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 Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

zondag   13 januari aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. O. van Dongen uit Amsterdam. 
Collecte: 1e Diakonie: St. Hulpverlening 

Westfriese kerken, 
  2e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.  
Koster: J. Kool. 
 
zondag   20 januari aanvang 10.00 uur.  

Oecumenische dienst in de MARTINUSKERK! 
Voorgangers: Pastoor J. van Dril, mevr. Hannie Huttinga  

en mevr.Tiny Dijkstra. 
Collecte: Vluchtelingenwerk Nederland, met name gezinshereniging. 
 
zondag   27 januari aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar. 
Collecte: 1e Diaconie: Ouderenwerk, 
  2e Kerk: Generale kas predikantstraktementen.
Koster: Th. Hoff. 
 
zondag   3 februari aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: prof. dr. M. Wisse uit Houten. 
Collecte: 1e Diaconie: KiA, Werelddiaconaat, 
  2e Kerk: Energiekosten. 
Koster: J. Kool. 
 
zondag   10 februari aanvang 10.00 uur. Viering Avondmaal. 
Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen. 
Collecte: 1e Diaconie: Avondmaalsdoel Edukans., 
  2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster: J. Kool. 
 
zondag   17 februari aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend. 
Collecte: 1e Diaconie: KiA collecte noodhulp, 
  2e Kerk: Klein onderhoud. 
Koster: N. Buijze. 
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zondag   24 februari aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: drs. J. Mulder uit Hilversum. 
Collecte: 1e Diaconie: Open Doors, 
  2e Kerk: Kerkmuziek. 
Koster: Th. Hoff. 
 
zondag   3 maart aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. J. Meinders uit Hoorn. 
Collecte: 1e Diaconie: Bloemenfonds, 
  2e Kerk: Onderhoud tuin en terrein. 
Koster: J. Kool. 
 
zondag   10 maart aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard. 
Collecte: 1e Diaconie: KiA, voorjaarszendingscollecte, 
  2e Kerk: Klein onderhoud. 
Koster: J. Kool. 
 
zondag   17 maart aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. H. v. d. Burg uit Harderwijk. 
Collecte: 1e Diaconie: KiA, binnenlands diaconaat voorjaar, 
  2e Kerk: Energiekosten. 
Koster: N. Buijze. 
 
zondag   24 maart aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. P. Verhoeff uit Alkmaar. 
Collecte: 1e Diaconie: KiA, 40-dagentijd, 
  2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster: Th. Hoff. 
 
Pastorale zorg in vacaturetijd 
De kerkenraad heeft emerituspredikant ds. Hanna Smit uit Purmerend bereid 
gevonden om die gemeenteleden te bezoeken waar bezoek van een 
predikant wenselijk is. Als u bezoek van een dominee wilt, kunt u dat bij uw 
bezoek(st)er aangeven of u belt Dicky Poot van de pastorale raad. Deze 
laatste weet waar zij ds. Smit kan bereiken.  
Zij zal altijd eerst telefonisch contact opnemen, voor ze u bezoekt.  

Dicky Poot. 
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Ter overdenking 
 

De hoogste weg. 
(naar 1 Korintiërs 13: 4-8) 
 
liefde 
volhardt 
in het scheppen 
van ruimte 
 
blijft waaien 
als een milde lentewind 
die bloeien laat 
en nooit verstikt 
 
liefde  
loopt niet te koop 
uitdagend 
met hoge borst 
 
liefde 
wil niet winnen 
niet zelfgenoegzaam zijn 
zich niet handhaven 
 
liefde  
verdraagt geen 
onbetrouwbaarheid 
maar deelt de vreugde 
om mensen 
die op elkaar 
aan kunnen 
 
liefde  
is een alomvattend huis 
en biedt een dak 
voor totaal vertrouwen 
voor grenzeloos verwachten 
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liefde 
houdt eindeloos vol 
valt niet af 
 
liefde alleen 
laat zich kennen 
als toekomst 
die blijft 

Sytze de Vries, 
Ingezonden door Geke Geveke. 

 
In Memoriam Wijtze Mulder (1955-2018) 
 
Dat wij zo net voor de kerst afscheid moesten nemen van Wijtze, 
hadden wij geen van allen gedacht of gehoopt. We hebben gebeden, 
schietgebedjes en smeekbeden en Wijtze zijn eigen positiviteit was 
altijd zo aanstekelijk! Vooral dat laatste zal Henny zeer gaan missen. 
 In een volle Bonifaciuskerk namen wij op 24 december 
afscheid. Ja, vrolijke kerstliederen hebben we daar ook gezongen. 
Want dat paste bij Wijtze. Gewoon doorgaan, wat er ook gebeurt. 
Misschien is dat ook de kracht van het geloof. Hoop houden. Dochters 
Hanneke, Dieneke en Margreet hebben hun lieve ‘heit’ op weergaloze 
wijze herdacht. Ook twee zwagers, van de Mulder-kant en van de Van 
der Honing-kant, deden een duit in het zakje. Het zegt veel over welke 
plek Wijtze in beide families innam. 
 Wijtze was niet bang en durfde wel wat aan. Zo verhuisde hij 
met zijn hele boerenbedrijf tweemaal. Eerst binnen Fryslân, daarna 
naar de Wieringermeerpolder. Aldaar werden Wijtze en Henny heel 
betrokken en actieve leden in de kerkgemeenschap. Allebei hebben zij 
in de kerkenraad gezeten en altijd stond Wijtze ook klaar voor hand- en 
spandiensten. Hij kon niet goed tegen onrechtvaardig gedrag. Dat 
leverde weleens spanning op en slapeloze nachten. Kerkenwerk is nu 
eenmaal mensenwerk. 
 Voor de beide kleinkinderen een grapjes-pake en voor de 
dochters een hulp en ondersteuning in iedere stap die ze in hun leven 
zetten. Vooral wilde hij een open deur zijn voor iedereen die op zijn 
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pad kwam. Als gemeente hebben we dat ervaren op de startzondag in 
2014 op de boerderij. Alles kon! 
 Wijtze en Henny vulden elkaar goed aan. Ook de laatste 
anderhalf jaar, toen de diagnose longkanker een feit was. Natuurlijk 
reageerden zij daar heel verschillend op, verschillend als zij zijn. De 
een relativerend en de ander wat ernstiger. Maar dat verschil vulde 
elkaar zo goed aan. Want ‘in Wâldpyk krijst der net sámar ûnder’, was 
Wijtze zijn lijfspreuk. Het heeft niet zo mogen zijn. Tot ieders verdriet. 
 Dat hij nu in de nabijheid is van de Allerhoogste, zijn Schepper. 
Voor Henny bidden wij om troost en nabijheid van allen die haar lief 
zijn. 

ds. Oane Reitsma.  
 
Dagelijks leesrooster 
 
januari: 
01 dinsdag  Psalm 75  Lof aan 

God! 
02 woensdag  Openbaring 19:11-21 Nachtmerrie? 
03 donderdag  Openbaring 20:1-10 Zielsgelukkig of 

doodongelukkig 
04 vrijdag  Openbaring 20:11-15 Dodenherdenking 
05 zaterdag  Openbaring 21:1-8 Bevrijdingsdag 
06 zondag  Openbaring 21:9-27 Een nieuw Jeruzalem 
07 maandag  Openbaring 22:1-11 Heldere belofte 
08 dinsdag  Openbaring 22:12-21 Spoed 
09 woensdag  Lucas 2:22-35  Teken van vrede – 

voor wie het ziet 
10 donderdag  Lucas 2:36-40  Profetes in actie 
11 vrijdag  Lucas 2:41-52  Thuis 
12 zaterdag  Lucas 3:1-14  Een roepende in 

de woestijn 
13 zondag  Lucas 3:15-22(38) Aankondiging van 

de vuurdoop 
14 maandag  Jesaja 40:1-11 Troost 
15 dinsdag  Jesaja 40:12-20 Niemand is als God 
16 woensdag  Jesaja 40:21-31 Leer van de schepping 
17 donderdag  Ester 1:1-12  Dank je feestelijk 
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18 vrijdag  Ester 1:13-22  Mannentaal 
19 zaterdag  Ester 2:1-11  Miss-verkiezing 
20 zondag  Ester 2:12-18  Schoonheidsprijs 
21 maandag  Ester 2:19-23  Aanslag mislukt 
22 dinsdag  Psalm 26  Schone handen 
23 woensdag  Lucas 4:1-13  Het Woord 

beschermt  
24 donderdag  Lucas 4:14-30  Het Woord irriteert 
25 vrijdag  Lucas 4:31-37  Het Woord 

verwondert 
26 zaterdag  Lucas 4:38-44  Het Woord geneest 
27 zondag  Ester 3:1-11  Haman gooit hoge ogen 
28 maandag  Ester 3:12-15  Ongeluksgetal 
29 dinsdag  Ester 4:1-8  Verscheurd door 

verdriet 
30 woensdag  Ester 4:9-17  Help! 
31 donderdag  Ester 5:1-14  Uitnodiging 
 
februari: 
01 vrijdag  Ester 6:1-14  Zelfoverschatting 
02 zaterdag  Ester 7:1-8:2  De rollen omgekeerd 
03 zondag  Psalm 82  Rechtspraak 
04 maandag  Jeremia 1:1-10 Jong en (niet) 

enthousiast 
05 dinsdag  Jeremia 1:11-19 Kijk-bijbeltekst 
06 woensdag  Jeremia 2:1-13 Israël gaat vreemd 
07 donderdag  Jeremia 2:14-22 Waardoor ging het mis?
08 vrijdag  Jeremia 2:23-29 Aanklacht van God 
09 zaterdag  Jeremia 2:30-37 Wie is je minnaar? 
10 zondag  Lucas 5:1-11  Goede vangst 
11 maandag  Lucas 5:12-16  Aangeraakt 
12 dinsdag  Lucas 5:17-26  Hoera, vergeving! 
 
13 woensdag  Lucas 5:27-39  Oud en nieuw 
14 donderdag  Psalm 36  Kostbare liefde 
15 vrijdag  Jeremia 3:1-11 Dubbelhartig 
16 zaterdag  Jeremia 3:12-21 Oproep 
17 zondag  Jeremia 3:22-4:2 Bekering 
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18 maandag  Jeremia 4:3-18 Slechtnieuwsgesprek 
19 dinsdag  Jeremia 4:19-31 Weeën 
20 woensdag  Jeremia 5:1-14 Overspel 
21 donderdag  Jeremia 5:15-31 De oorzaak van de 

ellende 
22 vrijdag  Psalm 137  Aan de rivieren van Babel 
23 zaterdag  Ester 8:3-17  Onherroepelijk? 
24 zondag  Ester 9:1-15  Zelfverdediging 
25 maandag  Ester 9:16-23  Verlenging 
26 dinsdag  Ester 9:24-28  Feestvreugde 
27 woensdag  Ester 9:29-10:3 Volksvertegenwoordiger 
28 donderdag  Psalm 94  De HEER is trouw 
 
maart: 
01 vrijdag  Lucas 6:1-11  Sabbats(on)rust 
02 zaterdag  Lucas 6:12-26  In de leer bij Jezus 
03 zondag  Lucas 6:27-38  Christelijke assertiviteit 
04 maandag  Lucas 6:39-49  Wie ogen heeft om te 

kijken, moet zien 
05 dinsdag  Lucas 7:1-10  Geloof, hoop en liefde 
06 woensdag   Psalm 53  Atheïsme is dwaas 
07 donderdag  Lucas 7:11-17  Opwekking 
08 vrijdag  Lucas 7:18-28  Vol verwachting 
09 zaterdag  Lucas 7:29-35  Kinder-achtig 
10 zondag  Psalm 49  Wat is echte rijkdom? 
11 maandag  Jeremia 6:1-15 Er is een weg terug 
12 dinsdag  Jeremia 6:16-30 Let op de weg 
 
Inleveren kopij ‘Onderweg’ 
 
Inleveren: donderdag 14 maart,  
verschijnen:  in de week van 25 maart. 
   
De andere inleverdata komen in de volgende editie van ‘Onderweg’. 
 

De ‘Agenda’ met andere activiteiten staat op blz. 25, 26. 
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Inleveren kopij kerkblad. 
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met 

donderdag 14 maart 2019  
via het bekende e-mailadres:  

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
 

Het volgend kerkblad zal in de week van 25 maart verschijnen. 
 

‘Onderweg’ verschijnt in principe 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. 

 
 
 
Gemeenteavond van de Protestantse Gemeente te 
Medemblik op donderdag 22 november 2018. 
 
Aanwezig waren 25 gemeenteleden. Afbericht van Jan Pieter Reinstra 
en Henk Benedick. 
 
1. Opening door ds. Jacob Meinders. Hij leest Marcus 41-44. Hij 

houdt er daarna een meditatie over. 
Kees van Noorloos heet iedereen daarna welkom en doet daarna de 
mededelingen. 
 
Mededelingen: Ds. Hanna Smit doet de pastorale hulpverlening. De 
gespreksgroep is gestart met zestien deelnemers. De contacten met 
Opperdoes worden voortgezet. In de kerkenraad is de brief aan de 
gastvoorgangers en de liturgie besproken en aangepast. Buurtzorg 
vertrekt als huurder per 1 februari. Lotus, Piet Swart, stopt eind deze 
week. De Gezusters Bos nemen het verzorgen van de zondagse 
bloemen op zich. Hannie Huttinga heeft aangeboden om diaconaal 
rentmeester te worden. Henk Benedick wordt kerkrentmeester met de 
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taak het contact tussen kerkenraad en Stichting Bonifaciuskerk op zich 
te nemen. Er wordt een kunstkerstboom van vijf meter hoog 
aangeschaft. 
2. De jaarrekening van 2017 en de begroting van 2019 worden 
besproken. Pieter Keemink geeft uitleg. Er komt een nieuw landelijk 
systeem: FRIS volgens het CCBB moeten we dan zo gaan werken. De 
Buurtzorg vertrekt, daardoor nemen de inkomsten af; ook de inkomsten 
uit de pastorie vervallen. De rente-inkomsten nemen sterk af. De 
restauratie van de muren buiten aan de noordzijde heeft € 128.584,- 
gekost, daarvan neemt de Stichting € 50.000,- nog op zich. Dat wordt 
zeer binnenkort overgemaakt. Een deel van de rentebaten worden aan 
de voorzieningen toegeschreven. Er is een grote reserve, maar daar 
komen door de lage rentestand geen inkomsten uit, volgend jaar loopt 
deposito af, dan komt er € 10.000,- minder aan rente binnen. De 
reserves zijn ons echt eigen vermogen. 
De Onderweg genereert weinig inkomsten, dat komt voor een groot 
deel doordat er geen acceptgiro’s meer zijn.  
Jan van Bergen vraagt of de Onderweg kostendekkend is. Door de 
samenwerking met de Martinusmantel hoopt men de kosten omlaag te 
brengen. William Geveke geeft de suggestie mee om de 
solidariteitskas en de Onderweg via automatische incasso te doen. 
Pieter Keemink geeft aan dat het innen van het geld daardoor 
aanmerkelijk eenvoudiger wordt. 
3. Jaarrekening van de diaconie. 
De diaconie teert nu per jaar € 3000,- in. Wil Mosman geeft aan dat we 
het nog wel even kunnen volhouden, er is € 170.254,- reserve, maar 
daar komen nu geen rente-inkomsten uit. Er wordt bij een aantal 
posten, zoals asielzoekers en abonnementen, gekeken wat het 
voordeligst is of wat er moet veranderen. De diaconie moet volgend 
jaar ook volgens FRIS de boekhouding doen. 
4. Het Beleidsplan 2018-2023 is vastgesteld in de kerkenraad. 
De gemeente  werd in de Onderweg gevraagd te reageren. Het 
volledige beleidsplan ´De Kerk in het Midden´ is te vinden op de 
website. De gemeente stemt ermee in. 
5. Het Beroepingswerk. 
Beroepingscommissie bestaat uit Laura van Bergen voorzitter, Wil 
Zeldenrust secretaris, Jaap Mazereeuw en Geke Geveke zijn lid en 
namens PG Opperdoes zal Hanneke Druijf plaatsnemen als 
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waarnemer. De profielschets voor de predikant is uitgedeeld. De 
profielschets van de gemeente is bijna klaar. 
6. De Pastorie. Paul Stam legt uit dat de pastorie energielabel G 
heeft. Er is dakisolatie en isolatieglas op de verdieping. Het onderhoud 
heeft vooral bestaan uit vervanging en is in de loop der jaren wel heel 
rommelig geworden. Het aanpassen aan de huidige tijd kost heel veel. 
Er is een makelaar bij geweest en die heeft een voorlopige taxatie 
gedaan. Het CvK stelt voor om de pastorie te verkopen. De kerkenraad 
heeft daarmee ingestemd en legt het nu voor aan de gemeente. Wim 
Bakker stelt voor om ook nog een tweede makelaar te nemen. De 
voorzitter vraagt om toestemming voor de verkoop. William Geveke 
stelt voor om de pastorie aan de hoogst biedende te verkopen. Laura 
van Bergen stelt voor om de opbrengst te oormerken. 
De gemeente stemt in met de verkoop. 
7. Voorzitterschap van het CvK wordt tijdelijk overgenomen door 

Kees van Noorloos. 
7a. Rondvraag.  
Benno Hoekstra: In Abbekerk wordt een boom van 5 meter      
omgezaagd. Zouden we die ook kunnen gebruiken in de kerk? Dat 
wordt onderzocht.  
Ina Bakker: De oplader van de microfoon in de Bonfoyer is 
verdwenen. Dit wordt opgelost. 
Alma de Greeuw vertelt het verheugende nieuws dat ruim zeven jaar 
later toch begonnen is met de bouw van de kerk in Motherwell. Onze 
bijdrage was 12.600 Rand. Ze laat wat foto’s zien. Nu moeten de 
ramen en deuren er nog in en een dak erop. We worden op de hoogte 
gehouden 
8.   Pauze. Na de pauze wilden we in groepjes gaan praten over de 
liefde of voorkeur voor een lied uit het liedboek. Vanwege de tijd 
besluiten we om dit onderdeel van de agenda naar een andere keer te 
verplaatsen. 
Wel gaan we enkele liederen zingen met elkaar.  
Kees van Noorloos sluit de gemeenteavond met een dankgebed. 
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Afscheid van ds. Wieteke v.d.Molen 
 
De laatste zondag van 2018 vroeg ik, tijdens de koffie na de dienst, of 
iedereen een handtekening  wilde zetten op een kaart als 
afscheidsgroet voor ds.Wieteke v.d.Molen. “Wat gaat zij doen?” vroeg 
vrijwel iedereen. Dat weet ze nog niet. D.w.z. ze heeft na dertien jaar 
besloten niet langer predikant te zijn van de doopsgezinde gemeente 
waaronder ook Medemblik valt. Niet omdat zij haar gemeente niet 
meer leuk vindt, of de mensen niet aardig…… maar omdat het tijd is 
voor iets anders. Zonder al direct  ‘iets anders’ te kunnen benoemen. 
Daar gaat zij rustig over nadenken. Daarnaast blijft ds.v.d.Molen actief 
in/op/voor ‘Dopersduin’ in Schoorl. 
Wij, gemeenteleden van de PKN te Medemblik, hebben ds.Wieteke 
v.d.Molen met enige regelmaat ‘meegemaakt’ o.a. tijdens 
oecumenische kerkdiensten. Een aantal jaren geleden, toen wij 
plotseling geen voorganger voor een dienst hadden, kwam zij met de 
doopsgezinde broeders en zusters naar de Bonifacius en vierden wij 
die dienst samen.  We kennen haar van de vespers voor Pasen, die 
we, samen met de RK-broeders en -zusters, jaarlijks in de Vermaning 
in de Tuinstraat vieren. We genoten van de ongedwongen, oprechte en 
begrijpelijke, inhoudsvolle overdenkingen en preken. Wat vinden we 
het jammer dat ze weggaat, net als haar gemeenteleden, maar wat 
gunnen wij haar ook een nieuwe uitdaging. Haar afscheidsdienst was 
de oudejaarsdienst, maandag in Schagen, met daarna een hapje en 
een drankje. Het werd geen officiële bijeenkomst, geen gedoe. Wil, 
Riet en ik werden uitgenodigd, omdat we meedoen aan de Bijbelkring 
in de Tuinstraat. Wil en ik konden maandag meerijden. Namens ons 
allemaal hebben we, behalve een geheel volgeschreven kaart met veel 
dankwoorden en goede wensen, ook een kaars met een raam van de 
Bonifaciuskerk gegeven. 
Zonder toespraak, gewoon tijdens de koffie. “Bedankt Wieteke, voor 
alles wat je voor onze kerkgemeente betekende, voor alle prettige 
samenwerking o.a. in de Raad van Kerken,  God zegene je. Tot ziens 
hè, afscheid is zo plechtig.” 
ds. Wieteke v..d. Molen was er zichtbaar heel blij mee en vroeg mij U 
allen namens haar heel erg te bedanken en het allerbeste toe te 
wensen. Bij deze. 

Hannie Huttinga. 
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Diakonie 
 
Bedankje van de Voedselbank West/Friesland. 
  

14 november 2018, 
Betreft: Inzameling Voedselbank, 

Beste  Alma de Greeuw, 
 
Namens de Voedselbank West/Friesland wil ik u graag vriendelijk 
bedanken voor de inzameling die op zondag 11 november in uw kerk is 
gehouden. De grote opbrengst van deze inzameling is een mooie 
aanvulling om de 135 gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank 
bij te staan. Wij zijn hier erg blij mee. 
   

Met dank en vriendelijke groeten, 
Han Neef. 

 
Stichting Maladah Gambia. 
Via Stichting Maladah Gambia ondersteunt de diakonie een scholier, 
Amatou Sanneh. Op de volgende twee pagina’s staat het jaarlijks 
verslag van de stichting en een rapportage van de schoolvorderingen. 
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Nieuws van Uniting Reformed Church in Southern Africa, 
Motherwell. 
Na een jaar niets meer gehoord te hebben van Motherwell,  kreeg de 
diaconie eind oktober een mail,  dat ze in november 2017 gestart zijn 
met de bouw van de kerk voor de somma van 200.000,- Rand. Het 
geld dat zij ontvangen hebben van onze sponsoracties (€ 10.000,-)  zit 
hier bij in en dit was een grote hulp schreven ze.  
Ze hadden een heel redelijke bouwer gevonden en deze heeft voor dit 
geld de fundering en de muren op kunnen bouwen.  
In de maand november 2018 zijn ze bezig om geld in te zamelen voor 
het dak, het stukadoorswerk, de deuren en ramen. Ze hebben al 
159.000,-  Rand ingezameld, maar gaan nog verder met fundraising. 
Op de gemeenteavond hebben we de foto’s laten zien die ze 
opgestuurd hebben en het ziet er goed en degelijk uit. 
De diaconie heeft alle mensen die toentertijd nogal veel gedoneerd 
hebben op de hoogte gebracht van de mail en de foto’s doorgestuurd. 
Ook ds. Don is op de hoogte gebracht en de mensen die op bezoek 
naar Motherwell geweest zijn. 
We hebben een mail gestuurd naar Motherwell en gemeld dat we 
graag op de hoogte blijven en dat we ze veel succes wensen bij de 
verdere bouw van hun kerk. 
Als u geïnteresseerd bent in de brief of de foto’s dan kunt u dit 
aanvragen bij  diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl. 
 

Namens de diaconie,  
Alma de Greeuw. 

 
 
De bouw van de kippenren in Burundi gaat bijna van start. 
We willen jullie graag goed nieuws melden. In mei heeft een groot deel 
van onze kerkgemeenschap gefietst voor de realisatie van een 
kippenren in Burundi (Centraal Afrika). Dit project kon, eerder dan 
verwacht, eind oktober 2018 van start gaan. 
Stichting Dufashanye 2Burundi (2Burundi), initiatiefnemer van dit 
project, heeft zelf een mooi bedrag opgehaald tijdens een 
kofferbakmarkt en het resterende bedrag via stichting voor 
Ontwikkelingssamenwerking K.O.O.K. in Alkmaar verkregen. 
Ter herinnering:  
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De kippenren komt op het twee hectare grote terrein rondom het 
activiteitencentrum. De verkoop van de eieren en het kippenvlees komt 
te goede aan het Family Based Rehabilitation Project, een project ten 
behoeve van jongeren met een verstandelijke beperking en hun 
verzorgers/familieleden. Op www.2burundi.com vindt u diverse 
ervaringsverhalen van hen, zoals:  
- Ouders krijgen begrip van hun directe omgeving, omdat nu duidelijk is 
wat een beperking inhoudt.  
- Enock, 8 jaar kan nu praten, maakt contact met zijn omgeving en hij 
laat zich weer zien.  
Naast de verkoop van de eieren en kippen profiteren de cliënten ook 
direct van de kippen. Zij leren hoe zij kippen moeten verzorgen en 
krijgen maaltijden van de eieren en het kippenvlees. Nu al ontvangen 
de cliënten driemaal per week een maaltijd in het centrum.  
De lokale partner van 2Burundi, NGO Association Raphael au Burundi 
(A.R.B.) onder leiding van de uit Nederland geremigreerde Burundees 
André Masumbuko, startte eind oktober met de bouw van de 
kippenren. De verwachting is dat de eerste 100 kippen begin 2019 
rondlopen op het terrein.  
Als alles goed gaat wordt het aantal vergroot naar maximaal 500 
kippen, gefinancierd vanuit de winst. Vervolgens worden, gebaseerd 
op de winst, extra sociaal werkers aangenomen. Hierdoor kunnen 
meer cliënten geholpen worden.  
Nu al begeleiden de drie sociaal werkers 30 cliënten, gefinancierd 
vanuit 2Burundi. Het ultieme doel van de stichting is dat het Family 
Based Rehabilitation Project kan blijven draaien zonder de financiële 
steun vanuit Nederland.  
Namens 2Burundi willen we de sponsoren en fietsers hartelijk danken. 
Wij wensen 2Burundi en de A.R.B. veel succes met de realisatie van 
dit mooie project. 

Benno Hoekstra. 
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College van Kerkrentmeesters sprak over: 
 
Het naambord bij de deur. Het kwam nogal eens voor dat bezoekers 
van buiten Medemblik ons vroegen of de kerk nog als kerk gebruikt 
werd en zo ja, wat voor een kerk het dan wel was. We waren als 
kerkelijke gemeente aan de buitenkant van de kerk niet herkenbaar. 
Het bord naast de deur heeft daar al verandering in gebracht. Nu is het 
de wens van het CvK om ook zo’n bord, maar dan wat kleiner bij de 
zuidingang op te hangen. Toeristen komen namelijk zomers door die 
deur binnen. 
De kunstkerstboom. Die is aangeschaft en op 13 december bezorgd. 
Dat gaf wel even een schok, want het bleek allemaal veel groter en 
vooral zwaarder dan we hadden gedacht. Met z’n tweeën konden we 
met veel moeite de grote dozen de kerk in krijgen. Het lukte ons 
daarna ook nog om twee delen op elkaar te zetten, maar hoger ging 
boven onze macht. Er moesten toen nog drie delen op de boom 
geplaatst worden. Gelukkig waren er diezelfde dag wat mannen in de 
kerk om de kronen, na het afstoffen weer op te hijsen. Met hulp van die 
aanwezigen is het, met enorme krachtinspanningen, gelukt de boom 
op te bouwen. Helaas moet de boom ook weer een keer afgebroken 
worden. 
Het CvK krijgt versterking. De heer Henk Benedick zal benoemd 
worden tot kerkrentmeester. Zijn hoofdtaak zal zijn de contactpersoon 
zijn tussen de Stichting Bonifaciuskerk en de kerkenraad of het CvK. 
Protocollen. Voor het schoonmaken van de bijgebouwen en voor 
uitvaartdiensten zullen protocollen worden opgesteld, zodat ieder zijn 
taak daarin kent. 
Vaatwasmachine. Na vele jaren trouwe dienst was de 
vaatwasmachine versleten. Er is nu een nieuwe vaatwasmachine 
gekocht. De kosten worden verdeeld over de Stichting (2/3 deel) en de 
kerk (1/3 deel). 
Verkoop pastorie. Door het CvK zijn drie makelaars uitgenodigd om, 
na bezichtiging van de pastorie, een offerte uit te brengen. Hierna zal 
één van de drie de opdracht krijgen om de pastorie voor ons te 
verkopen. 

Namens het CvK,    
Paul Stam. 
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Kerkbalans 2019. 
Geef voor je kerk. 

Kerk daar sta je 
Met je deuren open 
wagenwijd 
Voor wie trouwen, 
dopen, vieren, rouwen 
Voor wie maar wil 
luisteren naar een woord dat verheft 
naar een onbeduidend verhaal 
van een naaste om een praatje verlegen 
Kerk blijf daar staan 
Ik geef om 
de plek die je biedt 

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan 
 
Kerk zijn we samen. 
Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari halen 40.000 
vrijwilligers in 2000 kerken geld op  voor hun plaatselijke kerk. Dat is 
hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn 
waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en 
geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar 
de sacramenten worden bediend en waar iedereen 
altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een 
luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven 
bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan uw eigen kerk 
wat u kunt missen. In de week van 21 januari tot 28 januari komen de 
lopers weer bij u langs met de bekende enveloppe met de strook waar 
u uw bijdrage op kunt aangeven. 
 
“Ik ben blij dat de kerk er is, daarom geef ik aan mijn kerk. 
 
Hoeveel geeft u? 
Geef slim! 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. 
Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. 
Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op 
kerkbalans.nl  
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Waarover spraken zij in de kerkenraad van 19 november ? 

 Na de opening, mededelingen en de notulen bespraken wij de brief 
en liturgie die gestuurd wordt aan de gastpredikant. Er staat dat 
begonnen wordt met een psalm. Er ontstond een discussie of we 
het een psalm moeten blijven benoemen. Uiteindelijk besluiten we 
om aan te geven dat er gekozen kan worden uit de eerste 150 
liederen uit het liedboek of een aanvangslied. Na de handdruk gaat 
de gemeente staan. Dit is vaak verwarrend, daarom wordt er 
voorgesteld om bij de mededelingen te vermelden door de 
ambtsdrager van dienst: “Wilt u na de handdruk gaan staan?” 

 De Plaatselijke regeling. We lopen alles na. Een paar dingen 
worden verduidelijkt: Iedereen die zich genodigd weet mag 
deelnemen aan het Avondmaal. Een huwelijk wordt ingezegend. In 
de bijlagen komt het rooster van aftreden en worden Stichting Pieter 
Backer Orgel en Stichting Bonifaciuskerk genoemd. In de volgende 
vergadering wordt de plaatselijke regeling vastgesteld. 

 Verder bespraken we de lopende zaken. 
 
Waarover spraken zij in de kerkenraad van 17 december ? 
 
 Na de opening en bespreken van de notulen werd de agenda 

gevolgd. 
 Het contact met de Martinusmantel is goed. Het stencilwerk ziet er 

keurig uit. De data van verschijnen worden op elkaar afgestemd. 
 De registers van overlijden en huwelijk zijn een heel aantal jaren 

bijgehouden door Johan Bouma. Nu moeten we zoeken naar 
iemand die dat wil overnemen. 

 Beroepingswerk. Er is uit Utrecht een lijst met namen gekomen. Er 
moet nog gezocht worden naar één lid van de commissie. 

 De Plaatselijke regeling wordt vastgesteld. Ook het rooster van 
aftreden als aanhangsel wordt goedgekeurd als dat aangevuld is 
met de herbevestigingen 

 Overleg met classisvoorzitter en regiogemeenten op 3 december en 
daaruit voortvloeiende afspraken. We bespreken de gang van 
zaken. Vervolggesprekken op 11 januari met PG THOMAS en 24 
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januari met PG THOMAS,PG Het Vierkant; PG Opperdoes en PG 
Medemblik. 

 Voortgang gesprekken met PG Opperdoes. Ze staan heel open om 
hulp te bieden, wel moet er veel overlegd worden. We moeten daar 
rustig de tijd voor nemen. Op de gemeenteavond van PG 
Opperdoes is ermee ingestemd dat de gesprekken verder gaan. Op 
22 januari is er een volgend gesprek. 

 De toren: eerst moet er een verplicht archeologisch onderzoek 
uitgevoerd worden. Ook de uitvoering is nog een heel groot 
probleem. De kerk moet los van de toren komen. De adviseur van 
Bouwadvies is belangrijk voor PG Medemblik. Er wordt gezocht 
naar subsidies. 

 De pastorie zal bekeken worden door een paar makelaars en dan 
zal het CvK aangeven met welke makelaar ze in zee gaat. 

 De paal van het plein stond in het grondwater en geeft daardoor 
storingen. Er moet een voorziening getroffen worden om de 
storingen te voorkomen. 

 Voor het Stiltecentrum is het bedrag beschikbaar van het 
verjaardagsfonds van 2018. 

 
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. 
 
Nieuw ingekomen: 
01-12: mevrouw M.M. Hellenberg-van Zanten, Korteling 25 in Midwoud.  
 
Overleden: 
 19-12:  de heer W. Mulder op 63- jarige leeftijd.  
 
Verjaardagen:  
13-01: mevrouw A. Rustenburg – Klaver, Parklaan 9, 
 mevrouw L.C.G. Dijkman – Serno, Bagijnhof 19. 
16-01: mevrouw B. Luurtsema – Staal, Baenpoort 3. 
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20-01: mevrouw M. Swart – Piet, Westerhaven 4. 
21-01: mevrouw F. Hofman – Faber, Baljuwstraat 81. 
24-01: de heer F. Verschoor, Parklaan 20. 
26-01: mevrouw C.J. Zwaan – Verleg, Geldelozepad 72, 
 mevrouw G.H. Geveke - de Groot, Westereiland 116, 
 de heer A. Gerkema, Gildelaan 65. 
01-02: de heer D. Schaap, Overtoom 94. 
01-02: de heer R.H.C. Vlugt, Zoutziederserf 45. 
04-02: de heer H. Verleg, Achterom 36, 
 mevrouw A. van 't Pad Bosch – Steendam, Vooreiland 22. 
07-02: de heer H. Benedick, Westereiland 112. 
10-02: mevrouw W. Meurs – Brouwer, Overtoom 68. 
15-02: de heer F. Bloemhof, Gasthuijsweijdt 44. 
20-02: de heer A.J. Koster, Westereiland 49. 
21-02: mevrouw D.P. Bomekamp – Visser, Westersingel 36. 
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. 
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. 
30-03: de heer C.J. van der Made, Brakeweg 20. 
31-03: de heer J.C. Klercq, Lijnbaanplantsoen 2. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
Filmaankondiging 
 
Dinsdagavond 19 februari gaan we weer een film 
draaien in de Bonfoyer. Zoals gewoonlijk beginnen 
we om 19.30 uur en de film duurt, als alles volgens 
plan verloopt, 132 minuten. 
‘Manchester by the Sea’, zo heet de film, vertelt 
het verhaal van Lee Chandler. Nadat zijn oudere 
broer Joe plotseling komt te overlijden, krijgt hij de 
voogdij over zijn neef. Lee keert met tegenzin terug naar zijn 
geboortegrond en de gemeenschap waar hij is opgegroeid, 
Manchester by the Sea, waar hij wordt geconfronteerd met zijn 
verleden en de dramatische gebeurtenis waardoor hij gescheiden is. 
We zien de worsteling van Lee, die niet bepaald op deze voogdij zat te 
wachten, en zijn neef, die uiteraard door een moeilijke fase in zijn 
leven gaat en te maken krijgt met een oom, die dit ook allemaal niet wil 
en  er ook totaal niet op is voorbereid. 
De film is tamelijk bekend, mogelijk hebben trouwe kijkers onder ons 
hem gezien. Mijn eigen ervaring leert dat een goeie film vaker zien 
vaak weer nieuwe momenten en gedachten oplevert. De film is 
veelvuldig genomineerd en bekroond. 
De film the Attack heeft het prachtige  bedrag van € 72,15 opgebracht 
en dat is inmiddels overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor. 

 
Hannie Huttinga. 
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Samen aan tafel 
 
De winterstop is alweer voorbij. De laatste hapjes 
oliebol nauwelijks doorgeslikt of we gaan alweer 
vooruit kijken naar de  Samen aan tafel- 
ontmoetingen. De inleveringsdatum van kopij 
voor de kerkbladen dwingt ons, ruim van tevoren 
vooruit te kijken. Wij hopen dat we weer gezellige, voedzame 
bijeenkomsten tegemoet gaan. Het zal zeker weer lekker worden, want 
Thomas, Marga en Hanneke kunnen er wat van.  
We eten samen op donderdag 21 februari, 21 maart en 25 april. 
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda. U kunt zich opgeven via de 
lijst in de Bonfoyer of bij Wil Zeldenrust of bij Hannie Huttinga   
 
Uw aanmelding graag uiterlijk maandag voor eet-datum i.v.m. 
voorbereidingen! 

Namens de voorbereidingscommissie, 
Hannie Huttinga 

 
Ingezonden 
 
Bezoekersopenstelling kerk voor bezichtiging in 2018. 
Ook dit jaar is er, mede door het aantal riviercruiseschepen die 
Medemblik aandoen, weer veel bezoek in de kerk geweest. De 
zomeropenstelling leverde dit jaar 2615 bezoekers op en de 
passagiersschepen brachten 2367 mensen in de kerk. Totaal dus 4983 
bezoekers. 
Dit bracht het totaal aan giften in de collecte bussen € 2.613,50 op. 
Helaas hebben drie mensen hun medewerking aan de openstelling van 
de kerk voor 2019 al opgezegd. Dit brengt de openstelling zoals we die 
gewend zijn, half juni tot en met Monumentendag, ernstig in gevaar. 
Dus: nieuwe vrijwilligers van harte welkom.  
Neem a.u.b. contact op met Dirk Meijers. 
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Overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. 
Op 17 januari 2019 is er een nieuwjaarsontmoeting speciaal voor 
ambt- en taakdragers van de Protestantse Kerk. Laat u en uw 
gemeente inspireren voor een nieuw jaar. Het is een moment om 
elkaar te ontmoeten, vooruit te kijken naar 2019 en verhalen te 
horen van andere gemeenten. 
U kunt er (nieuwe) materialen bekijken, overleggen met medewerkers 
van de dienstenorganisatie en samen met andere gemeenten vieren 
en gezellig eten. Thema van de ontmoeting is: Een goed verhaal. De 
dienstenorganisatie wil gemeenten ondersteunen bij het vertellen van 
'een goed verhaal'. Verhalen van geloof, hoop en liefde. 
 
Bent u er ook bij met mensen uit uw gemeente? Meld u dan en maak 
kans op een tegoedbon ter waarde van 50 euro. Deze bon kunt u 
tijdens de nieuwjaarsontmoeting besteden in de pop-up winkel met 
inspirerende en praktische materialen voor uw gemeente. 
 
Donderdag 17 januari 2019 van 17.00-19.00 uur.  
Locatie: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk (Joseph Haydnlaan 2a 
in Utrecht) 
 
Hoe bekend zijn bijbelverhalen nog in ons land? En welke 
betekenis geven we vandaag de dag aan die verhalen?  
Over deze vragen gaat de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’, die 
deze week verschijnt. Het is ook de titel van een symposium dat 
gehouden zal worden op 9 maart 2019. Initiatiefnemers van de bundel 
en het symposium zijn het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
‘Het is van groot belang dat mensen binnen en buiten de kerk in 
gesprek gaan rond de Bijbel’, zegt René de Reuver, scriba van de 
generale synode van de Protestantse Kerk. ‘De Bijbel is tenslotte het 
bronboek van de kerk. De essaybundel De Bijbel in Nederland geeft 
inzicht in het gebruik ervan in ons land. We hopen dat de bundel de 
lezer inspireert om met deze inzichten aan de slag te gaan en het 
geloofsgesprek rond de Bijbel actief te gaan voeren in zijn of haar 
omgeving.’ 

vervolg op blz. 25 
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Belangrijkste boek. 
De Bijbel werd in 2016 verkozen tot het belangrijkste boek van 
Nederland. Tegelijk bleek vorig jaar uit NBG-onderzoek dat 
Nederlanders er minder in lezen en er minder goed de weg in weten 
dan twintig jaar geleden. In de essaybundel geven 16 deskundigen van 
allerlei achtergrond hun analyse van het bijbelgebruik in onze tijd. Ook 
reiken ze oplossingen aan om de Bijbel dichterbij te brengen, in én 
buiten de kerk. De essays zijn van onder meer Erik Borgman, Bas van 
der Graaf, Désanne van Brederode en Ad van Nieuwpoort. ‘De auteurs 
maken duidelijk dat de tijd dat bijbelkennis vanzelf sprak, echt voorbij 
is’, aldus NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Maar ze laten ook zien 
dat deze situatie vensters opent om de Bijbel op nieuwe manieren tot 
ons te laten spreken.’ 
 
Symposium. 
Bij het onderwerp van deze uitgave wordt een symposium 
georganiseerd op 9 maart 2019. Het symposium is bedoeld voor 
vrijwilligers en professionals die een taak vervullen in de kerk en voor 
ieder ander die interesse heeft in het thema. Beoogde sprekers zijn 
PThU-oudtestamenticus Klaas Spronk (‘Het Oude Testament als bron 
van inspiratie’), Désanne van Brederode (‘Lezen moet je blijven leren’) 
en Maarten Wisse (synode-nota ‘De Bijbel in het midden - het 
geloofsgesprek te midden van verschillen’). ‘s Middags worden in een 
reeks workshops eigentijdse, creatieve en effectieve vormen 
gepresenteerd om te ontdekken wat de Bijbel kan betekenen. Het 
symposium wordt – in afwijking van de eerder gecommuniceerde 
datum – gehouden op zaterdag 9 maart 2019 in het Landelijk 
Dienstencentrum van de Protestantse kerk in Utrecht. 
De Bijbel in Nederland is verkrijgbaar voor € 19,50 in de NBG-webshop 
en in de boekhandel 
 
Agenda 
 
di. 15 jan. 14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag. 
di. 15 jan. 19.30 uur Bonfoyer Gespreksgroep. 
ma. 21 jan. 19.30 uur Consistorie Vergadering kerkenraad. 
di. 5 febr. 19.30 uur Bonfoyer Gespreksgroep. 
di. 19 febr. 14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag. 
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di. 19 febr. 19.30 uur Bonfoyer Filmavond 
      (zie blz. 22).  
ma. 25 febr. 19.30 uur Consistorie Vergadering kerkenraad. 
di. 5 maart 19.30 uur Bonfoyer Gespreksgroep. 
 
di. 19 maart 14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag. 
do.21 februari 18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel 
      (zie blz. 23).  
do. 14 maart     Inleveren kopij (zie blz. 7, 8). 
do. 21 maart  18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel. 
do. 25 april 18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel. 
 

 

Nieuws om door te geven 

Expositie 400 jaar Statenbijbels. 
 
Gelijktijdig met de expositie Werk, bid & bewonder in het Dordts 
Museum, is in Het Hof van Nederland de tentoonstelling Te Kunst 
en Te Keur - 400 jaar Statenbijbels te zien. Op het plein voor Het 
Hof van Nederland zal een robotarm de complete Statenbijbel 
overschrijven.  
 
Statenbijbels van familiedrukkerij Keur staan te boek als ‘Keurbijbels’. 
Een echte Keurbijbel herken je niet alleen aan de hoge kwaliteit, maar 
ook aan de unieke samenstelling ervan. Kopers van een Keurbijbel 
selecteerden zelf welke extra kaarten of prenten ze bij de Bijbel wilden 
inbinden. Zo bezien waren het misschien wel de eerste bijbels-on-
demand. 
De expositie is te zien vanaf 10 november 2018 t/m 29 mei 2019 en 
het Nederlands Bijbelgenootschap is één van de partners. 
 
Kijk op: www.hethofvannederland.nl voor meer informatie 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.  
 
 



Onderweg, januari - februari 2019 
 

27 
 

 
Geef een Prentenbijbel aan een kind in 
Haïti. 
 
Haïti is een eiland ter hoogte van Midden-
Amerika. Het is een van de armste landen ter wereld. Er is veel 
politieke onrust en de criminaliteit is hoog. 70% van de bevolking 
is werkloos, 60% is analfabeet. 
 
De vele natuurrampen die het land de afgelopen twintig jaar troffen, 
hebben de situatie verergerd. Een groot deel van de kinderen groeit 
dan ook op in armoede. Veel scholen worden beheerd door kerken of 
christelijke organisaties. Zij bieden vaak maaltijden aan, want veel 
kinderen zitten in de les zonder 
’s ochtends iets gegeten te hebben. 
 
Deze Kerst wil het Nederlands Bijbelgenootschap 10.000 kinderen in 
Haïti een eigen Prentenbijbel geven. Een Prentenbijbel kost 5 euro.  
 
Voor meer informatie en het geven van een gift : 
www.bijbelgenootschap.nl/haiti.  

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


