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 Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

 
 
De kerkdiensten zijn ook  te beluisteren via de website:  

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl 
 

of later terug te luisteren via: 
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > 

Medemblik. 
 
 
 
zondag 30 augustus aanvang 10.00 uur. 
voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk. 
Collecte: Diaconie: Ouderenwerk, 
  Kerk:   Algemene kosten. 
 
zondag 6 september  aanvang 10.00 uur.  
voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen. 
Collecte: Diaconie: Nieuwe Hydepark (voorheen 

Roosevelthuis), 
  Kerk:   Onderhoud tuin en terrein. 
 
zondag 13 september   aanvang 10.00 uur.  
voorganger: mevr. ds. H. Boot. 
Collecte: Diaconie: PKN Collecte Vredeswerk, 
  Kerk:   Energiekosten. 
 
zondag 20 september   aanvang 10.00 uur.  
voorganger: mevr. H. Frömming uit Heiloo. 
Collecte: Diaconie: Eigen diaconaal werk, 
  Kerk:   Generale kas predoikantstraktementen. 
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zondag 27 september   aanvang 10.00 uur. 
Oecumenische dienst in Bonifaciuskerk.  
Voorgangers van de plaatselijke kerken. 
Collecte: Oecumenisch doel in overleg met Raad van Kerken.. 
 
zondag 4 oktober   aanvang 10.00 uur.  
voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard. 
Collecte: Diaconie: PKN Israëlzondag collecte Kerk & Israël, 
  Kerk:   Plaatselijk pastoraal werk. 
 
zondag 11 oktober   aanvang 10.00 uur. Avondmaal. 
voorganger: mevr. ds. H. Boot. 
Collecte: Diaconie: SOS-Kinderdorpen, 
  Kerk:   Klein onderhoud. 
 
zondag 18 oktober   aanvang 10.00 uur.  
voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend. 
Collecte: Diaconie: PKN Collecte rondom Hervormingsdag, 
  Kerk:   Algemene kosten. 
 
zondag 25 oktober   aanvang 10.00 uur.  
voorganger: ds. R. Wattel uit Alkmaar. 
Collecte: Diaconie: Kerk in Actie Najaarszendingsweek, 
  Kerk:   Instandhouding eredienst. 
 
zondag 1 november   aanvang 10.00 uur.  
voorganger: mevr. ds. H. Boot. 
Collecte: Diaconie: Gevangenenzorg, 
  Kerk:   Energiekosten. 
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Overdenking 
 

In ons hart en in ons huis 
DE ZEGEN VAN GOD. 
In ons komen en in ons gaan 
DE VREDE VAN GOD. 
In ons leven, op onze zoektocht, 
DE LIEFDE VAN GOD. 
Bij het einde, nieuw begin, 
THUIS TE BRENGEN.  
Amen. 

(Uit: Iona Abbey Worship Book) 
(Liedboek blz. 1317) 

Ingezonden door Dicky Poot. 
 
Van de predikant 
 
Naar een nieuw seizoen… 
Eind augustus… het kan een heerlijke nazomer zijn of een vroege 
herfst. Wat zal het worden? 
Eind augustus… onze contacten weer meer ontspannen of toch 
‘anderhalve meter’? Hoe zal het om ons heen en met ons gaan? Wat 
brengt ons het nieuwe seizoen? 
Op het moment dat dit stukje wordt geschreven - eind juli - staat alles 
nog open. We zullen zien.  
In verband met mijn vakantie wordt dit stukje kopij vroeg ingeleverd. 
In hoop op het goede kan ik alleen een korte vooruitblik geven. Met 
daarbij een terugblik op het leven van twee bijzondere 
gemeenteleden. Daar beginnen we mee, hun ‘In memoria’. 
 
In memoriam Leendert Voorthuijzen.  
Op 29 juni 2020 en op de leeftijd van 84 jaar overleed Leen 
Voorthuijzen, thuis, in alle rust, met om hem heen de mensen die 
hem het liefst waren. 
Er lagen onzekere maanden achter hen, soms met hoop, vaker 
voelend dat het einde komen zou. 
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Leen wist dat en leefde er samen met Simone intens naar toe. 
Denkend over alles, pratend over alles, terugkijken op alles en 
vooruitkijkend vertrouwend op Gods liefde en goedheid. 
 
Hij werd geboren in Medemblik op 10 maart 1936, een zondagskind, 
gedoopt als Leendert.  
Aan de Oosterhaven in het huis met de gouden bel groeide hij op. 
Waarbij het leek of hij een engeltje op zijn schouder had. Moeder zei 
keer op keer ‘niet voorbij de muur’. Hij ging toch voorbij de muur. En 
keer op keer moest die kleine uit het water van de haven worden 
gevist…  
Met glimmende ogen vertelde Leen de vele verhalen van vroeger. 
Van het kattenkwaad met zijn broer en het dansen met zijn vrienden. 
Van de rijke tijd en de arme tijd. Van varen op de Medemblik 3 en 
vissen en verdienen. Het geld was voor moeder, voor het gezin. 
Geloof laat hij gaandeweg los. Hij kan niets meer met de streng 
gereformeerde sfeer uit zijn jeugd. En dan is daar ineens Simone en 
zij is gewend naar de kerk te gaan en blijft dat doen. Zij laat hem er 
vrij in. En dan schuift hij op een goede zondag zomaar ineens naast 
haar in de kerkbank. 
Gaandeweg krijgt het geloof weer een plaats in zijn leven. En het 
wordt een waardevol aspect in het huwelijk, dat Leen en Simone op 
21 oktober 1960 beginnen. De trouwtekst kwam uit het boek 
Spreuken, Spreuken 3 vers 6: 
Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.  
Houd God in gedachten, dan ligt er een begaanbare weg voor je. Het 
werd voor hen weg in liefde en trouw. Voor elkaar en voor hun 
kinderen en kleinkinderen. 
 
Het water, het varen, het schip, het paste bij Leen. Hij vertelde van 
het IJsselmeer en de Noordzee, van de Banjaard en de Noord-
Holland, van Rijkswaterstaat en het Havenkantoor en van de Mees 
Toxopeus, een schip dat hij met liefde onderhield. 
En Ameland paste bij Leen. De vakanties met de kinderen, met 
vrienden. 
En de kerk paste bij Leen. Hij was er voor onze gemeente. De 
Bonifacius draagt zijn ontelbare voetstappen. Als koster en bij 
uitvaarten en als grasmaaier; altijd als het nodig was, was hij er.  
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Ook wij zullen hem missen. 
Met de bijbel open bij de Spreuken en bij Psalm 121 namen we op 3 
juli vanuit de Bonifaciuskerk afscheid van Leen. Het leven was op. Er 
was nu rust. De laatste dagen met zijn gezin waren meer dan goed. 
Gemis en dankbaarheid stonden en staan naast elkaar, vergezeld 
van liefde en vertrouwen. Zo laten we hem los in Gods liefde én 
bewaren wij hem. Met een glimlach… 
 
In memoriam Riekelt Pasterkamp.   
Op 13 juli 2020 overleed Riekelt Pasterkamp op de leeftijd van 88 
jaar.  
Begin dit jaar bleek, dat hij ziek was en dat medicatie een zwaar 
traject zou worden. Voor de tijd die hem nog restte, koos Riekelt 
liever voor wat goede dagen, dan voor meer zieke dagen. Met goede 
verzorging kon hij zo in zijn vertrouwde omgeving blijven en is hij 
rustig thuis gestorven. 
 
Riekelt werd op 25 oktober 1931 op Urk geboren. Vanaf het begin 
heeft hij het geloof meegekregen; hij bleef er heel zijn leven dankbaar 
voor. Alles heeft hij meegemaakt: de knapenvereniging, de 
jongelingsvereniging, de mannenvereniging, de bijbelverhalen, de 
gebeden aan tafel, de psalmen op hele noten, het Urker mannenkoor. 
En nog altijd een abonnement op ‘Urker land’. Urk bleef hem 
vertrouwd. 
Traditioneel was zijn geloof, stevig, een vast vertrouwen op God, op 
Jezus en op een tijd na dit leven. Dat de dood het laatste woord niet 
heeft, hij was ervan overtuigd en kon dan ook zeggen: 
‘Ik weet waar ik heen ga.’ 
 
Tijdens een opname in verband met tuberculose kwam patiënt 
Pasterkamp zuster Mulder tegen. Twee jonge mensen, die een 
praatje maakten en nog een praatje… Voor patiënt en zuster 
verboden, maar toch het werd een harmonieus huwelijk tussen Tine 
en Riekelt. Zij kregen drie zonen: Lub, Harrie en Gerard en 
gaandeweg werd het gezin steeds groter. In 2011 overleed moeder 
Tine. Ook zij vond steun en uitzicht in haar geloof. 
In 1966 kwam het gezin naar Medemblik. Riekelt werd hier 
havenmeester, een baan die hij graag wilde. Aan het Achtereiland 
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woonde de oude havenmeester nog. Dus trokken zij eerst in de 
leegstaande pastorie van de Gereformeerde kerk en verhuisden 
daarna naar het havenmeestershuis aan het Achtereiland. Met een 
tuin waarvan Riekelt genoot. Met een schuurtje waarvan hij genoot… 
vele palingen vonden daar in het vette pannetje hun laatste 
bestemming. 
 
Kerkelijk waren zij verbonden aan de - toen nog - Gereformeerde 
kerk. Na het samengaan van de kerken bleven zij ook vele jaren 
trouw hier in de Bonifacius. De laatste tijd ging Riekelt af en toe naar 
de Doopsgezinden in de Tuinstraat. Hij waardeerde de diensten en 
de gesprekken na de dienst. 
Riekelt was een sociaal man. Hij hield van een goed gesprek en van 
een goed geloofsgesprek. Als het even kon daagde hij een ander 
daartoe uit, in de hoop dat de ander daarop zou ingaan. Zo had hij 
ook in de vriendschap met Reina de mooiste gesprekken.  
Riekelt was een zorgzame vader, een lieve opa. Hij wás er voor zijn 
kinderen. Een harde werker, loyaal, collegiaal, handig, met een groot 
gevoel voor humor. Een man, die in alles zal worden gemist.  
Op 18 juli hebben we in de Bonifaciuskerk afscheid van hem 
genomen. Met muziek waar hij van hield, met woorden die zijn geloof 
omvatten, woorden om te delen. Dat de dood niet het laatste woord 
heeft… Dat hij weet waar hij heengaat… En dat God bij hem en ons 
allen is… 
In dit vertrouwen legden we op Zorgvliet Riekelt terug in Gods hand. 
 
…een seizoen met elkaar…  
Waar mensen leven, woont ook de kwetsbaarheid. Waar mensen 
sterven, woont vaak de dankbaarheid. In de meest kwetsbare uren 
komt het meest waardevolle boven. En het is zegen als je dan 
afscheid van het leven kunt nemen met een dankbaar gevoel, rustig 
en in het vertrouwen dat het goed is, dat God goed is. 
In de gemeente is alle kwetsbaarheid merkbaar. Soms klein en 
nieuw, pasgeboren, een kleinkind, een achterkleinkind. Soms nieuw 
en blij, mensen die elkaar trouw beloven. Soms ook zorgen, ziek zijn, 
onderzoeken die voor de één goed en voor de ander slecht uitvallen. 
Laten we ook de komende tijd naast elkaar blijven staan. En beide 
delen, verdriet en vreugde. 
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In de hoop dat de situatie rond corona het toelaat, wil ik vanaf 
september de kennismakingsbezoeken weer oppakken. Vorig jaar 
september daarmee begonnen, in maart dit jaar ineens gestopt, 
Nederland en ook wij in lock-down. Er kwam veel ander werk en er 
waren gelukkig al veel contacten, maar ook zijn veel contacten nog 
niet gelegd. Dat komt dus. 
Mocht het u te lang duren of mocht er reden zijn om snel met elkaar 
te spreken, laat het mij begin september dan even weten. Dan maken 
we een afspraak. 
 
…met elkaar verder… 
Op zondag 26 juli was er tijdens de kerkdienst een moment van 
aftreden en afscheid. Kees van Noorloos trad af als ouderling-
voorzitter, als ouderling-kerkrentmeester en zo ook als voorzitter van 
de kerkrentmeesters.  
Vanaf 2017 ondersteunde en begeleide Kees ons bestuurlijk, 
organisatorisch en in mogelijke veranderingen. Er kwamen 
gesprekken met negen omringende gemeentes; dit om te 
onderzoeken of er een bestuurlijke samenwerking mogelijk zou 
kunnen zijn. Opperdoes reikte ons uiteindelijk de hand en bood aan 
verder met elkaar in gesprek te gaan. Dit contact is gaandeweg 
uitgebouwd tot goede gezamenlijke stappen op die bestuurlijke weg. 
Naast dit alles werd Kees in april 2019 ook voorzitter van de 
commissie van kerkrentmeesters. Zo stak hij veel energie in de 
voorbereiding van de restauratie van de muren en daarnaast ook in 
de gesprekken met de burgerlijke gemeente over de restauratie van 
de toren. 
Tot het einde van dit jaar blijft hij nog bij de gesprekken over de 
restauraties betrokken. 
Ten aanzien van het ambtelijke gedeelte namen wij afscheid van 
hem, dankbaar voor zijn al zijn uren, kennis en aandacht en dankbaar 
voor zijn intense inzet voor de Bonifaciuskerk. 
Dat God met hem en allen die hem lief zijn meegaat. 
 
Het bovenstaande leidt tot de vraag ‘Hoe gaan wij verder?’ En 
daartoe citeer ik nu hieronder een kort stukje uit de overdenking van 
26 juli. Dat moet deze zomer genoeg zijn: 
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“We hebben afscheid genomen van Kees. 
En tussen komende oktober en december zit de termijn van drie 
kerkenraadsleden er ruimschoots op en zullen we ook van hen 
afscheid nemen. 
Er blijft een ouderling pastoraat, een diaken, een scriba en een 
predikant. En hoewel wij vier vrouwen zeker ons mannetje staan, 
gaan we dat niet lang redden. 
Naar de officiële regels zouden we dan zelfs als gemeente niet meer 
kunnen bestaan. 
Als ik dat hoor, komt er iets in mij in opstand en denk ik: Dit laten we 
niet gebeuren. En ik hoop, dat er ook zoiets in jullie woelt. Dit laten 
we niet gebeuren. Laten we deze zomer met beide benen in de akker 
van de kerk blijven staan, in de modder misschien, maar op goede 
grond…  
Voor de kerk is het beter om niet te hoog te kijken. Kijk naar beneden 
en om je heen. 
Laten we dan dromen van verborgen schatten, vragen naar 
verborgen mensen, zoeken naar verborgen mogelijkheden, zoek naar 
een verborgen toekomst. 
En waar schatten voelbaar zijn, volgt het gevonden worden. 
Bijbels gezien láten zij zich vinden, die schatten, de mogelijkheden, 
de mensen, de toekomst. 
Vandaag daagt ons uit om te dromen en te denken en te denken en 
te dromen. 
En ik daag jullie uit om al die dromen na de zomer met elkaar delen. 
Als een opening naar nieuw leven in de akker van de kerk.” 
 
…verder nog dit… 
Onlangs ontving ik van Reina Hoekstra een aantal mooie teksten en 
gedichten. Met de vraag of dit iets zou zijn om in de Onderweg te 
delen. Dat doen we dus. U zult regelmatig iets aantreffen, dat Reina 
ons aanreikt. Deze keer als onvermijdelijk eerste gedicht ‘De trein 
naar niemandsland’: 

Er rijdt een trein naar niemandsland… 
hij is op weg naar het beloofde land,  
en onderweg hoor je de engelen zingen,  
het lijkt een droom dat hemelse gezang.   
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Als eindstation het paradijs  
het kaartje is een enkele reis,  
daar zul je ooit voorgoed de rust gaan vinden  
al krijg niemand hiervan een bewijs. 
 
Er rijdt een trein naar niemandsland  
daar waar het helse vuur voor niemand brandt,  
alleen één vlam zal iedereen verwarmen  
het is de liefde waar je naar verlangt. 
 
Het afscheid doet een ieder pijn  
je wilt zo graag nog bij die ander zijn,  
wat over blijft zijn duizend mooie dromen  
maar jouw hart zit in die laatste trein. 
Zie de tunnel jou verlichten  
ver tot aan de hemel hoog,  
daar herken je weer gezichten  
het is daar waar jij op hoopt. 
 
Er rijdt een trein naar niemandsland 
hij is op weg naar het beloofde land,  
en onderweg hoor je de engelen zingen,  
het lijkt een droom dat hemelse gezang.  
 
Als eindstation het paradijs  
het kaartje is een enkele reis,  
daar zul je ooit voorgoed de rust gaan vinden  
al krijg niemand hiervan een bewijs… 
de trein die stopt voor jou in het paradijs! 

 
…nog dit als laatste 
Eind augustus… nieuwe tijd, een seizoen begint. 
In de hoop op een goed seizoen, waarin we leven en geloven mogen 
delen en zeker ook op hoop van zegen. 

Nu een zomerse groet,  
Hetty Boot.  
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Dagelijks leesrooster 
 
augustus: 
27 donderdag Matteüs 16:13-28 Rotsvast geloof 
28 vrijdag Matteüs 17:1-8 Top-ervaring 
29 zaterdag Matteüs 17:9-13 Zwijgtekst 
30 zondag Matteüs 17:14-23 Als je gelooft, kun je 

bergen verzetten 
31 maandag Exodus 30:1-10 Heilig reukwerk 
 
september: 
01 dinsdag Exodus 30:11-16 Inkomens-onafhankelijke  

belasting 
 

02 woensdag Exodus 30:17-21 Wasvoorschrift 
03 donderdag Exodus 30:22-38 Geurig 
04 vrijdag Matteüs 17:24-27 Belastingformule 
05 zaterdag Matteüs 18:1-9 Groot en klein 
06 zondag Matteüs 18:10-20 Zoeken en redden 
07 maandag Matteüs 18:21-35 Vergeef van harte, 

niet uit berekening 
08 dinsdag Matteüs 19:1-9 Trouw 
09 woensdag Matteüs 19:10-15 Kinderlijk eenvoudig? 
10 donderdag Matteüs 19:16-22 Wil jij volmaakt zijn? 
11 vrijdag Matteüs 19:23-30 Durf rijk te worden 
12 zaterdag Exodus 31:1-18 Creativiteit 
13 zondag Exodus 32:1-14 Gaan voor goud ... 
14 maandag Exodus 32:15-35 Vernietigend 
15 dinsdag Exodus 33:1-11 De Heer trekt zich terug 
16 woensdag Exodus 33:12-23 God laat zich zien 
17 donderdag Exodus 34:1-18 Kopie 
18 vrijdag Exodus 34:19-35 Verbondsregels 
19 zaterdag Psalm 145  Loflied 
20 zondag Daniël 1:1-21  Gezond gedrag 
21 maandag Daniël 2:1-12  Wie helpt de koning 

uit de droom? 
22 dinsdag Daniël 2:13-23 Droom-oplossing 



Onderweg, september oktober 2020  
 

11 
 

23 woensdag Daniël 2:24-35 Tekst … 
24 donderdag Daniël 2:36-49 … en uitleg 
25 vrijdag Daniël 3:1-12  Uitkomen voor je 1geloof 
26 zaterdag Daniël 3:13-23 Laaiende woede 
27 zondag Daniël 3:24-30 Wie gaat voor jou 

door het vuur? 
28 maandag Daniël 3:31-4:14 Droomleven … 
29 dinsdag Daniël 4:15-24 … wordt nachtmerrie 
30 woensdag Daniël 4:25-34 Bij de beesten af 
 
 
oktober: 
01 donderdag Daniël 5:1-12  Een teken aan de wand 
02 vrijdag Daniël 5:13-6:1 Afgeschreven 
03 zaterdag Daniël 6:2-10  Machtsmisbruik 
04 zondag Daniël 6:11-18 Voor de leeuwen gegooid 
05 maandag Daniël 6:19-29 Wie een kuil graaft voor een 

ander, valt er zelf in. 
06 dinsdag Psalm 115  De Heer leeft 
07 woensdag Matteüs 20:1-16 Goed betaald 
08 donderdag Matteüs 20:17-34 Oog voor elkaar 
09 vrijdag Psalm 122  Vredesmars 
10 zaterdag Ezra 1:1-11(-2:70) Belofte vervuld 
11 zondag Ezra 3:1-13  Opbouwwerk 
12 maandag Ezra 4:1-16  Geen samenwerking 
13 dinsdag Ezra 4:17-5:5  Geen bouwvergunning 
14 woensdag Ezra 5:6-17  In beroep 
15 donderdag Ezra 6:1-5  Oude papieren 
16 vrijdag Ezra 6:6-12  Toestemming 
17 zaterdag Ezra 6:13-22  Oplev(er)ing 
18 zondag Matteüs 21:18-22 Vruchteloos 
19 maandag Matteüs 21:23-32 Bevoegd gezag 
20 dinsdag Matteüs 21:33-46 Wie krijgt de erfenis?  
21 woensdag Matteüs 22:1-14 Uitnodigingen 
22 donderdag Matteüs 22:15-22 Belastingregel 
23 vrijdag Matteüs 22:23-33 Levensantwoord 
24 zaterdag Psalm 110  Priester-Koning 
25 zondag Nehemia 7:72b-8:12 Persoonsregister gevonden 
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26 maandag Nehemia 8:13-18 Zijn de papieren in orde? 
27 dinsdag Nehemia 9:1-17 Droog je tranen 
28 woensdag Nehemia 9:18-28 Lessen trekken uit 

de geschiedenis 
29 donderdag Nehemia 9:29-10:1(28) Schuldbewust 
30 vrijdag Nehemia 10:29-40 Contract 
31 zaterdag Psalm 43  Hoop op God 
 
Inleveren kopij ‘Onderweg’ 

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

donderdag 22 oktober 2020  
via het bekende e-mailadres:  

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Het volgend kerkblad zal rond 30 oktober verschijnen. 

Verdere inleverdata in 2020: 
 Inleveren:   Verschijnen rond: 
 do. 10 december  vr. 18 december. 
 
 
 
 
Agenda 
 
Naar aanleiding van de maatregelen m.b.t. het Corona-

virus heeft de kerkenraad moeten besluiten om 
bijeenkomsten zoals ouderenmiddag, filmavonden, 

Samen aan Tafel  af te gelasten. 
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Waarover spraken zij in de kerkenraad van 7 juli 
 
We hebben heel uitgebreid met elkaar gesproken over onze plek in 
de kerkenraad. 
Gelukkig hebben we ook weer een drietal mensen gevonden die 
taken op zich willen nemen: 
Henny Mulder-v.d. Honing is de nieuwe preekvoorziener. 
Peter van Mechelen neemt het op zich om de overige financiën te 
beheren, dus de kleine betalingen enz. 
Marina Korsuize-Voorthuijzen wil voortaan de namen op de stenen in 
de gedachtenishoek zetten. 
 
Verder werden de lopende zaken besproken.  
 
 
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. 06-23271777. 
 
Overleden:  
29-06: de heer L. Voorthuijzen op 84-jarige leeftijd.  
13-07: de heer R. Pasterkamp op 88-jarige leeftijd.  
 
Verhuisd:  
20-07:  de heer A. Monshouwer.  
23-07: de heer en mevrouw Benedick. 

.  
 
Verjaardagen:  
23-08: mevrouw R. Hoekstra–Vijn. 
25-08: mevrouw T. Meurs-de Vries. 
29-08: de heer M. Cremer. 
02-09: mevrouw H.H. Heijnen–Moret. 
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08-09: de heer G. de Graaff. 
14-09: mevrouw P.M. Meijers-van Gijzen. 
17-09: mevrouw T.G. Smoor–Grootenhuis. 
21-09: mevrouw A.M. van de Wetering–Gelmers. 
02-10: mevrouw W.C. Heering–Kaspers. 
08-10: de heer M. Bood. 
10-10: mevrouw G.R. Breton–Dijks.  
27-10: de heer P.G. Bomekamp. 
 
Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen 
 
Dijklander Ziekenhuis, 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. 
 
 
 
NBG-actie ‘Wat deel jij?’ inspireert tot omzien naar elkaar 
 
Het coronavirus liet zien dat 
zorgzaamheid, saamhorigheid en 
aandacht voor elkaar onmisbaar 
zijn in de samenleving. Daarom 
lanceren het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams 
Bijbelgenootschap deze maand de campagne Wat deel jij? Met 
blogs, producten, teksttegeltjes en verhalen wil het 
Bijbelgenootschap mensen inspireren tot barmhartigheid. 
 
‘De afgelopen maanden stonden niet alleen in het teken van 
lockdown en afstand houden, maar we probeerden juist ook naar 
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elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen,’ zegt Rieuwerd 
Buitenwerf, directeur van het Nederlands en het Vlaams  
 
Bijbelgenootschap. ‘Bijbelse waarden als: zorg voor kwetsbaren, 
omzien naar elkaar en aandacht voor mensen dichtbij en ver weg, 
kregen veel nadruk. In Matteüs 25:40 (NBV) zegt Jezus: “Alles wat 
jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” De 
voorbeelden die Hij geeft – onder meer: hongerigen voeden, zieken 
verzorgen, eenzamen bezoeken – zijn bekend geworden als ‘de 
werken van barmhartigheid’. 
Ook al is het leven intussen voor velen van ons alweer wat gewoner 
geworden, de oproep van Jezus om naar elkaar om te zien, blijft van 
kracht.’ 
 
Barmhartigheid 
Lange tijd waren de werken van barmhartigheid voor christenen een 
inspiratiebron om zich in te zetten voor het lichamelijk en geestelijk 
welzijn van de mensen om hen heen. Recent voegde paus 
Franciscus er nog een werk aan toe: de zorg voor de schepping. 
Buitenwerf: ‘In Wat deel jij? gaan we op zoek naar barmhartigheid in 
deze tijd. Welke ‘werken van barmhartigheid’ doen mensen nu? Ook 
gaan we na hoe de Bijbel ons kan inspireren om te groeien in 
naastenliefde, zorgzaamheid en wijsheid.’ 
 
Tweewekelijkse inspiratie 
Meedoen kan door je aan te melden voor de speciale nieuwsbrief die 
het Bijbelgenootschap vanaf half juli tweewekelijks verstuurt. Deze 
bevat een bijbelse blog of podcast, een aansprekend persoonlijk 
verhaal, een praktische activiteit en/of een teksttegeltje met 
waardevolle woorden. Wat je zelf ontvangt, kun je delen met mensen 
die bemoediging, troost of hulp kunnen gebruiken. 
Aanmelden kan via bijbelgenootschap.nl/watdeeljij. 
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.  
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Surinaams Bijbelgenootschap helpt vluchtelingen en 
migranten 
 
Het werk van de 151 
bijbelgenootschappen gaat door, ook 
nu het coronavirus de wereld teistert. 
Het Surinaams Bijbelgenootschap 
bood – met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap – al 
vóór de coronacrisis hulp aan vluchtelingen uit Cuba en 
Venezuela. Hoe gaat het met dat project in coronatijd? Erny van 
Axel, directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap vertelt. 
 
Meteen na de eerste besmetting trof Suriname maatregelen, zoals 
het sluiten van de scholen, het stopzetten van openbaar busvervoer 
en het sluiten van de grenzen. Daardoor bleef het aantal 
besmettingen (tot half mei) beperkt tot tien personen, van wie er een 
is overleden. Van Axel: ‘De eerste twee weken waren de mensen 
echt huiverig voor verspreiding; daarna nam de angst af. Het gewone 
leven werd weer opgepakt, maar wel met inachtneming van 
veiligheidsmaatregelen. We hebben hier tussen de duizend en 
veertienhonderd vluchtelingen, voornamelijk Cubanen en 
Venezolanen. We willen als bijbelgenootschap ook hen bereiken met 
de Bijbel. Begin mei zijn we weer begonnen met de distributie van 
bijbels en levensmiddelenpakketten via de lokale kerken.’  
 
Venezolaanse vluchtelingen 
‘Een Venezolaanse vrouw vertelde ons dat ze erg blij is met de Bijbel 
in het Spaans die ze van ons kreeg. Ze had nog nooit een bijbel 
gehad. Door de coronacrisis waren zij en haar huisgenote hun baan 
kwijt en daarmee ook hun huis. De migranten kunnen niet terug naar 
Venezuela, want de grens zit potdicht. Om te voorkomen dat ze op 
straat belanden, zorgt het Surinaams Bijbelgenootschap samen met 
de kerk nu voor hen tot de situatie verbetert. Ook het pakket met 
levensmiddelen was zeer welkom.’ 
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Cubaans gezin 
‘Een Cubaanse gezin kwam onlangs hier om een beter leven op te 
bouwen. Ze waren net bezig hun weg te vinden in Suriname, toen het 
coronavirus uitbrak. Hun spaargeld is nodig voor de huur, dus hebben 
ze bijna niets om eten te kopen. Het pakket met levensmiddelen 
kwam op het juiste moment. Ook de Bijbel in het Spaans werd 
dankbaar ontvangen. Ze hadden hun Bijbel in Cuba moeten 
achterlaten.’  
 
Verpleegster uit Haïti 
‘Zuster Nathaly kreeg een pakket van het Surinaams 
Bijbelgenootschap. Ze komt uit Haïti en wilde graag als verpleegster 
aan de slag. Maar ze zat een half jaar zonder werk. Pas in maart 
kreeg ze een baan in het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo.  
Ze was blij verrast met deze geste van het bijbelgenootschap en 
vooral met de Bijbel in het Sranan Tongo. Die helpt haar om ook deze 
taal te leren, die in ons land veel gebruikt wordt.’ 
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.  
 
Overgenomen uit de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk 
in Nederland 
 
Protestants perspectief: Geldbeheer vraagt om veel geloof. 
 
Soms hoor je het kerkrentmeesters 
zeggen: ’Ik ben niet zo van de 
geloofsgesprekken en het 
inhoudelijke werk van de kerk. Laat 
mij de financiën maar doen.’ 
Natuurlijk, het is belangrijk dat 
mensen hun gaven kunnen inzetten 
voor de kerk en dan is het goed je bewust te zijn van je eigen 
kracht.  
Tegelijk vraagt juist het geldbeheer om veel inhoud en geloof. Jezus 
spreekt meer over geld dan over veel andere kwesties. Denk maar 
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aan zijn uitspraken over de mammon, die we niet kunnen en mogen 
eren als we God dienen. De zorg voor de financiën is een bij uitstek 
geestelijke taak.  
Appeltje voor de dorst 
Diaconieën en kerkvoogdijen hebben soms een groot vermogen. Dat 
vermogen is ontstaan in een lange traditie van mensen die 
geïnvesteerd hebben in geld en goed. Er wordt daarom zorgvuldig 
mee omgegaan. Van de rente worden onderhoudskosten of 
salarissen betaald of aangevuld. Het geld wordt niet zomaar 
uitgegeven, het is ook een appeltje voor de dorst. Tegelijk kun je je 
afvragen wat er aan de hand is als er geen of beperkt mensen en 
activiteiten zijn maar er nog wel veel geld is. Is dat de bedoeling? Is 
de dorst niet nú? Dat is precies de reden dat de synode een appèl liet 
uitgaan naar deze gemeenten: zet dat vermogen in. Dat kan in de 
eigen gemeente, door bijvoorbeeld een extra werker in te zetten of 
een broodnodige verbetering van je huisvesting te realiseren. Of door 
geld in te zetten om van betekenis te zijn voor je directe omgeving en 
de jonge mensen als die er zijn. Als het niet nodig is voor jezelf, zoek 
dan naar mogelijkheden om initiatieven in je omgeving of verder weg 
te steunen. Uiteraard kan de synode of de landelijke kerk niet 
dwingen, de plaatselijke gemeente beslist zelf en maakt zelf haar 
beleid. Maar de oproep is helder.  
Warme contacten 
Een goed voorbeeld van een verbinding buiten de eigen plek is de 
Andreaskerk in Putten, die jarenlang de kinderwinkel in Den Haag 
ondersteunde. De kinderwinkel is een plek waar kinderen in het 
kansarme Haagse Moerwijk terecht kunnen. Voor activiteiten en 
spellen, voor verhalen over God en mensen. De Andreaskerk bood 
deze kinderen eens per jaar een speldag aan in Putten, op kosten 
van de kerk. Wát een belevenis voor deze kinderen, die anders niet 
op vakantie konden!  
Een ander voorbeeld komt van  grote steden als Den Haag en 
Amsterdam, waar het grote geld wordt ingezet om nieuwe initiatieven 
in de stad  vanuit de eigen gemeente te ondersteunen. Amsterdam 
kende een ‘Durffonds’. De naam zegt het al: wie iets ‘durft’ kan een 
plan inleveren en subsidie krijgen vanuit een pot die gevuld was door 
de verkoop van een gebouw.  
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Vanuit de synode klinkt nu de oproep om dit soort voorbeelden na te 
volgen, hetzij voor de eigen gemeente en directe omgeving, hetzij 
voor plaatsen en initiatieven verder weg. Voor de verbindingen buiten 
de eigen gemeente. Er wordt  wordt gezocht naar wegen om rijkere 
gemeenten en inspirerende mogelijkheden met elkaar te verbinden. 
Het gaat om ‘warme’ contacten. Adopteer bijvoorbeeld een 
pioniersplek of zoek naar mogelijkheden om in de eigen regio 
armlastige maar vitale gemeenten te ondersteunen.  
Meer dan nodig 
Het zijn spannende tijden. De tijd dat iedere gemeente alleen maar 
kijkt naar de eigen kring is voorbij. We hebben elkaar meer dan 
nodig. Investeren vraagt om geloofsmoed. Niet iedere investering 
levert zonder meer iets op op de lange termijn. Succes is niet 
verzekerd, maar de inzet is wél nodig en we bidden daarbij om 
zegen. De synode doet een oproep om gelovig te investeren. Niet in 
de blinde, wel met verstand, maar dan ook dóen. Jezus riep ons 
immers op onze talenten te gebruiken en niet in de grond te stoppen. 
Dat biedt ruimte voor nieuwe mogelijkheden en het helpt de kerk om 
in gezamenlijkheid naar de toekomst te kijken en inspiratie te delen. 
Op hoop van zegen.  

ds. Marco Batenburg,preses generale synode. 
 
 


