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 Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

 

Naar aanleiding van de maatregelen m.b.t. het 
Corona-virus heeft de kerkenraad op 13 maart  

moeten besluiten om alle kerkdiensten, 
vespers, vergaderingen, ouderenmiddag, filmavond, 

Samen aan Tafel en andere activiteiten af te gelasten. 
Sinds 3 mei worden er vanuit de Bonifaciuskerk een 

dienst (zonder kerkgangers) uitgezonden. 
Deze diensten zijn te beluisteren via de website: 

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl  
of: 

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > 
Medemblik. 

 
De uitzendingen beginnen om ongeveer  

zes minuten vòòr tien. De dienst begint om 10.00 uur. 

 
zondag 17 mei  aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot. 
 
Op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) is er geen dienst vanuit de 
Bonifaciuskerk te beluisteren. 
 
zondag 24 mei  aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot. 
 
zondag 31 mei  aanvang 10.00 uur. Pinksteren. 
Gezamenlijke dienst (ook zonder kerkgangers!) vanuit Opperdoes. 
Voorgangers: mevr. ds. M. Kraak en mevr. ds. H.C.L. Boot. 
Deze dienst is alleen te beluisteren via: 
 www.pgopperdoes.nl > diensten beluisteren.  

 

De diensten na 31 mei worden bekend gemaakt via de 
nieuwsbrief. 
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Ter overdenking 

 
Vrijheid 
 
Als je vrij bent lijkt het vanzelfsprekend. 
Je mist het pas als je het ontbeert 
en wie het je ontnam propageert 
Dat vrijheid gehoorzaamheid betekent. 
Wie ademhaalt vindt dat niet bijzonder. 
Bij ademnood ga je het pas waarderen, 
het zuurstofapparaat kan het je leren. 
Ongehinderd ademen, dat is een wonder. 
 
Wie vrijheid kent en koestert en behoudt, 
Die ademt waarlijk met gezonde longen. 
De vreugde van de wet worde bezongen, 
Want vrijheid in gebondenheid is goed. 
Je bent echt vrij wanneer je ongedwongen 
Naar eigen keuze doen kunt wat je moet. 

 

Jan Terlouw. 
   Ingezonden door Alma de Greeuw. 

 
Van de predikant 
 
In deze tijd… 
Bescherm jezelf en anderen. Dat is de samenvatting van alle goede 
raad en regels, waaraan wij ons in deze tijd moeten houden. Het 
coronavirus Covid-19 beheerst heel de wereld, in het groot en in het 
klein, van wereldleiders tot kleuters. Wel krijgen we binnenkort wat 
meer ruimte; een opluchting, vooral voor mensen met 
‘contactberoepen’. Maar we blijven voorzichtig. We wassen handen. 
We blijven zoveel mogelijk thuis. We werken nog veel thuis. We 
zwaaien nog steeds naar onze ouders en de ouderen achter het 
raam. We letten een beetje op elkaar en we worstelen meer en meer 
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met die anderhalve meter… Alle regels op een rij kom je aardig aan 
de ‘tien geboden van de coronacrisis’… 
 
In de kerken blijft het nog leeg en stil, vooral op zondag. En alsof zij 
zeggen willen ‘houd moed’ blijven de klokken van de Bonifacius en de 
St. Martinus ons elke dag en elk uur vertellen hoe laat het is. ‘Houd 
moed, de tijd hou je niet tegen, er komen andere tijden.’ En eigenwijs 
als altijd wijzen zij fier met hun torens naar boven, een beetje scheef 
hindert dan niet. Torens in de tijd zijn zij. Vroege vingerwijzingen, 
sterke symbolen, stenen van hulp. Want daar ging en gaat het om, 
dat boeren, burgers en buitenlui naar boven blijven kijken; waar komt 
anders je hulp vandaan… 
 
En zo gaat het leven de tijden door. Ook nu. Met de moeiten die het 
geeft én veel moois. Met afzien en opzien en uitzien. Met vragen en 
vertrouwen. En slecht nieuws, afgewisseld met een geniet-moment. 
Donker en licht, zeggen we in de kerk, en dan vooral dat licht… 
 
We hebben - in coronatijd - de Stille week en Pasen gevierd en de 
zondagen daarna, alles te horen via internet. In een goede 
samenwerking met de Protestantse gemeente van Opperdoes. Twee 
voorgangers voor een vrijwel lege kerk, maar met meer luisteraars 
dan ooit. Allemaal misten we de mensen, de rituelen, het vertrouwde. 
En allemaal waren we blij, dat op deze manier toch de dagen rond 
Pasen in woorden konden worden gegoten, om te thuis te horen. 
Paasdagen anders dan anders, maar als altijd het verhaal van het 
licht en opstaan om te leven!  
 
In de Bonifaciuskerk zijn we vanaf zondag 3 mei aangesloten op 
kerkdienstgemist.nl en er kan nu elke zondagmorgen worden 
geluisterd. We konden deze ‘eerste’ dienst niet anders beginnen dan 
met de hoop en het vertrouwen van psalm 121; waar komt anders 
onze hulp vandaan…  
En het leven gaat door.  
We hebben herdacht - thuis - op 4 mei, want hoe verraderlijk dichtbij 
soms ligt de dood. Op 5 mei hebben we - thuis - de vrijheid beseft, 
gevierd, bewaard, want hoe wankel kan het zijn… En hoe 
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indrukwekkend en intens kan het verhaal van herdenken en vieren 
zijn als het anders dan anders moet! 
In de Bonifacius gaan de verhalen verder, het verhaal van ons leven 
aan de hand van het verhaal uit de bijbel. Exodus deze weken, een 
oud boek, dat niets aan actualiteit verloren heeft. 
Binnenkort komen we in dat boek aan bij het moment, dat de tien 
geboden worden gegeven. Leefregels voor een volk onderweg door 
een woestijn. Mensen onderweg, die krijgen aangereikt hoe zij 
kunnen samenleven op een goede manier en in een nieuw land.  
Al verschillende keren kwam de vraag naar mij toe: waarom horen we 
de tien geboden nooit meer? Dat is een lang verhaal en heeft te 
maken met een andere liturgische vorm en met leesroosters. Wellicht 
kan ik dat later een keer uitleggen. Mooi is, dat dus binnenkort de tien 
leefregels gewoon op het huidige leesrooster staan en in de kerk 
zullen klinken. In de hoop, dat je het hoort als de vraag ook bij jouw 
door de gedachten speelde. 
 
En zo gaat het leven de tijden door. Ook nu. Met afzien en opzien en 
uitzien. Voorlopig gaan de diensten online. Met Pinksteren is er - 
zoals al op het rooster stond - een gezamenlijke dienst in Opperdoes, 
ook online. En hoe daarna verder moet nog worden besproken. We 
houden de hoop en het vertrouwen vast, dat we eens elkaar weer op 
de zondagochtend en onder het geluid van de klokken kunnen 
ontmoeten. Dat de koffie er weer is bij de mooie ontmoet-momenten 
na de dienst. En weer zeggen we tegen elkaar ‘houd moed, houd vol’. 
Leven is altijd donker en licht. Toch… in de kerk blijft het en is het 
vooral dat licht! 
 
En verder… 
Van de ‘Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken’ kwam 
het verzoek om door te geven, dat er in geval nood altijd hulp 
beschikbaar is, zowel in de eigen kerk, als bij de mensen van de 
stichting. Deze tijd kan veel oproepen. Soms mist iemand een 
luisterend oor of begrip voor zijn of haar situatie. Dan kan er een 
beroep worden gedaan op - kort gezegd - het HWK, te bereiken 
onder telefoonnummer 0229-271684. Verderop in deze Onderweg 
vindt u hun poster. 
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Van een lief mens afscheid nemen is altijd moeilijk. Van een lief mens 
afscheid nemen zonder arm om je heen, met weinig familie en 
vrienden en op afstand van elkaar is meer dan moeilijk. Twee families 
uit onze gemeente overkwam het. Op 19 maart j.l. overleed Jelle 
Huitema. Op 22 maart j.l. overleed Jan Beek. Beiden mannen van 
Medemblik, met een heel eigen en bijzonder verhaal. 
Hun ‘In memoria’ vindt u hieronder.  
 
 
In memoriam Jelke Huitema. 
Op 19 maart 2020 overleed Jelke Huitema, 71 jaar oud, Jelle voor 
ieder die hem kende.   
Hij werd geboren op 28 november 1948 en hij groeide uit tot een 
bijzondere Medemblikker.  
Als hij iets voor ogen had, was hij niet te stoppen, of het nu goed zou 
aflopen of minder goed.   
Een tekenende uitspraak van hem was: ‘Wij reven niet.’ Je geeft niet 
op. Ook al stormt het, je laat je zeilen niet zakken.  
Als jongen van 15-16 jaar gaf zijn opa hem op de volle zee van het 
IJsselmeer even het stuur in handen van het schip, waarop zij 
voeren. En zoals hij met dat stuur het schip en de koers in handen 
had, zo hield hij ook zijn leven in handen.   
Jelle was voor Nel een bijzondere man. Een steunbeer, die het 
tegelijk krachtig kon laten stormen. Een stoere pa, die er voor zijn 
kinderen was, als zij hem nodig hadden. Een trotse opa, die enorm 
verguld was met zijn kleinkinderen.   
Jelle was de ongrijpbare vrije vogel, onderweg met zijn vrachtauto. 
De man vol dadendrang, die zo gul kon zijn en zoveel ondernomen 
heeft. Hij nam risico’s, vaak tegen beter weten in. Om in scheepstaal 
te blijven: Dan voer hij toch uit. Want wij reven niet.  
 
Eind 1999 werd hij door een herseninfarct getroffen; vijf jaar later 
volgde een ernstige hersenbloeding. Noodgedwongen werd de man, 
die niet te stoppen was, stil gezet.   
En toen het thuis niet meer kon, verhuisde Jelle naar de Valbrug, 
waar hij nog ruim 12 jaar werd verzorgd.  
Op 25 maart namen we in besloten kring afscheid van Jelle in het 
crematorium Waerdse Landen in Heerhugowaard.  
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Het bericht van zijn overlijden opende met de zin: ‘een schip vaart 
uit…’   
Ook deelden Nel en de kinderen met ons de volgende zin van de 
schrijver Gonsui:   
‘Heel aan het einde ging de herfststorm over in ’t geruis van de zee.’   
En zo konden we Jelle en onszelf herkennen in het bijbelverhaal van 
Marcus over de storm op het meer. Ruwe stormen mogen woeden, 
maar als Jezus zegt ‘Wees niet bang’ gaat de wind liggen.  
 
Een schip vaart uit… Je blijft het nakijken tot het achter de horizon 
verdwijnt. Ook dit schip komt buiten ons gezichtsveld weer ergens 
anders aan.   
Zo gaven we Jelle uit handen. In vertrouwen.  
En ons rest het geruis van de zee…  
 
 
In memoriam Jan Beek.   
Op 22 maart 2020 overleed Jan Beek; hij werd 93 jaar.   
Jan werd geboren op 3 maart 1927 als jongste zoon van Nicolaas en 
Grietje, in de Torenstraat, aan de voet van de Bonifaciuskerk. In zijn 
leven heeft deze kerk altijd een belangrijke rol gespeeld.  
Hij was actief als diaken, ouderling, jeugdleider, koster, grasmaaier, 
gids of hoog op het dak als er iets repareren viel. Levenslang 
gemeentelid.   
Levenslang een markante Medemblikker. Timmerman, brandweer, bij 
de jachthaven, de man met de hopjes en altijd tijd voor een gesprek, 
de man met ‘Bekenstreken’ en grappen en grollen.   
Als jongen haalde hij al van alles uit. Soms waren zijn zussen het 
slachtoffer, soms moeder en oma, en later eerwaarde nonnen die nat 
uit hun bootje kwamen als Jan langs was geweest.  
 
Op 11 december 1959 trouwde hij met Leida; zij vonden hun thuis 
aan de Oude Haven.   
Met Alma en Margriet werden zij vader en moeder Beek. Naast de 
grappen leerden de kinderen veel van hem. Hij had een grote 
interesse en deelde die graag, bij voorkeur de vaderlandse 
geschiedenis. Zijn boekenkast stond vol met geschiedenisboeken.   
Van hem leerde je ook schaatsen, zeilen, schaken, tafeltennissen.   
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Hij nam Alma en Margriet en later kleindochter Alieke mee, onderweg 
door Medemblik, op de fiets en in de auto en zij genoten.  
Op latere leeftijd volgde een verhuizing naar de Wijdesteeg, waar in 
2007 Leida overleed.   
Jan pakte daarna op een bewonderenswaardige manier zijn leven op.   
Hij zorgde voor zichzelf zo lang het kon. Vindingrijk bedacht hij 
briljante oplossingen vóór problemen en tégen kwalen. Uien in heel 
het huis. Een katrollen-systeem voor het touwtje uit de brievenbus. 
Niemand snapte het, alleen hij. Nog steeds genoot hij van de planten, 
de bollen en de bloemen, van tekenen, van klassieke muziek en 
mooie boeken.   
Toen Jan meer en meer afhankelijk werd, verhuisde hij in 2019 naar 
Martinus. Ook daar liet hij de mensen lachen, met wederzijds plezier.  
 
Op 28 maart gedachten wij hem in een dienst in de Bonifaciuskerk. 
Temidden van een kleine kring familie en vrienden was hij weer even 
terug in zijn vertrouwde kerkelijke huis. En het kon niet anders, er 
klonk een vertrouwde psalm, dé psalm van de familie Beek, psalm 
121.  
Waar komt je hulp vandaan? Waaraan kun je je aan vasthouden, ín 
dit leven en ná dit leven?  
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?   
De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in 
eeuwigheid.  
De psalm verbond en verbindt ons door alle tijden.  
En zij die gestorven zijn bewaren we in ons hart, in gedachten, in 
dankbaarheid, in vertrouwen, in geloof, hoop, liefde.   
Op de begraafplaats Zorgvliet vertrouwden wij Jan, de lieve en trotse 
vader en opa, toe aan de aarde, terug in Gods hand. 
 
Tot slot . 
Een zegenbede uit het ‘Iona Abbey Worship Book’, te vinden in het 
Liedboek op pagina 1317.  
Om mee verder te gaan, naar morgen en daarna. 
 
In ons hart en in ons huis  
de zegen van God. 
In ons komen en in ons gaan  
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de vrede van God. 
In ons leven, op onze zoektocht  
de liefde van God. 
Bij het einde, nieuwe begin  
de armen van God om ons te ontvangen,  
thuis te brengen. 
Amen. 

Met een groet, 
Hetty Boot. 

 

Diaconie 
 
Sponsorfietstocht Hemelvaartsdag afgelast… 
Onze jaarlijkse sponsorfietstocht, traditiegetrouw samen met onze 
broeders en zusters van de Thomas Gemeente,  kan niet doorgaan. 
Het was al genoemd in de nieuwsbrief van 1 mei, maar misschien 
toch goed om er nog even wat uitgebreider op in te gaan.  
Zoals u wellicht nog weet was het de bedoeling dat Tom van der Wal, 
samen met zijn vrouw de oprichters, na afloop van de  gezamenlijke  
sobere broodmaaltijd op 18 maart, kwam vertellen over het Inloophuis 
Medemblik. Al eerder konden belangstellende gemeenteleden eens 
komen kijken en rondgeleid worden. Ik kon daar zelf niet bij aanwezig 
zijn, maar ben op bezoek gegaan, ook om de voorlichting voor te 
bereiden. 
Wat een mooie plek, wat gebeurt daar veel,  wat een inzet en 
enthousiasme, wat een goed doel om voor te fietsen! We zagen het 
helemaal zitten.  
Niet alles waar we ons op verheugen komt uit. De corona-crisis heeft 
een lelijke streep door de rekening van onze Hemelvaartsplannen 
gehaald. Die 1,5 meter …..niet met meer dan x personen bij elkaar 
zijn, geen kerkdiensten voorlopig, sponsors zoeken en het geld innen, 
elkaar ontmoeten, wat altijd toch een vreugdevol onderdeel van die 
dag is… lunch na afloop. We hebben nog gedacht dat er een mouw 
aan te passen was, je geeft tenslotte niet zomaar op. Maar op korte 
termijn zagen we de dag, zoals we gewend zijn, niet zitten. Daarom 
dus, in goed onderling overleg, ook met mevrouw van der Wal, 
afgelast, maar met de stellige belofte dat we Inloophuis Medemblik 
als sponsordoel niet afblazen.  Zij hebben momenteel te kampen met 
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meer acties en sponsors die afhaken, terwijl een deel van de kosten, 
zoals de huur en energie, gewoon door gaan. We gaan verder 
denken, maar ook even afwachten. Mogelijk kunnen we gewoon een 
jaar doorschuiven……, maar we kunnen ook iets fietserig -alternatiefs 
doen, later in het jaar. Denk maar met ons mee! 
Als we een jaar doorschuiven is de beurt voor de start en de 
kerkdienst vooraf in Oostwoud en de lunch weer bij ons. We gaan 
daar nog over praten, maar het lijkt mij persoonlijk logisch dat we dat 
zo doen. Gewoon het bestaande schema aanhouden. 
We hopen u hiermee bijgepraat te hebben en ook duidelijk gemaakt 
te hebben dat we Hemelvaartsdag  niet samen kunnen fietsen,  maar 
wel een actie voor Inloophuis Medemblik gaan houden. Hoe dan ook.  
 

Namens de voorbereidingsgroep,  
Hannie Huttinga. 

 
Dagelijks leesrooster 
 
mei: 
15 vrijdag Handelingen 17:22-34 Bekend  

met de onbekende God 
16 zaterdag Psalm 34   Houvast 
17 zondag Exodus 20:1-17  Gezag 
18 maandag Exodus 20:18-26  Ontzag 
19 dinsdag Exodus 21:1-11  Vrije slaven 
20 woensdag Exodus 21:12-27  Geregelde ruzie 
21 donderdag Matteüs 28:16-20  Hemel en aarde 
22 vrijdag Psalm 47   Hooggestemd 
23 zaterdag Exodus 21:28-22:3  Vergelding 
24 zondag Exodus 22:4-16  Wat … als … 
25 maandag Exodus 22:17-30  Vreemdelingenwet 
26 dinsdag Exodus 23:1-17  Geen vriendjespolitiek 
27 woensdag Exodus 23:18-33  Onder begeleiding 
28 donderdag Exodus 24:1-18  Ook een grote daad 

van God: zijn Verbond 
29 vrijdag Ruth 1:1-22   Gelukzoekers 
30 zaterdag Ruth 2:1-23   Vreemdelingenzorg 
31 zondag  Ruth 3:1-18   Nachtelijk gesprek 
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juni: 
01 maandag Ruth 4:1-22   Onderhandelingsresultaat 
02 dinsdag Psalm 104:1-18  Gods dag van de arbeid 
03 woensdag Psalm 104:19-35  Diervriendelijk 
04 donderdag Matteüs 8:2-13  Groot geloof 
05 vrijdag Matteüs 8:14-22  Genezingsdienst 
06 zaterdag Matteüs 8:23-34  Klein geloof 
07 zondag  Psalm 150   Live muziek 
08 maandag Romeinen 5:1-11  Als vijanden al verzoend 
09 dinsdag Romeinen 5:12-21  Adam I en Adam II 
10 woensdag Matteüs 9:1-8   Wie kan vergeven? 
11 donderdag Matteüs 9:9-17  Wie kan genezen? 
12 vrijdag Matteüs 9:18-26  Opleving 

13 zaterdag Matteüs 9:27-34  Geestkracht of 
toverkracht? 

14 zondag Matteüs 9:35-10:4  Bijzondere arbeiders 
15 maandag Matteüs 10:5-15  Op weg zonder ballast 
16 dinsdag Matteüs 10:16-23  Bereid je maar (niet) 

voor! 
17 woensdag Matteüs 10:24-33  Luid en duidelijk 
18 donderdag Matteüs 10:34-11:1  Wat is het je waard? 
19 vrijdag Psalm 69:1-13  Het hoofd boven 

water houden 
20 zaterdag Psalm 69:14-30  Red mij! 
21 zondag Psalm 69:31-37  Genade en recht 
22 maandag Romeinen 6:1-14  Niet meer zondigen 
23 dinsdag Romeinen 6:15-23  Wie is je baas? 
24 woensdag Romeinen 7:1-12  Huwelijk als metafoor 
25 donderdag Romeinen 7:13-25  Tweestrijd 
26 vrijdag Romeinen 8:1-11  Geestelijk leven 
27 zaterdag Romeinen 8:12-25  Kinderen 
28 zondag Romeinen 8:26-39  Geestelijke bijstand 
29 maandag Romeinen 9:1-18  Trouw aan de belofte 
30 dinsdag Romeinen 9:19-33  Keuzevrijheid 
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Inleveren kopij ‘Onderweg’ 
 

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

donderdag 18 juni 2020  
 

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

Het volgend kerkblad zal rond 26 juni verschijnen. 
 
Verdere inleverdata in 2020: 
 Inleveren:   Verschijnen rond: 
   do. 06 augustus  vr. 14 augustus. 
 

 
Agenda 
 

Naar aanleiding van de maatregelen m.b.t. het Corona-
virus heeft de kerkenraad 13 maart  moeten besluiten 

om alle kerkdiensten, vespers, vergaderingen, 
ouderenmiddag, filmavond, Samen aan Tafel en  andere 

activiteiten af te gelasten. 
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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. 
 
Overleden:  
19-03: de heer J. Huitema op 71-jarige leeftijd.  
22-03: de heer J. Beek op 93-jarige leeftijd.  
 
Verjaardagen:  
26-05: De heer P. Zwaan, Uiverstraat 1. 
31-05: De heer W.F.H. Breton, Waterborg 169. 

 

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. 
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Ingezonden 
 

 

 

Heel veel dank voor de vele blijken van 

belangstelling en medeleven bij het overlijden van 

onze vader en opa 

Jan Beek 

Veel mensen hebben ons een kaartje of een brief 

gestuurd, gemaild of gebeld. 

We hadden vader graag een kerk vol mensen 

gegund, maar helaas kon dat niet. Toch kijken we 

terug op een waardige afscheidsdienst in de 

Bonifaciuskerk. De kerk waarmee vader zijn hele 

leven zo verbonden was. Vader was zeer aanwezig 

in de verhalen, in de preek, de gebeden, de 

bloemen op zijn plekje in de bank en de liederen die 

hij deels zelf uitgekozen had. 

 

Wij hebben ervaren dat u met ons meeleefde. Dat 

heeft ons goed gedaan. 

 

Alma en Arnold 

Margriet en Marjo 

Alieke en Robert 
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Ingezonden 
 
40-jaar organist. 
In de dienst van 1 maart kreeg ik het draaginsigne in Goud met 
Briljant en de oorkonde vanwege het vervullen van de functie van 
organist gedurende veertig jaren. Het was een feestelijke dienst, 
waarin ook de cantorij zong en waarbij onze families aanwezig waren. 
Het was tevens de laatste dienst waarin Alma’s vader nog aanwezig 
kon zijn. Hij heeft er erg van genoten. 
Ik wil de kerkenraad bedanken voor het aanvragen van deze blijk van 
waardering en verder iedereen bedanken die me feliciteerde. 
 

Arnold de Greeuw. 

Ingezonden 
 
Er is een liedje: 
"Heer ik hoor van rijke zegen 
Die Gij uitstort keer op keer,  
laat ook van die milde regen, 
droppels vallen op mij neer. 
Ook op mij,  ook op mij, 
droppels vallen ook op mij." 
 
Zo overkwam het mij, als de kaarten in de brievenbus vielen. 
Zoveel dat ik er verlegen van werd. 
Positieve geluiden, gebaren houden je gezondheid aan de goede 
kant. 
Positief denken over elkaar draagt altijd bij aan goede 
verstandhoudingen. 
En zo ben ik weer opgekrabbeld na een moeizame opzet naar het 
leven. 
Dank jullie allemaal voor jullie druppels ook voor mij. 
 

Vriendelijke groeten, 
Wim Bakker. 
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Bijbel vertaald in vijftig nieuwe 
talen. 
 
Zo’n 29 miljoen mensen konden in 
2019 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een 
van de vijftig talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. 
Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan 
van de bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019. 
 
‘Juist nu de hele wereld ontregeld is door het corona-virus, is het 
goed om te zien wat de Bijbel betekent voor miljoenen mensen’, zegt 
Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en Vlaams 
Bijbelgenootschap. ‘Mensen ontlenen er moed, hoop en vertrouwen 
aan. Altijd weer word ik verrast door de blijdschap van mensen die 
voor het eerst een Bijbel hebben in hun eigen taal.’ 
 
Nieuwe vertalingen 
In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in onder meer 
Mali en Myanmar – is de complete Bijbel nu voor het eerst 
beschikbaar. In elf talen kwam het Nieuwe Testament af en in 33 
talen gedeelten van de Bijbel. In totaal kwamen vertaalprojecten 
gereed in negentig talen, gesproken door 617 miljoen mensen. Dit 
betrof nieuwe én vervangende vertalingen.  
De complete Bijbel is nu beschikbaar in 694 talen die door 5,7 miljard 
mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 
1.542 talen beschikbaar, en 463 miljoen mensen kunnen nu 
gedeelten van de Bijbel lezen. In circa 4.000 van de 7.359 talen in de 
wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte vertaald. De UBS werkt aan 
een ambitieus programma om in 2038 vele honderden vertalingen af 
te hebben, maar de coronacrisis leidt tot vertraging. 
 
Vertaalsteun NBG 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) droeg als UBS-lid bij aan 
de voortgang van het vertaalwerk. Substantiële steun gaf het NBG 
aan projecten in de Antillen, Ghana (Abron-taal) en Indonesië. 
‘Afgelopen voorjaar was ik bij de feestelijke presentatie van de 
Antilliaanse Studiebijbel in het Papiaments’, aldus Buitenwerf. ‘Dat 
was een mijlpaal: wereldwijd is het de eerste studiebijbel in een 
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Creoolse taal. En op Aruba steunen we de bijbelvertaling in hun eigen 
variant van het Papiaments.’  
 
Digitaal Bijbellezen  
De digitalisering ging ook in 2019 verder. De gratis NBG-app Mijn 
Bijbel kreeg meer functionaliteiten. Samen met andere landen werd 
een betere digitale techniek ontwikkeld voor het bijbelplatform 
debijbel.nl. In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, 
Kenia en Litouwen zijn bijbelplatforms en/of apps gelanceerd die 
dezelfde techniek gebruiken.  
Via Mijn Bijbel zijn vanwege de coronacrisis actuele blogs en vier 
nieuwe bijbelleesplannen beschikbaar gesteld, o.a. In afhankelijkheid 
van God en Ziekte en lijden. 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.  

 
Bijbelse inspiratie in de coronacrisis  
 
Nu de coronacrisis Nederland 
ontregelt en onzeker maakt, biedt het 
Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG) inspiratie uit de Bijbel.  
Het 5-daagse bijbelleesrooster 
'In afhankelijkheid van God' is beschikbaar in de gratis app Mijn 
Bijbel. Daarnaast is er materiaal voor ouders met thuiszittende 
kinderen  te downloaden via de bijbelsite debijbel.nl. Daar 
worden ook blogs geplaatst die ingaan op de situatie in het land. 
 
‘De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God 
belooft dat Hij daar is en ons ziet’ zegt Jannica van Barneveld in een 
van haar meditaties voor het bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde 
theologie, zingt en is verbonden aan Mozaïek0318. Twee jaar 
geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De vijf 
afleveringen van het leesplan gaan over afhankelijkheid (naar 
aanleiding van Jesaja 9:1-6), stilte (Matteüs 6:5-13), vertrouwen 
(Romeinen 8), vragen aan God (Matteüs 7:7-12)en aan tafel met God 
(Johannes 15:9-16). 
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Persoonlijke meditaties 
‘Voor dit persoonlijk getinte bijbelleesplan hebben we gekozen, omdat 
Jannica uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om helemaal 
teruggeworpen te zijn op jezelf én op God, door ingrijpende 
gebeurtenissen waar je zelf geen controle over hebt’, zegt Anne-
Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG, die het 
rooster hielp samenstellen. ‘Jannica neemt je mee in zo’n proces aan 
de hand van bijbelteksten die juist nu veel betekenis kunnen krijgen.’ 
Om je aan te melden voor het leesplan ga je binnen de Mijn Bijbel 
app naar het menu. Hier vind je het kopje 'leesplannen'. Op deze 
pagina kan je je aanmelden voor het nieuwe leesplan. 
Link: https://www.debijbel.nl/app 
 
Bijbel Basics thuisprogramma 
Schoolgaande kinderen zitten momenteel veel vaker thuis. Ook de 
zondagse diensten gaan in de meeste kerken niet door. Ouders die 
zelf samen met hun kinderen de Bijbel open willen doen, kunnen 
daarvoor de speciale thuisafleveringen gebruiken van Bijbel Basics, 
de kindernevendienstmethode van het NBG. De thuisprogramma’s 
zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via 
debijbel.nl/bijbelbasics.  Ze staan bij de programma’s voor de 
aankomende zondagen.  
Link: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics 
 
Blogs 
Op bijbelplatform debijbel.nl verschijnt regelmatig een actuele blog – 
bijvoorbeeld van cultuurtheoloog Frank Bosman over de Heilige 
Corona en de barmhartige Samaritaan.   
Link: https://www.debijbel.nl/blog/ 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.  

 
Overgenomen uit de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk 
in Nederland 
 
Scriba René de Reuver herdenkt en staat stil bij 75 jaar vrijheid. 
"Waar de drieslag God, de ander en ik als bron en adres van 
liefde verdwijnt, daar verkruimelt vrijheid." 
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We leven in vrijheid, al 75 jaar. Goddank hebben we geen angst voor 
een wrede onderdrukker die ons zegt wat we geloven, denken of 
doen moeten. De journalistiek wordt niet aan banden gelegd. Geen 
bevolkingsgroep wordt afgezonderd, vervolgd of vermoord. We leven 
in een democratie waarin de regering ter verantwoording wordt 
geroepen. Wat een voorrecht om in dit land in vrijheid te leven, al 75 
jaar! 
 
De grootscheepse vieringen van 75 jaar vrijheid zijn helaas allemaal 
afgelast. We vieren het grotendeels binnen. Op 4 mei hangen we de 
vlag halfstok - deze keer de hele dag - en hangen de poster ‘Ik 
herdenk’ en ‘ik sta stil bij 75 jaar vrijheid’ voor het raam. Thuis zijn we 
twee minuten stil en zingen het Wilhelmus. Ons volkslied zingt over 
vrijheid en weet van ‘mijn schild ende betrouwen’. Op 5 mei gaat de 
vlag helemaal uit. Juist nu het coronavirus ons gaan en staan beperkt 
beseffen we hoe kwetsbaar en bijzonder vrijheid is. 
 
Leven is vrijheid is nog niet zo eenvoudig. Het is veel meer dan doen 
waar je zin in hebt en gewoon zeggen wat je denkt. Vrijheid is geen 
privé bezit. Eddo Verdoner, de voorzitter van het Centraal Joods 
Overleg, zegt treffend in het katern 75 jaar Vrijheid: ‘Vrijheid maak je 
samen, de vrijheid van jezelf is ook de vrijheid van de ander.’ Vrijheid 
stelt ons voor de uitdaging om in vrijheid samen te leven.  
 
Eeuwen terug stelde de grote kerkvader Augustinus al: ‘God dienen 
is de ware vrijheid.’ Hij doelde daarmee niet op geloofsfanatisme 
zoals IS, maar op het grote gebod uit de Bijbel: God liefhebben boven 
alles en je naaste als jezelf. De apostel Paulus schrijft aan christenen 
in Turkije: ‘u bent geroepen om vrij te zijn’ (Gal. 5:13).  Niet, zo 
vervolgt hij, om jezelf uit te leven, als slaaf van je driften, maar om 
elkaar te dienen in liefde.  
 
Vrijheid is dus geen privilege maar een roeping die richting geeft. Het 
doel is ervan is niet het vergroten van mijn levensterrein of de 
optimalisering van mijn autonomie en welvaart maar concrete liefde 
voor God, voor de ander en voor mijzelf. Waar de drieslag God, de 
ander en ik als bron en adres van liefde verdwijnt, daar verkruimelt 
vrijheid.  
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Wij zijn dankbaar dat we nu al 75 jaar vrijheid kennen. Toch is deze 
vrijheid geen garantie voor leven in vrijheid. Hoe snel leggen machten 
en krachten geen beslag op ons leven. Hoe gemakkelijk raken we 
niet in de ban van economisch gewin, onze eigen naam en faam en 
van onze driften. Ook een vrij land kent vele slaven. Leven in vrijheid 
is niet eenvoudig.  
 
Omgekeerd zijn er inspirerende voorbeelden van mensen die in 
onvrije landen in vrijheid leefden, zoals Dietrich Bonhoeffer en Nelson 
Mandela.   
 
De viering van 75 jaar vrijheid onderstreept de oproep van Paulus: u 
bent geroepen tot vrijheid. Misbruik die vrijheid niet, maar leef in 
vrijheid. Niet uit dwang of angst om afgewezen te worden, maar 
vanuit de ruimte van de liefde van God, zichtbaar in Jezus. Liefde, 
evenzeer voor die ander als voor uzelf.  
 
Ds. André Troost schreef een speciaal ‘bevrijdingslied voor joden, 
christenen, moslims en voor ieder ander mensenkind’. Vrijheid is van 
ons allemaal. Hij gaf het de titel: ‘Geroepen tot vrijheid’. In dit lied 
concretiseert hij leven in vrijheid.  
 
Het ‘nooit meer’ klinkt erin als oproep om de tirannie van elk politiek 
systeem dat mensen uitsluit af te wijzen. Het stelt de ratrace en 
stress van onze gulzige manier van samenleven onder scherpe 
kritiek. Alsof het alleen maar om onszelf zou gaan. Het verlangt naar 
dankbaar elkaars medemens te zijn, ‘in naam van Hem die kwam, en 
vrede met zich nam, een koning als een lam, de zoon van Abraham!’ 
En nodigt uit om blij te zijn, ‘voor niets en niemand bang’. Blij omdat 
de maand mei is aangebroken. De staldeur is weer los, het is lente. 
De voorbode van de grote zomer die wacht. 
 
Leve leven in vrijheid! 
  
 
 
  


