, dat u net als voorgaande jaren weer 
mee wilt helpen. 
We beginnen om 9 uur en zijn meestal voor de 
middag al klaar. 
De intekenlijst ligt op de balie van de Bonfoyer. 
We zijn ook blij met een telefoontje. 
 

Simone Voorthuijzen tel: 0227- 541039, 
Hieke van der Goot tel: 0227-542802. 

 
 

mailto:onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
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UITNODIGING 

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit 
voor de  gemeenteavond 

in de foyer van de Bonifaciuskerk 
op maandag 24 november 2014. 

Aanvang 20.00 uur. 
 

Agenda: 

 
1) Liturgische opening 

 
2) Financiële verslagen      

Kerkrentmeesters  
            en diaconie  
 

3) Het jaarthema: “Verbinden en vieren” 
Nadenken met elkaar aan de hand van 

            dit jaarthema over de toekomst van  
            onze kerkelijke gemeente 

                

              Komt allen! 
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Diakonie 

 
Voedselactie Dorcas. 
Ook dit jaar willen we met onze kerk meedoen aan de Voedselactie 
van Dorcas. Hiervoor vragen wij uw medewerking. Wilt u bij het 
boodschappen doen iets extra’s meenemen? U kunt kiezen uit de 
artikelen van de bijgevoegde lijst. U hoeft niet de hele lijst aan te 
schaffen, een deel mag natuurlijk ook. We verzamelen de 
boodschappen op zondag 9 november in de kerk. 

 
Namens de diaconie, 

Alma de Greeuw. 
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Stichting Dufashanye  Burundi  Sponsorfietstocht. 
Dit jaar was de opbrengst van de jaarlijkse sponsorfietstocht bestemd 
voor de stichting Dufashanye. U heeft daar in eerdere “Onderweg”-
bladen meer over gelezen. Inmiddels zijn de mensen die erbij 
betrokken zijn, daar geweest, hebben er meegewerkt . 
We hadden afgesproken dat zij ons achteraf over hun reis zouden 
komen vertellen en dat gaat gebeuren op zondag 9 november na de 
kerkdienst.  
We hadden dit graag samen met de gemeenteleden van de THOMAS-
gemeente willen doen, maar helaas is dat niet gelukt. Zij hadden al een 
bijzondere dienst die dag. Wij hebben afgesproken dat we hen verslag 
zullen doen. 
Dus: blijft u vooral na afloop van de dienst op 9 november om mee te 
genieten van dit verslag! 

De diaconie. 

 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
Een legaat.  
In de “Onderweg” van september heeft u het ‘In 
memoriam’ van Anna Visser kunnen lezen. Daarin 
stond dat zij veel heeft betekend voor de kerk. 
Betekend heeft…….! Maar zelf na haar overlijden 
betekent ze nog veel voor de kerk. Het College van Kerkrentmeesters 
werd verblijd met een legaat. Annie Visser schenkt hiermee € 20.000,-  
aan de kerk. Zij heeft daarbij zelf de beslissing genomen dat er van         
die € 20.000,- , een vierde deel, dus € 5000,-, geschonken wordt aan 
de Stichting Pieter Backer orgel en de overige € 15.000,- aan de kerk.  
Wij zijn Annie Visser daar zeer dankbaar voor en het geld zal dan ook 
besteed worden ter nagedachtenis aan haar dienende wijze van leven. 
 

    Het College van Rentmeesters. 
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Wat is de Solidariteitskas? 
In deze Onderweg vindt U een bijlage met daarin een rekening voor uw 
bijdrage aan de Solidariteitskas. Deze Solidariteitskas is bestemd voor 
onderlinge steunverlening binnen de landelijke PKN. Dat kan 
uiteenlopen van steun aan gemeenten die door omstandigheden 
tijdelijk niet zelfvoorzienend zijn (pastoraat/kerkbouw) en voor 
bovenplaatselijk pastoraat naar groepen in de samenleving die door 
bijzondere omstandigheden (studenten, varenden) niet in de eigen 
gemeente kunnen zijn.  
De PKN vraagt van haar leden jaarlijks ongeveer €10,-. Een klein 
bedrag, maar van grote waarde. Van dit bedrag gaat 50% naar de 
landelijke kerk en 50% is bestemd voor onze eigen gemeente. 
Daarmee zijn we ook binnen onze gemeente solidair, waarbij aan ieder 
lid een bijdrage gevraagd wordt (naast uw vaste vrijwillige bijdrage). 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? 
www.pkn.nl/solidariteitskas. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw 
en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk 
binnen de Protestantse Kerk? 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Pieter Keemink. 

Ingezonden 
 
De cantorij zingt in Andijk. 
Zondagochtend 12 oktober vertrekken 3 auto’s richting Andijk om 
samen met het R.K. koor “De Vriendenkring” uit Andijk de ochtendmis 
in de R.K. kerk aldaar op te luisteren. 
Om kwart over negen gaan we eerst inzingen. Wat blijkt? De moeilijke 
stukken  en de valkuilen van de te zingen liederen lijken ineens niet 
meer te bestaan nu we met meer mensen zijn. Wat zingt dat fijn! 
Een dienst in een rooms katholieke kerk houdt je overigens wel lenig: 
we moeten staan, weer zitten en weer staan. Maar als je maar let op je 
buurvrouw of buurman van De Vriendenkring loopt alles gesmeerd. 
Met het missaaltje bij de hand kunnen we de liturgie goed volgen en 

http://www.pkn.nl/solidariteitskas#_blank
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meedoen. Ook kunnen we deelnemen aan de eucharistie voor wie dat 
wil. Pastor van Dril is de voorganger en die kennen we natuurlijk uit 
Medemblik. Het voelt goed om zo met elkaar kerk te zijn en te zingen 
van die God, die ons allen samenbindt. Arnold de Greeuw, dirigent van 
beide koren is trots dat het zo goed gegaan is.  
Na de dienst drinken we gezamenlijk een kopje koffie en kunnen we  
nader kennismaken met elkaar. Omdat het zo goed bevallen is, 
spreken we af om dit nog eens te doen en dan komt De Vriendenkring 
naar Medemblik. Op de terugweg rijden we langs een stralend 
IJsselmeer, met rimpelloos water waar boten als het ware op 
geboetseerd zijn. Blij en tevreden komen we thuis. 
 
P.S. Wij kunnen altijd nog koorleden gebruiken: alten, sopranen en met 
name aan mannen hebben we gebrek. Komt u eens een keertje kijken, 
luisteren, meedoen. We zingen prachtige liederen, die je kunnen 
verrijken in je geloof en je christen zijn. We repeteren op 
woensdagavond om half acht in de Bonfoyer.  
Van harte welkom! 

 
Iona. 
Komend jaar hoop ik samen met mijn zus weer een reis naar Iona te 
kunnen organiseren. De reisdata worden in overleg vastgesteld.  
Iona is niet alleen een bijzonder eiland waar het heerlijk is om te zijn, 
ook de reis door de Schotse Hooglanden is  prachtig Wij logeren in een 
huis met vijf tweepersoons slaapkamers. Er kunnen dus  nog acht 
deelnemers mee. Op het eiland zullen we het klooster bezoeken en 
iets leren over de Keltische spiritualiteit. Wij maken mooie 
wandelingen, bezoeken bijzondere baaien, en vinden prachtige stenen. 
Het eiland is beroemd, omdat de kerstening van Europa daar zijn 
bakermat heeft en veel bezoekers hebben het gevoel dat de lucht 
tussen hemel en aarde er bijzonder dun is. De kosten van de 
tiendaagse reis zijn ongeveer € 900,00 all-in m.u.v. de maaltijden op 
de heen en terugreis. 
Opgave en inlichtingen bij Laura van Bergen (541684). 
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Agenda 
 
vr. 31 oktober  18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel. 
zo. 9 november Inleveren boodschappen t.b.v. Dorcas (zie blz. 6). 
   Verslag St. Dufashanye  Burundi n.a.v.   

Sponsorfietstocht Hemelvaartsdag (zie blz. 7). 
di. 11 november 14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag. 
wo. 12 november 09.00 uur Kerk  Koper poetsen 
       (zie blz. 4). 
do. 20 november Inleveren kopij ‘Onderweg’. 
di. 16 november 16.30 uur Bonfoyer Kerstviering 
       Ouderenmiddag. 
ma. 24 november 20.00 uur Bonfoyer Gemeenteavond 
       (zie blz. 5). 
vr. 28 november 18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel. 
 

 
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. 
 
Verjaardagen: 
04-11: Mevrouw C.P.M. Roosendaal-Schaper, Sint Maartenshof 5. 
05-11: Mevrouw J. Schermer-Kistemaker, Hoogesteeg 4B. 
07-11: De heer K. van der Vaart, Houtkopersgilde 5. 
12-11: Mevrouw G.J. Oldenhof-Versloot, Kaapstander 60. 
14-11: Mevrouw L.C.C. van Bergen-Meijers, Turfhoek 10. 
15-11: De heer W.H.C. Mosman, Dorpsstraat 57, Wervershoof. 
18-11: De heer A. Monshouwer, Waterborg 201. 
19-11: Mevrouw A. Klercq-Schoon, Lijnbaanplantsoen 2. 
20-11: De heer K.D. Meurs, Breeuwershof 10. 
23-11: Mevrouw T. Visser, Bagijnhof 18A. 
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Adventskalender. 
Ook dit jaar is er weer een mooie adventskalender samengesteld en te 
koop bij het landelijk bureau van de PKN. De kosten zijn € 6,00. 
Wanneer er gemeenteleden zijn die deze kalender zouden willen 
hebben, wil ik deze uit Utrecht van het landelijk dienstencentrum voor 
hen meebrengen. Dat scheelt weer een hoop porto. 
Geef even een seintje en het komt voor elkaar. Half november reis ik 
weer naar Utrecht. 

Laura van Bergen. 

 
 

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen 
 
Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn. 
Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn.  
Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB  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. 
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat  10, 1657 AT Abbekerk. 
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik. 
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes. 
 
 

 
 
Tip: Tentoonstelling Museum Catharijneconvent 
Hoe zorgen wij in Nederland voor elkaar, van de Middeleeuwen tot aan 
vandaag de dag? De tentoonstelling Ik geef om jou! Naastenliefde door 
de eeuwen heen neemt u  mee in de geschiedenis van de zorg voor de 
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armen, de zieken, de kinderen en de ouden van dagen. Persoonlijke 
getuigenissen van historische weldoeners, zorgverleners en 
hulpbehoevenden krijgen een prominente plaats en brengen de vaak 
eeuwenoude objecten met hun achterliggende verhalen tot leven. 
Heeft u een persoonlijk verhaal van de zorg die u hebt geboden of 
ontvangen? U kunt deze zelf toevoegen op de website 
www.catharijneverhalen.nl. Een bezoek aan de tentoonstelling is een 
totaalervaring waarin aandacht voor het ‘hoofd’ – prachtige 
kunstwerken bewonderen – en het ‘hart’ – persoonlijke verhalen – 
hand in hand gaan. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen! 
13 september 2014 – 1 maart 2015, Museum Catharijneconvent, 
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. 
 

(Overgenomen uit de Nieuwsbrief van oktober 2014.) 
 
Maak het mee! 
Op 22 november houdt Kerk in Actie een bijzondere bijeenkomst: de 
Landelijke Diaconale Dag. Elk jaar weer komen daar zo’n 1000 
diakenen uit heel Nederland bij elkaar. Niet alleen diakenen zijn daar 
welkom. Iederéén die wel eens iets wil weten over het werk van een 
diaken, kan hier terecht. 
Je ontmoet er gewone, maar bevlogen mensen. Wat ze willen? 
Gewoon, dat ieder mens tot zijn recht komt. Of het nou gaat om 
uitgeprocedeerde asielzoekers, eenzame ouderen, daklozen of 
mensen op de vlucht voor oorlog… Ieder mens telt in de ogen van een 
diaken en ieder mens verdient liefde, hoop en recht. Daar staan ze 
voor, diakenen. 

 
(Overgenomen uit de Nieuwsbrief van oktober 2014.) 

 
 
 
 
 
 

http://www.catharijneverhalen.nl/
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Overgenomen uit Kerkbulletin 
 
Commentaar bij de tijd van Arjan Plaisier:  
De Bijbel in gewone taal.  
En weer is er een Bijbelvertaling op de markt gekomen die zo direct 
binnenkomt, dat je helemaal wakker wordt. Dat is de Bijbel in gewone 
taal. Neem nu deze tekst uit Psalm 8:  
“Ik kijk naar de hemel  
Die u hebt gemaakt.  
Ik kijk naar de maan en de sterren  
die u daar een plaats hebt gegeven.  
En ik denk:  
Een mens is niet belangrijk,  
en toch denkt u aan hem.  
Een mens is maar klein,  
en toch vergeet u hem niet.”  
Krachtig, een stem die je direct aanspreekt, zonder een zweem van: nu 
komt er iets plechtigs. De Bijbel in gewone taal vertelt het verhaal van 
God en de mensen in de omgangstaal. Alsof het weer gebeurt: ‘het 
woord is vlees geworden’. Dat laatste is natuurlijk de taal van de 
Statenvertaling, maar het drukt voor mij uit wat ook deze vertaling doet. 
Het grote en wonderlijke verhaal in de taal van vandaag. Deze 
Bijbelvertaling gebruikt de 4000 woorden van de omgangstaal. Het is 
alsof er daardoor niets wegvloeit van de kracht van de tekst. Je wordt 
echt meegenomen en soms zelf meegesleurd door deze vertaling.  
Wonderlijk, dat de Bijbel met elke vertaling opnieuw tot spreken komt. 
Wat moet het ooit voor de mensen geweest zijn, om de Bijbel in de 
eigen taal te lezen. Wat moet het voor een Fries of een Twent zijn de 
Bijbel in de eigen taal te lezen. En nu dus de Bijbel in de gewone taal. 
Die taal blijkt genoeg in zich te hebben om drager te zijn van het grote 
Boek der eeuwen.  
Het is niet de eerste keer dat bij een vertaling gelet is op de taal van de 
gewone man of vrouw en zijn of haar taal. Luther ging naar de markt 
om te horen hoe de mensen daar spraken en in die taal klonk zijn 
Bijbelvertaling. We kunnen nog verder terug gaan. De Bijbelschrijvers 
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van het Nieuwe Testament kozen voor het ‘gewone Grieks’. Er heeft 
altijd iets van de geur van de straat aan de Bijbel gezeten. Niet vreemd 
als je leest waar de Bijbel over gaat. Over een God immers die niet op 
afstand is gebleven, maar zo dicht op onze huid is gekomen.  
De Bijbel in gewone taal is een vertaling naast andere. Niet in de 
plaats van andere. In de kerk hebben we andere vertalingen en zijn 
andere vertalingen nodig. Vertalingen die geconcentreerd en met 
eerbied woord en zinsbouw van het originele Hebreeuws of Grieks 
volgen. Vertalingen die het rijke origineel in de rijke Nederlandse taal 
laten overvloeien. Vertalingen die benoemen maar vooral ook 
suggereren, die silhouetten in de mist oprichten die een besef geven 
van een geheim dat het verstand te boven gaat. Neem nu:  
“Aanschouw ik uw hemel,  
het werk van uw vingers,  
de maan en de sterren,  
die Gij bereid hebt;  
wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,  
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?”  
Taal met woorden als wrakhout van gisteren, misschien niet eens meer 
helemaal verstaanbaar of behapbaar, maar wel taal die het hart raakt 
en een besef van verwondering opwekt. Ook die vertaling moet op de 
plank blijven staan.  
De Bijbel, oud en steeds weer nieuw. En met blijdschap begroeten we 
weer een Bijbel, jong en vurig, die we in vele handen wensen. Als een 
zegen. Of in de gewone taal: als een boek dat gelukkig maakt.  

2 oktober 2014, ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van 
de Protestantse Kerk in Nederland.  

 
Eerste oplage Bijbel in Gewone Taal 
uitverkocht. 

 
Binnen een week is de eerste oplage van 
de Bijbel in Gewone Taal uitverkocht. Er zijn 
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65.000 exemplaren van deze nieuwe vertaling van de Bijbel gedrukt en 
verspreid in het land. De tweede oplage van 55.000 exemplaren is 
vanaf eind oktober beschikbaar. 
De Bijbel in Gewone Taal is gemaakt door het Nederlands 
Bijbelgenootschap, en uitgegeven in samenwerking met uitgeverij 
Royal Jongbloed. Het eerste exemplaar werd op 1 oktober 
aangeboden aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.  
Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap: 
‘De grote vraag naar de Bijbel in Gewone Taal bevestigt de 
toegevoegde waarde van deze nieuwe vertaling. We zijn heel blij dat 
de Bijbel in Gewone Taal voorziet in de behoefte aan een duidelijke 
bijbel die de tekst dichtbij brengt voor iedereen.’ 
Philippe van Heusden, bijbeluitgever Royal Jongbloed: ‘We zijn blij met 
de overweldigende belangstelling en we hebben meteen ruimte op de 
persen gereserveerd om zo snel mogelijk weer te kunnen leveren.’ 
 
Derde druk. 
De derde druk van de Bijbel in Gewone Taal volgt naar verwachting 
eind november, in een oplage van 65.000 exemplaren. Hiermee komt 
de totale oplage van de Bijbel in Gewone Taal in 2014 op 185.000 
exemplaren. 
 
Online beschikbaar. 
De Bijbel in Gewone Taal is digitaal verkrijgbaar als app en E-book. 
Vanaf 15 oktober kan iedereen 30 dagen kennismaken met de nieuwe 
vertaling op debijbel.nl. Meer informatie leest u op: 
www.bijbelingewonetaal.nl/producten 
 
Over het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Al tweehonderd jaar brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de 
Bijbel dichtbij in binnen- en buitenland. Dat doen wij door de Bijbel te 
vertalen, de Bijbel beschikbaar te stellen, uitleg en achtergronden over 
de Bijbel te geven en mensen de relevantie van de Bijbel te laten 
ervaren. Meer dan 140.000 leden en donateurs maken het werk van 
het Nederlands Bijbelgenootschap mogelijk. 

http://www.bijbelingewonetaal.nl/producten
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Contactgegevens 
Postadres kerk  Postbus 146 1670 AD Medemblik.   
   Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.)    
Predikant:  Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A,  820490. 
e-mail   predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl  
Kerkenraad  P. Stam, voorzitter. 
   E. van der Heijden-van den Akker, scriba: 543336. 
e-mail   scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl   
College van   P. Keemink voorzitter   0229-725930. 
Kerkrentmeesters:  R. van der Heijden secretaris   543336. 
e-mail   cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Diaconie:  H. Huttinga, voorzitter    541099. 
   Alma de Greeuw, secretaris   544897.  
email   diakonie@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Kerkelijke rekeningen IBAN nummers: gebruiken zonder spaties  
Diaconie:  W. Mosman     0228-581888. 
   IBAN: NL13 RABO 01324 03366 
   t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik. 
Vrijwillige bijdragen: D. Meijers     542124. 

IBAN:  NL47 ABNA 05868 27404 
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik. 

Alle overige betalingen: H. Benedick      543791. 
IBAN: NL32 RABO 03330 12992 
t.n.v. Protestantse Gemeente te  Medemblik.  

 Bonifaciuskerk  Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij: 
   J. Beek  541578 of R. van der Heijden   543336. 

e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Onderweg   Vermenigvuldiging en verspreiding:  

L. Smoor      544642. 
Redactie:  J.P. Reinstra,     542043. 
   onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Website kerk:  www.bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand 
doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477. 

mailto:cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
mailto:onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/
mailto:info@bonifaciuskerkmedemblik.nl

