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Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

 
zondag 19 januari  aanvang 10.00 uur. 

Voorganger:  mevr. ds. T. van Lente uit Hoorn. 
Collecte: 1e Diaconie: PKN Oecumene, 
  2e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk. 
Koster: Th. Hoff, tel. 541259. 
 
zondag 26 januari  aanvang 10.00 uur. 

Oecumenische dienst in de Bonifaciuskerk. 
Voorganger:  mevr. ds. W. van der Molen en pastoor J. van Dril 
Collecte: Regenboog Groep. 
Koster: J.C. Klercq, tel. 543921. 
 
zondag 2 februari  aanvang 10.00 uur. 
Voorganger:  mevr. M. Mazereeuw uit Opperdoes. 
Collecte: 1e Diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat, 
  2e Kerk: Verwarming. 
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 
zondag 9 februari  aanvang 10.00 uur. 

Avondmaal. 
Voorganger:  ds. H. van der Burg uit Harderwijk. 
Collecte: 1e Diaconie: Rudolfstichting, 
  2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster:  K. van Duijn, tel. 540414. 
  
zondag 16 februari  aanvang 14.30 uur. 

Intrede ds. O. Reitsma. 
Collecte: 1e Diaconie: Roosevelthuis, 
  2e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk. 
Koster: Th. Hoff, tel. 541259. 
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zondag 23 februari  aanvang 10.00 uur. 
Voorganger:  ds.H. van Olst  uit De Rijp. 
Collecte: 1e Diaconie: Bloemenfonds, 
  2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster: J.C. Klercq, tel. 543921. 
 

Overdenking 
 

Zoals ook jij… 

 
Die ander 

Geen vreemde, 
Een mens als jij, 

Een mens 
Even kwetsbaar, 
Even breekbaar, 

Een mens 
Even hunkerend 

Naar licht en geluk, 
Ontzie hem, 

Doe hem geen pijn, 
Een mens zoals jij, 
Zie naar hem om, 
Doe hem recht, 
Een mens als jij, 

Leven wil hij 
Leven zoals ook 

Jij wilt leven 
 
 

 
Uit: ‘Vandaar’, het blad van Kerk in Actie. 
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Even voorstellen 
 
Op zondag 16 februari hoop ik te worden bevestigd als predikant in uw 
gemeente, voor 50% van de werktijd. De voorbereidingen zijn in volle 
gang en ik kijk erg uit naar deze nieuwe fase in mijn leven. Vorig jaar 
heb ik al een vijftal diensten in de Bonifaciuskerk geleid. Een flink 
aantal mensen heb ik daardoor al ontmoet, maar de komende tijd hoop 
ik u allen persoonlijk te ontmoeten. Om daar alvast een voorschot op te 
nemen vertel ik kort wie ik ben. 
 
Mijn naam is Oane Reitsma (34) en die naam verraadt al dat ik een 
Fries ben. Ik ben opgegroeid in Holwerd, aan de Friese 
waddenzeekust, als derde in een gezin van vier kinderen (mijn zusje is 
7 minuten jonger dan ik ben). ‘Van huis uit’ opgegroeid in de 
gereformeerde kerk. Maar omdat mijn vader organist was, keken wij 
altijd al over de grenzen van de eigen ‘richting’ heen. Als tiener raakte 
ik zelf ook betrokken als organist in verschillende kerkgenootschappen. 
 Toen ik 19 was, ging ik naar Amsterdam om theologie te studeren aan 
de VU. Omdat mijn interesse breder lag, heb ik er steeds bijvakken 
naast gestudeerd, zoals Friese literatuur- en cultuurgeschiedenis, 
muziekfilosofie, en later heb ik enige tijd orgel en kerkmuziek 
gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium. 
 Binnen de theologie trok mij het grondig nadenken over hoe geloof en 
religie in elkaar steken. Dat leidde tot twee eindscripties, namelijk in de 
dogmatiek en in de godsdienstfilosofie. De laatste was de opmaat voor 
een proefschrift, waarin ik mijn interesse in muziek, theologie en 
filosofie kon combineren. De afgelopen vier jaar heb ik aan dat boek 
gewerkt. Daarnaast was ik docent op de VU voor het vak theologische 
esthetiek. In het voorjaar hoop ik aan de VU te promoveren, teneinde 
mijn doctorstitel te verwerven. Eerder publiceerde ik met andere 
auteurs het boek ‘Kunst en Religie’ (2011) en binnenkort verschijnt 
‘Muziek ervaren’ (maart 2014). 
 Sinds mijn predikantsstage in de Gereformeerde kerk van Nieuw 
Vennep (2005/06), ga ik met grote regelmaat voor in de Protestantse 
Kerk en ook in de Doopsgezinde Broederschap. In Fryslân preek ik 
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ook vaak in het Fries. Graag neem ik de Bijbelse verhalen als 
uitgangspunt voor de zoektocht naar de hoogten en diepten van onze 
eigen moderne levensverhalen. In de kerk kunnen we die ervaringen 
delen in de gemeenschap (in de liturgie, in groepswerk, of andere 
vormen van samenzijn) of in langdurige individuele vertrouwensrelaties 
(pastoraat). Daarvoor heb ik professionele vaardigheden aangeleerd, 
die ik graag in de praktijk wil brengen. Tegelijkertijd is het 
samenbrengen van mensen een grote persoonlijke motivatie voor mij, 
evenals het voorgaan in de zoektocht naar hoe Gods weg en onze 
persoonlijke levens in elkaar grijpen. Ik hoop dat met u te delen in de 
jaren dat ik in uw midden ga werken. Ook hoop ik dat u mij het 
vertrouwen geeft om dat samen te delen. 
 
Mijn interesse in theologie en inspiratie door muziek deel ik met mijn 
partner, dr. Hyun-Ah Kim. Zij en ik hebben elkaar ontmoet op een 
wetenschappelijke conferentie in het buitenland. Voor mij zal het 
wonen in de pastorie nieuw zijn, maar voor haar niet! Zij is namelijk als 
predikantsdochter in Zuid-Korea opgegroeid. Hyun-Ah geeft les aan de 
universiteit van Toronto. Deels gaat ze dat via internet doen, vanuit de 
Medemblikker pastorie. Inmiddels zijn we zijn bezig voor haar een 
verblijfsvergunning aan te vragen. En Hyun-Ah is druk bezig 
Nederlands te leren! 
 Wij beiden zijn zeer verlangend u te leren kennen en deel uit te maken 
van uw geloofsgemeenschap. Ook hebben wij heel veel zin om in dit 
prachtige stadje te gaan wonen. 
 
Zoals gezegd ga ik werken voor 50%. Dat is fors minder dan wat de 
gemeente gewend was en dat zal even wennen worden. Ik probeer op 
vaste weekdagen te werken, in ieder geval op maandag en dinsdag. 
Met werk op zondag, in de avonden en onverwacht pastoraat bij 
overlijden maak ik dan mijn 50% makkelijk vol. De vrijdagochtend 
reserveer ik in principe voor wat is blijven liggen. Op woensdag en 
donderdag werk ik voor de Hervormde Gemeente Westerkoggenland 
(de kerken van Avenhorn, Berkhout en Ursem), waar ik ook op 16 
februari bevestigd hoop te worden. Dat betekent in het geheel niet dat 
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beide gemeenten gaan samenwerken. Het is alleen zo dat ze één 
predikant zullen delen. 
 In het volgende kerkblad zal ik vermelden hoe u mij kunt bereiken. Dan 
zal ook ons nieuwe telefoonnummer bekend zijn. U bent ten allen tijde 
van harte uitgenodigd contact op te nemen wanneer u daar behoefte 
aan hebt. Ik hoop van harte u allen te kunnen begroeten tijdens de 
feestelijke bevestigingsdienst op 16 februari. Mijn voormalig docent 
dogmatiek, prof. Kees van der Kooi, zal mij bevestigen en daarmee 
aan de Protestantse Gemeente Medemblik verbinden. 
 

Oane Reitsma. 

 

INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD 

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met 
donderdag 20 februari 2014. 

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

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

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 28 februari verschijnen. 

 

Ingezonden 
Graag willen wij de gemeente bedanken voor de bloemen die wij 
hebben ontvangen bij ons 40-jarig huwelijksfeest. De vele felicitaties 
en gelukwensen daarbij hebben ons zeer ontroerd.   
Hartelijk bedankt daarvoor. 

Henk & Iet Benedick. 
 

Ik, Rinus Bas, wil graag weten waar mijn rolstoel is gebleven! 
Ik heb hem eens uitgeleend aan mevrouw Bos toen haar man hem 
nodig had. Mevrouw Bos heeft hem toen in de kerk gezet. Wij willen 
graag weten waar hij nu is. Het is een lichtgewicht, blauwe rolstoel. 
Wie weet het? Graag even een berichtje naar mij. 
We wensen u allen een gelukkig Nieuwjaar.  Rinus Bas. 
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Iona-film. 

Langs allerlei omwegen kwam bij mij de vraag terecht of de film die op 
Iona gemaakt is tijdens de reis verleden jaar mei, ook voor 
gemeenteleden vertoond kon worden. Uiteraard is dat mogelijk.  
Wel is wat uitleg vooraf nodig, want een pelgrimage doe je niet, omdat 
het een fijne vakantie zou zijn, maar omdat het een speciale inhoud en 
doel heeft. Pelgrimeren is momenteel “in”, de één gaat naar 
Compostella, een ander wandelt naar Rome of bezoekt Jeruzalem. 
Wij kozen ervoor om naar Iona te gaan om zo ook iets meer te ervaren 
van het Keltische Christendom, want dat heeft daar zijn wortels. 
Omdat het voor mij onduidelijk is, hoeveel mensen de film zouden 
willen zien en het verhaal willen horen, wil ik graag eerst even de 
belangstelling peilen. Daarna kunnen we dan een goede plek zoeken 
en een datum prikken. 
Zoals we dat de laatste tijd gewend zijn leg ik een lijst op de balie bij de 
koffie. Die kan iedereen die dat wil invullen. Voor diegenen die op 
zondagochtend niet bij de koffie komen: Je mag me ook bellen 
(541684). 
Bij voorbaat dank. 

Laura van Bergen. 
 

Bonifaciusmonumentveiling. 
Zaterdag 8 maart om 20.00 uur staat de Bonifaciusmonumentveiling 
gepland in de Noordbeuk van onze kerk. Om het een succes te 
laten worden, hebben we vooral veel bezoekers nodig. Komt u dus 
in groten getale en neem vrienden, familie en buren mee voor een 
gezellige avond. 
Hebt u goede ideeën, leuke aanbiedingen, zoals een etentje, een 
uitstapje, misschien een leuke avond of wat u nog meer kunt 
bedenken, dan horen we dat heel graag. Misschien wilt u wat hand- 
en spandiensten verrichten, dan zijn we heel blij met uw aanbod, 
want vele handen maken licht werk. 

De commissie: 
Pieter Dijkstra, 022754 3895, 
Geke Geveke,  022754 3715. 



Onderweg januari 2014 
 
 

 
7 

 

Mailwisseling n.a.v. de Kunst- en Kerstfair. 

 
(Soms is het goed om eens in het openbaar te bedanken voor iets 
groots. Dat heeft Henk Benedick gedaan en dit plaatsen we graag in 
‘Onderweg’, met de reactie van Marianne van der Stolpe. red.) 
 
Dag Marianne, 
 
Graag wil ik nog even stil staan bij wat er in de afgelopen week is 
gebeurd. Wij hebben gezien hoe een monumentaal kerkgebouw werd 
omgetoverd tot een een prachtige ruimte waarin voor een kort 
moment een eigentijdse Kerstviering en beleving centraal hebben  
gestaan. Dennentakken en -geuren, lichtjes, kerstmuziek, verklede 
spelers en vooral veel vrolijke gezichten van de vele, ja 
duizenden bezoekers. Men kwam van heinde en verre. Op zoek naar 
"waar velen al weken over spraken". Maar los van dit magistrale 
gebeuren, ik wil hier stil staan bij iets anders. Ik weet hoeveel werk er is 
verricht in de weken en dagen voorafgaand aan deze tweedaagse  
gebeurtenis. Tientallen vrijwilligers hebben hier het beste van zich 

laten zien. Vele dagen van ’s morgens vroeg tot laat in de avond zijn 
ze bezig geweest om dit alles te realiseren en dan is het 
zaterdagavond. Eigenlijk alleen maar zin om naar huis te gaan, uit te 
rusten en na te genieten van zoveel bijzonders. Maar dat was jullie 
niet gegund want de volgende morgen is er weer kerk. Een ander 
feest en daarvoor moet alles weer terug in de oorspronkelijke opzet. 
Opnieuw komen vele handen in het geweer om ook dat te realiseren 
en zondagmorgen om even na negenen wandel ik de kerk in en stel 
vast dat alles, maar dan ook alles is opgeruimd, schoongemaakt en 
alle rommel afgevoerd. Weet alsjeblieft: ik - en velen met mij - waren 
sprakeloos, stil om zoveel inzet en zoveel respect voor de andere 
gebruiker van dit kerkgebouw. Ik heb jou aangeschreven omdat ik 
weet dat jij samen met Iet van Essen de motor vormt van dit culturele  
werk, gelukkig gesteund door vele vrijwilligers zowel uit de kerkelijke 
gemeente, maar vooral ook van daarbuiten. Dat nou heet 
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"gemeenschap", een saamhorigheid waarin velen naast elkaar en 
vooral ook met elkaar zich willen inzetten om iets te bereiken. 
Hoe succesvol kunnen we dan zijn!! Namens al die vele bezoekers 
neem ik nu afscheid van jou en van al die fijne helpers en hoop vurig  
dat we je volgend jaar weer mogen begroeten als je opnieuw een 
wereldprestatie levert tezamen met al die mensen om jou heen, maar 
niet na nogmaals jou hartelijk te bedanken !! 

Henk Benedick. 
 
Hallo Henk, 
 
Oeps daar word ik wel even stil van (dat wil wat zeggen)! Wat lief van 
je en hartelijk dank. 
Je slaat de spijker echt op de kop, de zaterdag en dan alles opruimen 
en zorgen, dat vooral de kerk en de ruimten die op zondag gebruikt 
worden er weer enigszins fatsoenlijk uitzien, poehhh dat is een klus! 
En het gaat om die saamhorigheid, niet het zij- en wij-gevoel, maar 
vooral > WIJ met zijn Allen. Gelukkig gaan we stapje voor stapje 
vooruit, van alle kanten en wordt de communicatie ook steeds beter. 
Vandaag weer vroeg begonnen met de noordbeuk, er moest echt nog 
heel veel geruimd worden, maar we zijn al weer een stuk verder. 
Wel  moeten we nog met een groepje (helaas vooral mannen) het 
knekelhuis weer reorganiseren  en met de grote platen aan de gang, 
maar daar wil ik in januari in samenspraak met Rob mee aan de 
gang, misschien mag ik dan ook op jou nog een beroep doen. Dan 
hoef je geen jaartje te wachten!! (haha). 
 
Nogmaals ik ben je erg dankbaar voor deze brief!!! Kan niet zeggen 
hoeveel, en Gerard ook, want die weet van dichtbij wat het aan 
energie kost. 

 

Groet,  
Marianne. 
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Agenda 
 
di. 14 januari  14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag. 
do. 23 januari 18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel. 
di. 11 februari 14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag. 
di. 11 februari 19.30 uur Bonfoyer Filmavond. 
zo. 16 februari 14.30 uur Bevestiging ds. O. Reitsma. 
do. 20 februari 18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel. 
do. 20 februari Inleveren kopij ‘Onderweg’. 
za. 8 maart  20.00 uur Bonifaciusmonumentenveiling. 

 
Van de kerkenraad 
 
(Geen ) nieuws over Motherwell. 

N.a.v. een vraag tijdens de laatste gemeente avond heb ik navraag 
gedaan naar de stand  van zaken in Motherwell. 
Erg veel nieuws was er niet.  De aannemer  is begin 2013 begonnen 
en flink opgeschoten, maar nog niet helemaal klaar. Wanneer er 
verder gewerkt gaat worden is niet bekend (althans, niet bij ds.Tineke 
Don en Nicolette). Het blijkt erg moeilijk om in contact te komen met 
de mensen in Motherwell,  maar zodra er meer bekend is, zullen wij 
dat horen. Meer nieuws kan ik U helaas nog niet melden, maar we 
houden de vinger aan de pols. 
 

Namens de kerkenraad, Hannie Huttinga. 

 

Diaconie 
 
Opbrengst collecten juni t/m december 2013. 

2 juni  Kerk in Actie Werelddiaconaat € 103,65. 
9 juni  Bloemenfonds    €   72,60. 
16 juni Family Help Program   €   83,02. 
23 juni St. Holland Building Nepal  € 112,86. 
30 juni Detentiediaconaat   €   99,17. 
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7 juli   Avondmaalsdoel   € 103,35. 
14 juli  Roosevelthuis    €   97,00. 
21 juli  St. Red een Kind   €   97,00. 
28 juli  Ouderenzorg    €   60,95. 
4 augustus  Bloemenfonds    €   81,18. 
18 augustus  Family Help Program Holland €   94,87. 
25 augustus  Hulpfonds Maatschappelijk Werk €   99,45. 
1 september  Ouderenzorg    €   94,22. 
8 september  Hulpfonds Westfriese Kerken € 125,49. 
15 september St. Friends of Kagondo  €   83,75. 
22 september Avondmaalsdoel   €   83,30. 
29 september Diaconie    €   46,65. 
6 oktober  Leprastichting    €   72,88. 
13 oktober  Kerk in Actie Werelddiaconaat €   57,05. 
20 oktober  Bloemenfonds    €   76,71. 
3 november  Avondmaalsdoel   €  115,85. 
6 november  Twinkle Stars (Dankdag)  €  129,69. 
17 november Kerk in Actie Diaconaat  €  121,05. 
24 november Stichting Inlia    € 133,56. 
1 december  Bloemenfonds    €   77,49. 
15 december Stichting Moldavië   € 102,78. 
22 december Rudolfstichting   €   75,17. 
24 december Kerk in Actie Kinderen in de Knel € 291,91. 
25 december Nes Ammim    € 116,45. 
29 december Light for the World   €   76,00. 
 
ZWO Kerk in Actie: 

11 augustus  Zomercollecte  €  94,60. 
10 november Najaarscollecte € 300,00. 

 
Het verjaardagsfonds voor Twinkle Stars heeft in 2013  € 445,35 

opgebracht.  
Het  avondmaalsdoel (inclusief giften)  voor voedselpakketten voor 
Dorcas heeft € 845,97 opgebracht.  
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Verder hebben we aan steunverzoeken in 2013 € 3.010,00  en aan 
overige hulpverlening, zoals “Kinderen in Oeganda”, Stichting Holland 
Building Nepal Voetprints, Hulpfonds Westfriese kerken, Stichting 
Orhei, Hulpfonds Maatschappelijk Werk en Noodhulp Filipijnen € 
1.526,69 overgemaakt. 
 

Namens de diaconie,   
Wil Mosman, penningmeester. 

 
Family Help Programme Holland Sri Lanka (FHP). 
We willen U graag wat laten weten over wat er met onze diaconale 
geldelijke middelen zoal gebeurt. We hopen dat U het prettig vindt, 
daarover informatie te krijgen. In dit geval informatie die wat 
persoonlijker is. Alweer even geleden hebben we op een gemeente-
avond  dhr. Gerrit  IJzerman op bezoek gehad. Hij vertelde ons over 
het ontstaan van FHP ( oprichter is Herman Steur) en wat FHP zoal 
doet. We hebben die avond ook met elkaar gekeken naar een film 
over het Welkomdorp op Sri  Lanka, waar ouderen, die geen 
onderdak hebben en niemand die voor hen kan zorgen, wonen en zo  
nodig worden verzorgd. 
Mensen in Nederland kunnen voor een betrekkelijk gering bedrag per 
maand iemand adopteren, die in het dorp woont. (ongeveer € 31,50 
per maand) of iemand die wel een onderdak heeft, maar geen 
inkomsten en ook geen kinderen die voor hem/haar kunnen zorgen 
(ongeveer € 8,75 per maand) 
Er zijn ook donateurs, die bijdragen aan algemene kosten en andere 
activiteiten van FHP, zoals b.v. weduwen met kinderen. Ook moet het 
dorp worden onderhouden. Mensen die dus niet een maandelijkse  
bijdrage sturen, maar af en toe een gift. 
Wij hebben als Prot. Kerk Medemblik al een paar jaar een oudere in 
het Welkomdorp, waarvoor wij de maandelijkse kosten betalen, en 
wel mijnheer K.Sawarin. 
Mijnheer Sawarin is ongetrouwd, zijn geboortedatum is niet bekend. 
Hij is een Tamil. In zijn jeugd heeft hij in een fabriek  gewerkt. Toen 
hij ouder en zwakker werd en dus niet meer kon werken begon hij te 
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zwerven. In een kerkportaal hebben Zusters van Moeder Theresa 
hem gevonden, helemaal verwaarloosd. Zij hebben hem opgenomen 
en contact gezocht met het Welkomdorp waar hij definitief is 
opgenomen. Hij is zowel geestelijk als lichamelijk erg zwak. 
Ook is hij slechtziend. Het is erg moeilijk om contact met hem te 
krijgen. In het Welkomdorp woont hij nu veilig en verzorgd.  
 

Namens de diakenen, Hannie Huttinga. 
  

College van Kerkrentmeesters 
 

 
 
 
 
 
 

Maandagavond 13 januari luiden de klokken in Medemblik om de 
start van Actie Kerkbalans aan te geven. Er zal één van de kerkleden 
bij u komen met een brief en folder waarin weer uw toezegging voor 
de jaarlijkse bijdrage gevraagd wordt. 
U weet dat het geld van deze actie geheel ten goede komt aan de 
plaatselijke gemeente om ook dit jaar het benodigde geld te hebben 
voor de predikant, de verlichting, verwarming en het kerkenwerk 
zoals de ouderenmiddagen, gemeenteavonden en de zondagse 
bijeenkomsten. 
Maandag 20 januari luiden de klokken opnieuw, dan brengen de 
lopers de toezeggingen naar de kerk en worden de toezeggingen 
geteld. Altijd weer een spannend moment of het bedrag van het 
voorgaande jaar wordt gehandhaafd. Wij hopen op een goede actie 
kerkbalans. 

Het College van Kerkrentmeesters. 
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Samen aan Tafel 
 
De maaltijden zoals wij die 
organiseren verlopen 
voorspoedig, mede dank zij de 
hulp die een aantal van de 
eters ons aanbieden met 
tafeldekken, afwassen en 
opruimen. Vol goede moed 
gaan we dan in de komende 
maanden weer verder. 
Tot de vakantie hebben wij de volgende data voor Samen aan Tafel 
gereserveerd: 
23 januari, 20 februari, 10 april en 22 mei de laatste avond voor de 
vakantieperiode. 
In maart hebben we nog geen  afspraak gemaakt. Nadere 
mededelingen volgen hierover als onze nieuwe dominee is begonnen 
met zijn werk. Het is in die maand immers vastentijd en de vraag of 
we dan Samen aan Tafel organiseren, willen we laten afhangen van 
zijn visie daarop.  
Op 23 januari starten we dus weer in het jaar 2014. Voor die avond 
hebben we een stamppottenmaaltijd op het programma staan:  
hoeveel stamppotten laten we even afhangen van het aantal 
aanmeldingen.  
Aanmelden kan zoals gebruikelijk via de intekenlijsten die in de 
Bonfoyer klaar liggen. Degenen die niet in staat zijn via die lijsten in 
te tekenen kunnen ons ook bellen, bij voorkeur uiterlijk op de dinsdag 
voorafgaand aan de maaltijd. 
Wij rekenen weer op een aantal fijne en gezellige maaltijden. 
 

Klaas van Duijn en Ron van der Haring, 
Tel: 0227-540414. 
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Film 
 
Ik wil dit jaar de filmdraad weer oppakken. 
De eerste film zal worden getoond op 
dinsdag 11 februari om 19.30 uur en heet: 
“The only son”. 
De toekomstplannen van de Tibetaanse 
Pema staan onder grote druk. Pema is 
enige zoon en wordt geacht terug te keren 
naar zijn geboortedorp om met een lokaal 
meisje te trouwen en voor zijn ouders te 
zorgen. Hij en zijn zusjes groeiden op in 
een kindertehuis in de hoofdstad, terwijl zijn 
ouders en nog een zusje in een bergdorp in 
de Himalaya bleven wonen. 
Met zijn zusjes, van wie er één is 
opgegroeid bij adoptie-ouders in 
Nederland, brengt Pema een bezoek aan 
het afgelegen gehucht. Hun ouderlijk huis is slechts na een 10-
daagse voettocht door de bergen te bereiken. 
Na een hartelijk weerzien lopen de spanningen al gauw op: de ouders 
rekenen erop dat hun zoon zijn verantwoordelijkheid neemt, trouwt en 
het land zal beheren. 
Maar Pema ziet geen leven voor zichzelf in het afgelegen gebied 
zonder computers of boeken, en wil ook zijn zusjes behoeden voor 
een dergelijk lot. 
Een prachtige film, ook al vanwege de opnames in het gebied. 
We kunnen er zeker over napraten, hoop ik! 

Hannie Huttinga. 
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Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen 
 
Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn. 
 
Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn. 
 
Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB  Lutjebroek. 
 
AMC,  Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.  
 
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. 
 
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar. 
 
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn. 
 
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat  10, 1657 AT Abbekerk. 
 
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik. 

 
 
Uit de gemeente 
 
Blijf in contact met uw kerk. 

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

 
Overleden: 

02-02:  de heer B. Oldenhof in de leeftijd van 79 jaar.  
Overgeschreven: 

01-12: familie Terpstra-Nieuwenhuis verhuisd en 
 overgeschreven naar Opperdoes.  

09-01: de heer G. Dijkman naar de gemeente Hoorn. 
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Verhuisd: 

11-12: familie Van der Vlugt-Zwetsloot van Oude Haven 141 
naar Oude Haven 17. 

04-01: familie A.J. Koster van Lijnbaanplantsoen 10 naar  
  Westereiland 49. 
04-01: mevr. W. van Munster en J. Kurz van  
  Schuitevoerderslaan 28 naar Westersingel 28. 
 
Verjaardagen: 

20-01:  mevrouw M. Swart-Piet, Westerhaven 4. 
26-01: mevrouw C.J. Verleg, Geldelozepad 72. 
01-02: mevrouw E. Smit-Bijlsma, Valbrug 41, 
  de heer D. Schaap, Lijnbaanplantsoen 6. 
04-02: de heer H. Verleg, Meerlaan 16, 
  de heer B. Kooij, Kaapstander 70. 
10-02: mevrouw W. Meurs-Brouwer, Overtoom 68. 
15-02: de heer F. Bloemhof, Gasthuysweydt 44. 
19-02: de heer L.J. Smoor, Pekelharinghaven 11. 
21-02: mevrouw D.P. Bomekamp-Visser, Westersingel 36. 
 

Familie, catechese en ambt. Generale Synode november 2013. 
 
De synode bespreekt jaarlijks een ethisch thema, zo ook in 
november. De handreiking die ze daarbij vaststelt, kan gebruikt 
worden om het gesprek in de gemeente verder te voeren. Deze keer 
is het thema ‘Familie’. “Er speelt nogal wat op het terrein van familie 
en gezin”, opent de synodale handreiking ‘Familie als gegeven’. ‘Zet 
dit onderwerp op de agenda en iedereen denkt aan hot issues als 
echtscheiding, kinderopvang, samengestelde gezinnen, 
kindermishandeling, lesbische en homorelaties en mantelzorg voor 
de ouders. Sommigen zeggen zelfs dat de familie in crisis is.” 
Auteur Petruschka Schaafsma: “Doel van de brochure is het ethische 
gesprek op gang brengen. Om over het alledaagse leven na te 
denken in het licht van de Bijbel en het geloof. En zo aan dat thema 
iets te ontdekken wat je geloof kan verdiepen.” De handreiking 



Onderweg januari 2014 
 
 

 
17 

 

‘Familie als gegeven, leven in web van relaties’ is als handreiking 
voor gesprek in de gemeenten door de generale synode aanvaard en 
zal binnenkort te downloaden zijn op de PKN-website.  
 
Ook is het rapport ‘Een tien voor catechese’ aanvaard als handreiking 
voor de gemeente bij catechese aan 12-18 jarigen. De auteur van het 
rapport, Wielie Elhorst, meldt dat er bewust niet gekozen is voor het 
aanbieden van methodieken. ‘De groep die één keer per week 
bijeenkomt, werkt niet meer overal. Ga dan als gemeente met 
jongeren op zoek naar catechetische momenten in de gemeente. 
Organiseer bijvoorbeeld nog steeds die jongerenreis naar Oost-
Europa, maar vertel er nu duidelijk bij waarom wij als kerk daar gaan 
helpen, vanuit welke visie en missie je met elkaar je schouders 
ergens onder zet. Dan beleef je een catechetisch moment.’ Ook dit 
rapport zal te downloaden zijn van de PKN-website. 
 
Er is een eerste bespreking geweest van het rapport over het ambt, 
geschreven door Arjan Plaisier. De opmerkingen waren vooral gericht 
op de worsteling van kerkenraden om nieuwe ambtsdragers te 
vinden. Een groot aantal sprekers sprak over het spanningsveld 
tussen “de principieel hoge inzet van het ambt en de praktijk die zich 
op de laagvlakte afspeelt.“ 
 
De generale synode benoemde mw. Greet Prins-Modderaar tot 
voorzitter van het bestuur van de dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk. Zij volgt ir. G.J. Kramer op.  
 
De bouw van het nieuwe conferentiecentrum en diaconaal hotel gaat 
redelijk volgens planning. Inmiddels zijn er mooie tekeningen van het 
nieuwe gebouw op het landgoed Hydepark. De diaconieën zullen 
worden gevraagd een lening (of gift) toe te zeggen voor het nieuw te 
bouwen Roosevelthuis. 
 

Synodeafgevaardigde classis Hoorn-Enkhuizen,  
ds Hester Smits. 
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Overgenomen uit Kerkbulletin 
 

 
 

 
In memoriam Nelson Rolihlahla Mandela (1918 – 2013).  
Gert van Maanen, voormalig voorzitter van MFC Microfinance Centre 
Warsaw en medeoprichter Oikocredit, schreef een In memoriam voor Nelson 
Mandela.  

Op donderdag 5 december is Nelson Mandela overleden. Tot op de 
grens van zijn leven werd hij op handen gedragen door miljoenen 
Zuidafrikanen: zwarten én blanken, kleurlingen én Indians.  
In groot respect en diepe dankbaarheid voor wat hij niet alleen voor 
hun land maar ook voor henzelf betekend had. De man die tientallen 
miljoenen hoop had gegeven op een menswaardig bestaan zonder 
de permanente vernedering van apartheid, en bij miljoenen anderen 
hun angst voor de toekomst had gehalveerd en opnieuw gehalveerd. 
Die in dat diepgaand verscheurde land, zich gedurende 27 jaar 
gevangenschap niet door grim en gram liet leiden maar een 
toonbeeld werd van wijsheid, zowel voor zijn medegevangenen als 
voor sommige bewakers…  
Die vanaf het moment van zijn vrijlating boven iedereen uittorende, 
het morele leiderschap van dat land uitoefende en verzoening 
belichaamde. Zo vervulde hij ver voorbij de grenzen van zijn eigen 
land miljoenen mensen met achting en hoop. Ook bij ons in 
Nederland. Als kerk kijken we daar nog met andere ogen naar. 
Omdat het een geweldig teken van bemoediging is, om te zien hoe 
een mens in staat is tegen alle tegenwind in en door zoveel 
vijandschap omgeven tot zo’n niveau uit te groeien. En zo dicht te 
komen bij het beeld waarvan wij denken dat het God met vreugde 
vervult. Zelf schrok hij terug voor dit soort woorden. Hij schreef aan 
zijn vrouw Winnie vanuit Robbeneiland: 'a saint is a sinner, who 
keeps on trying…' Maar wij mogen geloven in Gods vreugde over 
hem en daarvan getuigen in een mengeling van verwondering en 
dankbaarheid. Toen Mandela in 1964 met negen vrienden voor de 
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rechter stond, wist iedereen dat de doodstraf zou worden geëist. En 
sloot hij zijn openingsverklaring in doodse stilte af met de woorden: 
'voor dit ideaal van een democratische, harmonische samenleving 
met gelijke kansen voor iedereen leef ik, maar als dat nodig is, ben ik 
ook bereid daarvoor te sterven...'  Wat een prachtig mens! Een 
Godsgeschenk voor een volk dat in duisternis wandelde… En 
daarmee voor de gehele mensheid. Wij gedenken hem met grote 
eerbied en diepe dankbaarheid.  
 
Week van Gebed 19 t/m 26 januari 2014: 'Is Christus dan 
verdeeld?  

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor 
de Week van Gebed in 2014 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het 
thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is gebaseerd op de bijbeltekst uit 1 
Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als christenen eensgezind 
te zijn. De gebedsweek vindt in 2014 plaats van 19 tot 26 januari.  
De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in 
Korinte kritisch uit over verdeeldheid binnen de christelijke 
gemeenten. De ene mens is niet meer dan de andere; maar ieder 
staat in een zelfde relatie tot Christus. Het thema ‘Is Christus dan 
verdeeld?’ is dan ook een retorische vraag, waarop mensen 
ontkennend zullen reageren. In Christus blijkt de liefde van God voor 
de hele wereld. Tijdens de gebedsweek in 2014 zullen christenen 
wereldwijd stilstaan bij dit thema. Het thema is dit jaar aangedragen 
door kerken in Canada. Het land heeft een bevolking van 32 miljoen, 
van wie 90 procent migrant is of nakomeling daarvan. Er zijn in de 
loop der jaren ook veel Nederlanders naar Canada verhuisd. 
Ongeveer 47 procent van de bevolking is rooms-katholiek en zo’n 37 
procent is protestant. In Canada staat eenheid vaak ter discussie.  
Naast de eenheid tussen de migranten is er in Canada discussie over 
de rechten van de inheemse bevolking. De kerken werken nauw 
samen met deze oorspronkelijke, indiaanse bevolking om te proberen 
hen recht te doen. Heel recent is er een nationale commissie van 
waarheid en verzoening ingesteld, die moet toezien op het bijleggen 
van geschillen. 
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Adressen. 
Predikant:  Vacant. 
Scriba:  E. van der Heijden-van den Akker,  
   Bottelierstraat 20,  543336. 
College van   P. Keemink, Midwouder Dorpsstraat 28, 
Kerkrentmeesters:  1670 GB Midwoud. 0229-725930. 
   R. van der Heijden Bottelierstraat 20,  543336. 
Diaconie:  H. Huttinga, Waterborg 259,  541099. 
Rekening diaconie: W. Mosman, Dorpsstraat 57, Wervershoof. 
   0228-581888.   1324.03.366 (bank). 
   IBAN: NL13RABO0132403366. 
Vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik 
   5868.27.404 (bank).  
   IBAN:  NL47ABNA0586827404 

D. Meijers Waterborg 31,  542124. 
Overige betalingen: t.b.v. kerkblad, solidariteitskas, giften,  
   collectebonnen, etc. t.n.v. Protestantse 

Gemeente te  Medemblik.  
   5136951 (giro), IBAN: NL59INGB0005136951 

of 3330.12.992 (bank),  
IBAN: NL32RABO0333012992. 

   P. Schenk, Vlietsingel 20,  543395. 
Bonifaciuskerk: Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij: 
   J. Beek, Wijdesteeg 17,  541578 
   en bij R. van der Heijden  543336. 

e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Vermenigvuldiging   
en verspreiding: L. Smoor, Pekelharinghaven 11,  544642. 
Redactie:  J.P. Reinstra, Vlietsingel 49,  542043. 
   onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Website kerk: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Kopij website naar: webm@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
 
Opgave abonnementen kerkblad à € 10,00 per jaar en wijzigingen 
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos,  545477. 
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