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Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

 
zondag 2 maart  aanvang 10.00 uur. 

Voorganger: ds. A. Reitsma. 
Collecte: 1e Diaconie: Het Passion, 
   2e Kerk: Plaatselijk Toerustingswerk. 
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 
zondag 9 maart  aanvang 10.00 uur. 
Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.   
Collecte: 1e Diaconie: ZWO Voorjaarszendingsweek, 
   2e Kerk: Instandhouding Eredienst. 
Koster: K. van Duijn, tel. 540414. 
 
zondag 16 maart  aanvang 10.00 uur. 
Voorganger: ds. H. Keur. 
Collecte: 1e Diaconie: Werelddiaconaat, 
   2e Kerk: Onderhoud gebouwen. 
Koster: J.C. Klercq, tel. 543921. 
 
zondag 23 maart  aanvang 10.00 uur. 

Voorganger:  ds. H.K. Zijlstra uit Creil. 
Collecte: 1e Diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat, 
   2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster:  J. Kool, tel. 541127. 
  
zondag 30 maart  aanvang 10.00 uur. 

Voorganger: ds. J. Verburg. 
Collecte: 1e Diaconie: Veertigdagentijd Zending, 
   2e Kerk: Verwarming. 
Koster: K. van Duijn, tel. 540414. 
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Vanuit de pastorie 
 
Nog beduusd van de feestelijke intrededienst en al de drukte 
daaromheen en nog steeds diep onder de indruk van de sterke kerels 
uit de Medemblikker kerkgemeenschap die ons hielpen met verhuizen, 
is mijn dienstwerk aan de gemeente van Christus in Medemblik per 16 
februari begonnen. Waarvan akte! Het antwoordapparaat van mijn 
telefoon heb ik ingesteld, dus: Ik ben bereikbaar! Heel graag wil ik dat 
u daar gebruik van maakt en ik zal u uitleggen waarom. 
 Het liefst zou ik u allemaal meteen willen leren kennen. Velen heb ik al 
ontmoet. Maar de kaartenbak van onze gemeente telt momenteel op 
de kop af 300 leden (op 231 adressen) en daar staat tegenover dat ik 
een halve baan heb in Medemblik, waarbinnen ik ook nog moet 
preken, vergaderen, en wat dies meer zij. Een eenvoudige rekensom 
leert, dat sommigen even geduld moeten hebben voor ik een keer 
langs kom, en ikzelf geduld moet hebben om de gehele gemeente te 
willen leren kennen. Niettemin: ik beloof mijn best ervoor te doen! 
 Gelukkig is er een actieve Pastorale Raad in onze gemeente, die zicht 
heeft op welke mensen vanwege hun situatie (ouderdom, ziekte, of 
verlies van dierbaren) wat meer aandacht verdienen dan sommige 
anderen. Gezamenlijk met de Pastorale Raad probeer ik dat het hoofd 
te bieden en dat doen wij letterlijk met liefde. Echter, van de 300 leden 
is mij van het merendeel onbekend wie zij zijn. Daarom: wilt u graag 
eens een ontmoeting, wilt u eens praten en u hebt het gevoel dat u 
door de kerk over het hoofd gezien wordt, laat u mij dat dan ook 
gewoon even weten. Ik weet in sommige gevallen niet dat u op mij zit 
te wachten als u dat niet zelf aangeeft. Ik wil er graag voor u zijn: dat is 
de kern van mijn vak (en ambt). Dit zijn mijn contactgegevens: 
 telefoon: 0227-820490 (bij voorkeur op mijn vaste werkdagen 
maandag en dinsdag), 
 e-mail: ds.a.reitsma@gmail.com (eventueel ook via 
predikant@bonifaciuskerk.nl), 
 mobiel: 06-22827681 (voor noodgevallen). 
In de intrededienst preekte ik over Matteüs 10, waar Jezus zijn eerste 
twaalf volgelingen uitzendt. Wij als gelovigen willen zijn woorden ter 
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harte nemen en laten ons ook aansporen door Hem. Via de kerk als 
gemeente van Christus, willen wij iets voor de wereld betekenen. Maar 
dat kunnen wij alleen als actieve geloofsgemeenschap. En die 
gemeenschap heeft haar leden nodig: iedereen kan haar of zijn 
kwaliteiten inzetten om de wereld een beetje mooier te maken dan 
wanneer wij haar aantroffen. Vandaar dat ik sommigen van u bij een 
eerste kennismaking ook wel eens zal vragen: “Wat kunt ú voor de 
kerk betekenen?” De oudere generatie, die er al een leven lang hard 
werken (soms ook voor de kerk) op heeft zitten, hoeft zich die vraag 
wellicht wat minder aan te trekken. Het is niet zo, dat u hoeft te werken 
voor de kerk om aandacht te verdienen, nee: de aandacht is gratis, 
zoals ook de genade en liefde van God gratis is. (Dat is het mooie aan 
de kerk! – kom daar maar eens om in deze wereld). Maar alle anderen 
mogen best eens over hun eigen antwoord gaan nadenken voordat ik 
op bezoek kom. 
 
Hyun-Ah en ik zijn nu sinds een paar weken Medeblikkers, althans 
voor de burgerlijke stand. Onbevooroordeeld stappen wij deze 
geloofsgemeenschap in, zonder kennis van gevoeligheden of wrevel 
die zich in het verleden voorgedaan hebben (zoals ze zich overal en 
altijd voordoen waar mensen samenwerken en aan elkaar slijten). Ik 
spreek de hoop en wens uit, dat u dat ook ziet als een nieuw moment 
om als gemeenschap een nieuw hoofdstuk richting toekomst in te 
slaan. 
 
Ik reken erop! 

In verbondenheid door ons geloof, onze hoop en liefde. 
ds. Oane Reitsma. 
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INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD 

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met 
donderdag 27 maart 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 4 april verschijnen. 
 

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

 

In memoriam 
 
Op  donderdag 2 januari  overleed de heer Berend Oldenhof op de 

leeftijd van 79 jaar. Donderdag 9 januari is hij begraven op de 
begraafplaats Zorgvliet in Medemblik. In de kerkdienst van zondag 12 
januari is zijn naam genoemd en hebben  wij hem herdacht met het 
zingen van lied 438 vers 2 en 5.  
Wij wensen zijn vrouw en kinderen troost bij het verwerken van hun 
verdriet.  
 
Op  dinsdag 7 januari  overleed op de leeftijd van 85 jaar mevrouw 
Maartje Aafje van der Molen-Volkers. Zaterdag 11 januari vond de 

crematie plaats in Schagen. Zij verbleef de laatste periode van haar 
leven in Waterpark. In de kerkdienst van zondag 19 januari is haar 
naam genoemd en hebben wij haar herdacht met het zingen van lied 
749 vers 3. 
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen troost bij het verwerken 
van hun verdriet.  

Elly van der Heijden, 
Scriba. 
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Zaterdagmorgen 15 februari om 03.30 uur is in het Westfries Gasthuis 
in Hoorn overleden Marijke Astrid Hoekstra-Heeneman op de leeftijd 
van 56 jaar. 
Wij kennen Marijke als de vrouw van Benno Hoekstra. 
Marijke was geen kerkganger maar steunde Benno in alles wat hij voor 
de kerkgemeenschap deed. Als zij zich goed voelde hielp zij met 
activiteiten en was zij ook een geregelde bezoekster van de 
gezamenlijke maaltijden. De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor 
Marijke en Benno. Zij kampte met een ernstige ziekte, waarbij zij veel 
pijn en ongemak heeft geleden, maar als ze zich weer iets beter voelde 
hielp ze Benno in zijn bedrijf. 
We leven mee met Benno, zijn kinderen, kleinkind en zijn moeder en 
wensen hen heel veel sterkte met dit grote verlies. Marijke is nu op een 
plaats waar geen pijn meer is. 
Vrijdagmiddag  21 februari is Marijke herdacht met woorden en muziek 
in de Bonifaciuskerk, daarna is zij door haar gezin, familie en vrienden 
naar haar laatste rustplaat Zorgvliet gebracht. 

Hieke van der Goot. 

 
Ingezonden 
 
Bonifacius Monument Veiling. 

Beste kopers en bezoekers van de Bonifacius Monument Veiling, 
Allereerst willen wij u bedanken voor uw bijdrage aan de Bonifacius 
Monument Veilingen van de afgelopen jaren. Daardoor is het altijd 
weer een plezier geweest om de veilingen te organiseren. 
Dit jaar zijn wij genoodzaakt om af te zien van het organiseren van de 
Bonifacius Monument Veiling, die gepland stond op 8 maart in de 
Noordbeuk van de Bonifaciuskerk. 
 
Dit heeft te maken met het volgende: 
 - De economische mogelijkheden zijn momenteel niet meer zoals de 
afgelopen jaren. Aangezien we altijd een beroep doen op de 
middenstand en het bedrijfsleven van Medemblik, vinden we het nu 
niet gepast om weer een bijdrage van ze te vragen. 
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- We kregen al een aantal jaren goed te veilen en te verkopen 
goederen vanuit Den Haag. Helaas is deze stroom goederen gestopt, 
natuurlijk hopen we dat dit tijdelijk is en weer hervat zal worden. 
- De drukker en verspreider van de kavellijst is weggevallen. Om deze 
organisatie opnieuw op te zetten hebben we veel meer tijd nodig. 
 
Dit uitstel betekent absoluut geen afstel van de Bonifacius Monument 
Veiling en u zult volgend jaar zeker weer iets van ons horen. In welke 
vorm dat zal zijn, daar wordt ook over nagedacht en zult u tijdig worden 
geïnformeerd.  
Wij danken u voor alle steun in de afgelopen jaren en wat ons betreft 
ook weer in de toekomst. 

De Bonifacius Monument Veiling Commissie, 
Pieter Dijkstra, 
Geke Geveke. 

 
Maaltijd in de veertigdagentijd. 

Zoals we de laatste jaren gewend waren, willen we ook dit jaar de 
wekelijkse sobere broodmaaltijd houden. Dit in het kader van de 
veertigdagentijd, waarin we proberen iets eenvoudiger te leven en iets 
minder te consumeren. De sobere broodmaaltijd is daar een voorbeeld 
van. De maaltijd worden in de Bonfoyer gehouden en beginnen om  
18.00 uur. 
De data zijn 12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april, 9 april. 
Iedereen is van harte welkom. 
De intekenlijst ligt in de Bonfoyer op de balie. 

Simone Voorthuizen en Laura van Bergen. 

 
Liturgisch Bloemschikken. 
Na vijftien jaren samen de bloemschikking te hebben verzorgd, is nu 
tijd om even te stoppen, vindt Ali. Jammer, want ook de foto’s van de 
schikkingen, keurig verzameld in een album zijn haar werk. 
Gelukkig blijven we met andere dingen veel samen doen. 
Hartelijk dank, namens de liturgische bloemschiksters! 

Ina Bakker. 
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Hartelijke groeten van Gé Vlot aan de gemeente in Medemblik. 
Haar adres is: Groenewoudseweg 13, 3945 BC Cothen,  
Tel. 0343 565170. 
Ik bezoek  haar nog wel eens. 

 
Met vriendelijke groet, 

Ada Schreiber. 

 

Lieve mensen, 
 
Hartelijk dank voor uw kaart met bemoedigende woorden en de 
prachtige bos bloemen door mevrouw Geveke bezorgd! Super!  
We gaan moedig verder. 

Met vriendelijke groet, 
Bep Oldenhof-Versloot. 

 
Sponsorfietstocht Hemelvaartsdag 2013. 
In de Onderweg van december jl. heeft u kunnen lezen dat Karlijn 
Rozendaal haar onderwijsexpeditie naar Oeganda heeft gemaakt.  
Zij wil u graag haar verhaal van de reis vertellen en een film vertonen.   
Op 26 maart a.s. bent u welkom in de kerk van Oostwoud bij een 
sobere maaltijd.  
Deze is van 18.30 tot 19.30 uur. Daarna zal Karlijn haar verslag doen. 
Het geheel duurt tot plm. 20.45 uur. 
Wanneer u hier belangstelling voor heeft kunt u dit t/m 2 maart a.s. 
doorgeven aan de scriba per e-mail: 
scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl of telefonisch:  0227 543336. 
 
ds. C. Mataheru  nodigt u van harte uit.  
 

Elly van der Heijden, 
scriba.  

 

mailto:scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
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Agenda 
 
do. 20 februari 18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel. 
di. 11 maart  14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag. 
di. 11 maart  20.00 uur Bonfoyer Film over de reis  

naar Iona (zie blz. 16). 
wo. 12 maart. 19 maart, 2 april en 9 april 
    18.00 uur Bonfoyer Sobere broodmaaltijd 
        Veertigdagentijd (blz. 6).
 do. 13 maart  18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel. 
di. 25 maart   19.30 uur Bonfoyer Filmavond (zie blz. 15). 
do. 27 maart  Inleveren kopij ‘Onderweg’. 
do. 10 april  18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel. 
di. 15 april  16.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag  
        (Paasviering).  

 
Van de kerkenraad 
 
Samenvatting van de notulen van de kerkenraadsvergadering 
Protestantse Gemeente Medemblik, d.d. 12 november 2013  
Evaluatie gemeenteavond. 

Er was een goede opkomst.  De presentatie van Dorcas gaf voldoende 
informatie en ook de presentatie van de jaarrekening was uitvoerig 
genoeg.  
 
Over de kritische uitspraken van een gemeentelid tijdens de 
gemeenteavond en de beleving hiervan door enkele kerkenraadsleden, 
zal met betrokkene worden gesproken. 
De kerkenraad besluit de belangrijke punten uit de notulen van de 
kerkenraadsvergadering, na vaststelling, te publiceren in de Onderweg 
zoals in voorgaande jaren werd gedaan.  
 
Ten aanzien van het commentaar op de communicatie is het voorstel 
van het CvK om de gemeenteleden te vragen hun 
e-mailadres bekend te maken door de kerkenraad overgenomen. 
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In voorkomende gevallen kan de gemeente snel worden geïnformeerd 
over belangrijke zaken. Ook kunnen gemeenteleden die niet wekelijks 
de kerkdienst, waarin mededelingen worden gedaan, (kunnen) 
bezoeken, op deze wijze geïnformeerd worden.  
De kerkenraad verzoekt de gemeenteleden hun e-mailadres te zenden 
naar scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl. 
De adressen zullen uitsluitend worden gebruikt voor interne 
communicatie binnen onze gemeente. 
 
Als antwoord op de vraag, gesteld tijdens de gemeenteavond, over de 
locatie voor het houden van de zondagse vieringen in de winterperiode 
het volgende: 
Hierover is nog geen definitieve beslissing genomen in het CvK.  
Voorlopig kan ervan worden uitgegaan dat wekelijks, aan de hand van 
de weersvooruitzichten (wind/temperatuur) wordt bekeken of 
uitgeweken moet worden naar de foyer.  
Tot nu toe is daar, gezien het zachte winterweer geen aanleiding toe. 
De beslissing kerk of foyer wordt vrijdags genomen zodat de kosters 
tijdig kunnen worden geïnformeerd wanneer de kerkdienst in de 
bonfoyer wordt gehouden. 
  
Nieuws vanuit het college van kerkrentmeesters. 
Het CvK zoekt naar mogelijkheden voor het optische aspect van de 
muren. Hierover zal ook overlegd worden met de Stichting 
Bonifaciuskerk. 
 
Nieuws vanuit de diaconie.  

Hannie en Wil Z zijn naar de landelijke diaconale dag geweest. Zij 
hebben deze bijeenkomst als een mooie en inspirerende dag ervaren. 
 
Nieuws vanuit de pastorale raad. 

De pastorale raad zal morgen (13 november) de kerkdienst op 
Voleindingszondag voorbereiden samen met ds. Wieteke van der 
Molen en de bloemschikgroep. 
  

mailto:scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl


Onderweg maart 2014 
 
 

 
10 

 

Vaststelling collecterooster. 

Het collecterooster, opgesteld door diaconie en CvK wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Gemeentewijzer 
Op een vraag over een nieuwe gemeentewijzer besluit de kerkenraad 
hiermee te wachten tot de vacature van predikant is ingevuld. De 
startzondag 2014 zou hiervoor een geschikte gelegenheid zijn.  
 
Rondvraag 

Afgesproken wordt dat de gemeente op 8 december “gehoord” zal 
worden over de beroepingsprocedure. Op 24 november en 1 
december zal bij de mededelingen worden afgekondigd dat de 
gemeente bijeen wordt geroepen. Bedoeling is dat de 
gemeenteledendirect na de kerkdienst in de kerk blijven.  
De voorzitter van de beroepingscommissie wordt  hierbij uitgenodigd 
om de vragen te beantwoorden.  
Tot slot wordt over het beroep schriftelijk gestemd. 
 

Diaconie 
 
VAKANTIES met aandacht. 

Graag wil de Diaconie een aantal tips geven aan mensen die wat 
minder te spenderen hebben,  een zorgfunctie hebben of een één-
oudergezin zijn.  Juist zij verlangen naar en hebben recht op een  
vakantie om de dagelijkse beslommeringen eens achter zich te kunnen 
laten.  
U kunt dan terecht bij: 
Het Vakantiebureau.nl, Postbus 6, 6740 AA Lunteren, tel. 0318-
486610. 
Bestemmingen zijn o.a. Vakantiehotel De Werelt in Lunteren, het 
Roosevelthuis in Doorn, Dennenheul in Ermelo en de Heerenhof in 
Mechelen-Limburg. Er zijn ook vaarvakanties met het schip Prins 
Willem Alexander voor senioren met lichte zorg. 
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Eén-ouder gezinnen kunnen terecht bij Y Camps die samenwerken 
met het Vakantiebureau.nl.  Zij kunnen terecht in Hilversum, de Glind 
bij Amersfoort en Halle. 
Wilt u zich oriënteren? Bel of mail dan naar Het Vakantiebureau.nl (zie 
hierboven). Hebt u nog vragen of hulp nodig? U kunt altijd een van de 
diakenen aanspreken. 

Namens de diakenen, Wil Zeldenrust. 

 
 De Rudolphstichting. 
Dit jaar wil de diaconie alle avondmaalscollecten bestemmen voor 

bovenstaand doel, zo ook de Paascollecte.  
De Rudolphstichting ontwikkelt in ons land op diverse plekken 
vernieuwende projecten in de jeugdzorg. Zij richten zich op kinderen 
die niet langer thuis kunnen wonen. Redenen: verwaarlozing, 
verslaafde ouders of problemen met de opvoeding. Ook het gedrag 
van de kinderen zelf kan uithuisplaatsing noodzakelijk maken. In 
Nederland zijn op dit moment maar liefst 45.000 kinderen en jongeren 
uit huis geplaatst. De stichting werkt altijd samen met andere instanties 
en personen, om zo te bewerkstelligen dat de projecten zo goed 
mogelijk aansluiten bij de behoefte van het kind en de jongeren die de 
hulp nodig hebben. In elk project werkt de stichting toe naar 
verzelfstandiging, zodat het project ook zonder financiële inbreng van 
de Rudolphstichting kan blijven bestaan. 
Sleutelwoorden in alle projecten zijn: kleinschaligheid, gewoon leven 
en de mogelijkheden en behoeften van het kind centraal.  
De identiteit van de stichting is sinds 1911 gevormd door de opvang in 
gezinshuizen. Al hun projecten zijn daar op gericht. Zij verkiezen deze 
vorm boven leefgroepen, omdat een gezinshuis het beste te 
vergelijken is met een normaal gezin. Het VN-verdrag van de rechten 
van het kind onderschrijft dat: Een kind dient op te groeien in een 
gezin, in een sfeer van geluk, liefde en begrip”. 

Een al gerealiseerd project is het kinderhospice voor ernstig zieke 
kinderen in jeugddorp de Glind.  Nog te realiseren:  
* Gezinshuizen in heel Nederland.  
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*Schateiland in jeugddorp de Glind, een prachtige speelplek centraal in 
het dorp dat nodig opgeknapt moet worden. Het langst lopende project 
van de stichting is JEUGDDORP DE GLIND, dat dit jaar 100 jaar 
bestaat, waar kinderen/jongeren in huizen en boerderijen worden 
opgevangen.  Zie verder op de site van de stichting voor meer 
informatie. 
De diaconie hoopt, dat u net als wij warm loopt voor dit mooie doel en 
bij de komende avondmaalscollecten en met Pasen gul zult geven. 
Vanaf deze plaats alvast van harte aanbevolen! 
Mocht u niet deze diensten bezoeken en u wilt toch bijdragen, u kunt 
altijd uw gift op het rekeningnummer van de diaconie storten ( achterin 
het kerkblad) met eventueel  vermelding van het doel en wij zorgen dat 
het op de juiste plek komt. 

Namens de diakenen, Wil Zeldenrust. 

 
Vacature.  

Iedere week gaan de bloemen van de gemeente naar een jarige, een 
vrijwilliger of ter bemoediging naar een gemeentelid. Er is gelukkig een 
grote groep vrijwilligers die ervoor zorgt, dat deze bloemen iedere 
week na afloop van de dienst worden bezorgd. Iedere maand is er een 
vrijwilliger die vier (of soms vijf) zondagen de bezorging regelt.  
Voor komend jaar hebben wij echter twee vacatures…De maanden 
juni en juli zijn vanaf 2014 ‘onbemand’.  Wij zijn dus op zoek naar twee 
vrijwilligers die in deze maanden de bloemen na afloop van de dienst 
weg willen brengen.  
Dus ziet u het zitten om vier (of hooguit vijf) zondagen per jaar de 
bloemen te bezorgen: Laat het weten aan één van de leden van de 
diaconie! Wij zijn heel blij met deze hulp.  

Met vriendelijke groet, 
de diaconie.  

 
 
Collectes januari en februari. 

De diaconale collectes van januari en februari hebben de volgende 
bedragen opgeleverd: 
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5 januari Ouderenwerk    €   63,35. 
12 januari St. Amaroho    € 117,50. 
19 januari PKN Oecumene   €   67,56. 
26 januari Stichting Regenboog   € 240,34. 
2 februari Kerk in Actie Werelddiaconaat € 137,10. 
9 februari Avondmaalscollecte Rudolfstichting €   94,35. 
16 februari Intrededienst ds. A. Reitsma  € 321,30. 
 
We kregen naast de collecte voor het Werelddiaconaat ook nog als gift 
van de filmavond voor het betreffende doel € 132,74. 
Een prachtig resultaat. Iedereen hartelijk bedankt! 

Namens de diaconie, Wil Mosman. 
 

College van Kerkrentmeesters 
 
Het thema van de Actie Kerkbalans 
luidde: Wat is de kerk mij waard? 
Dat de kerk u veel waard is, blijkt uit 
de toegezegde opbrengst van  
€ 47.134,80. Dit is een geweldig resultaat. Het is een voorlopige stand. 
In april komt de definitieve uitslag. Vorig jaar was de eindstand  
€ 4.815,00 hoger, maar u begrijpt dat het College van 
Kerkrentmeesters toch tevreden is met dit resultaat in een krimpende 
kerk. Er is nog een aantal leden die nog niet heeft toegezegd, 
misschien doordat u op vakantie was of om een andere reden. U kunt 
uw bijdrage alsnog toezeggen of meteen overmaken op rekening 
5868.27.404 van de Protestantse  Gemeente te Medemblik. Hebt u 
vragen of mededelingen? Dan kunt u ook contact opnemen met de 
heer D. Meijers, telefoon 0227-542124. Ook degenen die over 2013 
nog niet ( alles) hebben overgemaakt, roepen wij op om dat op korte 
termijn te voldoen. We missen nog € 2.850,00 van de toegezegde 
bedragen.  
Wij willen u hartelijk bedanken voor de toezeggingen. Ook de lopers 
willen we weer hartelijk bedanken. Juist in de koudste tijd van het jaar 
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moest u op pad en dat hebt u met veel volharding gedaan. Heel erg 
bedankt daarvoor. 

Het College van Kerkrentmeesters. 
 

Woensdag  12 februari: Grote schoonmaak. 
Wie woensdagmorgen na negen uur de kerk 
binnen stapte, kon het volgende tafereel zien en 
horen: Loeiende stofzuigers, her en der trappen 
en ladders, bussen boenwas, stofdoeken, 
bezems en dweilen. Dat alles gehanteerd door 
24 mannen en vrouwen van onze 
kerkgemeente. Stofwolken vlogen  van de luifel 
van de preekstoel, een ladder stond tegen de 
herenbank, omdat er boven op gezogen werd, in 
de banken was men bezig met poetsen en 
stoffen, vloeren werden geveegd en gezogen. 

Johan Klercq was met de grote kaars bezig om die weer wat toonbaar 
te maken. Hier en daar werd even lekker gekletst en gelachen, want 
schoonmaken met zo’n grote groep mensen is ook nog eens gezellig. 
Er was dan ook tijd voor een uitgebreide koffiepauze. In de week voor 
deze schoonmaak was al veel voorwerk gedaan door de familie 
Voorthuizen. En ook op woensdagmorgen was de leiding in de 
bekwame handen van Simone. Aan het einde van de morgen kon 
iedereen tevreden terug kijken op een gezellige ochtend met als 
resultaat een schone kerk. Iedereen die meegeholpen heeft: Hartelijk 
dank! 

Het College van Kerkrentmeesters. 

 

Samen aan Tafel 
 
In januari hebben we weer voor de eerste 
keer dit jaar Samen aan Tafel gegeten. In 
het vorige kerkblad  
hebben wij aangegeven, dat we over Samen 
aan Tafel nog wilden overleggen met de nieuwe dominee. Oane heeft 
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aangegeven vooral gewoon door te gaan met de maaltijden. Dat 
betekent, dat we geen “vastenstop” inbouwen. 
De eerstvolgende Samen aan Tafel is op 13 maart a.s. Dit is een week 
eerder dan het “normale” schema, maar de week van 20 maart is 
Klaas een weekje naar het Roosevelthuis (Jullie weten wel: waarvoor 
de diaconie tijdens de verbindingsdienst van Oane geld heeft 
opgehaald) om daar vrijwilligersactiviteiten te doen. 
De volgende avonden zijn nog steeds, zoals bekend: 10 april en 22 
mei. 
Aanmeldingsformulieren liggen in de Bonfoyer. Voor degenen die de 
aanmeldingsformulieren missen is bellen naar ons ook mogelijk. 
 

Ron van der Haring en Klaas van Duijn, 
0227-540414. 

Film 
 
Onze volgende film gaan we bekijken op dinsdag 25 maart om 19.30 
uur. We kijken opnieuw naar een gezin waarin de ouders andere 
plannen voor/met hun kinderen hebben dan de kinderen zelf. DOM is 
de naam van de film en dat betekent in het  Tsjechisch-Slowaaks: 
“Huis”. 
De film is het komisch-tragisch relaas van een familie in een klein dorp 
in de heuvels. Imrich, de vader is jaren geleden naast zijn eigen huis, 
gelegen op een kale heuvel, begonnen met de bouw van een huis voor 
zijn oudste dochter Jana. Maar zijn dochter trouwt met een nietsnut en 
krijgt al op jonge leeftijd kinderen, waarop Imrich haar verstoot.  
Daarom begint de knorrige, gesloten vader aan de bouw van het huis 
voor zijn tweede dochter Eva. En hij gebruikt daarvoor onderdelen van 
het  niet afgemaakte eerste huis en laat Eva zoveel mogelijk 
meehelpen in de bouw, ook om haar te behoeden voor de 
“misstappen” van zijn oudste dochter. Zij kan echter weinig 
enthousiasme opbrengen en rebelleert opzichtig en wil naar het 
“buitenland”. Daarnaast begint zij een relatie met een verlegen, oudere 
man .Wanneer Jana met haar gezin terugkeert in het dorp en een 
winkel opent en Eva’s relatie ontspoort, moet de moeder alles op alles 
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zetten om de vrede binnen het gezin te bewaren. Met een scherp oog 
voor het non-verbale acteren creëerde Liova dit liefdevolle 
humoristisch-realistische portret van een gezin dat nauwelijks 
communiceert, maar op onbeholpen wijze hun wederzijdse 
genegenheid tot elkaar toont. 

Hannie Huttinga. 

 

De Iona-film 
 
Op dinsdag 11 maart a.s. zullen we in de Bonfoyer van de 
Bonifaciuskerk de film over de reis naar Iona vertonen. We beginnen 
om 20 uur. Deze film is een verslag van de reis die acht 
gemeenteleden (zes uit Medemblik, twee uit Oostwoud) vorig jaar naar 
het eilandje Iona aan de westkust van Schotland hebben gemaakt. De 
film is gemaakt door Trijnie Korver uit Oostwoud , die ook aan de reis 
deelnam. Dit was niet zomaar een vakantiereisje, maar meer een 
pelgrimage. Het eiland nodigt daartoe uit. Dit heeft te maken met haar 
heel oude geschiedenis en met het feit dat wij hier in Europa destijds 
gekerstend zijn door monniken uit de oude Keltische wereld die haar 
wortels had op Iona. We hebben het dan over Willibrord en Bonifacius. 
De film laat beelden zien van de reis en van het eiland, maar ook van 
de groep en van de dingen die zij op het eiland gedaan heeft en die te 
maken hebben met het doel van de reis om iets te ervaren van de 
Keltische spiritualiteit. We zullen er een toelichting bijgeven waar dat 
nodig is. U bent allen van harte uitgenodigd 

Namens de deelnemers aan de reis: Laura van Bergen. 

 
Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen 
 
Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn. 
 
Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn. (vervolg op blz.16) 
 
Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB  Lutjebroek. 
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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: 

07-01: mevrouw M.A. van der Molen-Volkers op 85 jarige leeftijd.  
 
Overgeschreven: 

Ds. A. Reitsma, Meerlaan 40A . 
 
Verhuisd: 

Mevrouw G.J. Oldenhof van Konstabelstraat 22 naar Kaapstander 60.  
Mevrouw A.W. Zwart-Heidergott van De Wilskracht 130 naar De 
Wilskracht 28 in Wervershoof. (Het postadres voor mevrouw Zwart is 
Simon Koopmanstraat 86 in Wervershoof.) 
Verjaardagen: 

03-03: de heer J. Beek, Wijdesteeg 17, 
mevrouw S.J. Bos – Karsten, Westersingel 11. 
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04-03: de heer G.J. Verspoor, Compagniesingel 20. 
07-03:  mevrouw J.M. Hamers - van Luijken, Valbrug 20. 
10-03: de heer L. Voorthuizen, Oude Haven 5 A, 

de heer A.J. de Leeuw, postadres: postbus 8. 
11-03: mevrouw H. 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, 

mevrouw G.A. Bakker – Veerman, Waterborg 111.   
22-03: mevrouw M.M. Hayes – Vink, Droge Wijmersweg 5 /065. 
23-03: de heer P. Ippel, Kerksteeg 3. 
24-03: mevrouw A. Mastenbroek, Overtoom 72. 
25-03: mevrouw Z. Zwaan – Vlieg, Valbrug 50. 
28-03: mevrouw A. Visser, Westersingel 12. 
31-03: de heer J.C. Klercq, Lijnbaanplantsoen 2. 
 
 

Overgenomen uit:  
Kerk in Actie Interactief  
Nieuwsberichten. 
 
 
Arbeidsomstandigheden van Palestijnse werknemers in 
nederzettingen. 

In het debat over nut en noodzaak van een boycot of etikettering van 
producten uit de Israelische nederzettingen op Palestijns gebied, komt 
regelmatig ter sprake dat deze nederzettingen goed zijn voor de 
Palestijnse economie vanwege de geboden werkgelegenheid. En het 
is inderdaad waar, tienduizenden Palestijnse arbeiders pendelen 
dagelijks heen en weer om in de nederzettingen een boterham te 
verdienen. Maar hoe gaat dat eigenlijk? Wat zijn de 
arbeidsomstandigheden van deze gastarbeiders in eigen land? 
De Israelische Rekenkamer (www. mevaker.gov.il)rapporteert jaarlijks 
aan het Israelische parlement, de Knesset, hoe het staat met de 
naleving van de wet en regelgeving. Het vorig jaar verschenen rapport 
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gaat onder andere over de toestanden  op de industrieterreinen van 
een aantal nederzettingen in “Judea en Samaria”. In deze 
nederzettingen geldt het Israelische rechtssysteem. Het rapport is 
kritisch, zeer kritisch zelfs. Soms hoor je het ongeloof doorklinken in de 
commentaren van de controleurs op de wantoestanden die zij 
aantroffen. Wild West op de Westbank. Vastgesteld deze keer niet 
door een rabiate anti-israelische club, maar door de keurige meesters 
van de eigen rekenkamer! 
Een paar voorbeelden. Over de milieuhandhaving of over het 
ontbreken ervan: vuilnishopen overal. Rioolwater dat ongezuiverd 
geloosd wordt. Arbeiders die onbeschermd met pesticiden in aanraking 
komen. En dan de arbeidsvoorwaarden. De israelische Hoge Raad 
stelde al in 2007 dat zowel Israelische als Palestijnse arbeiders recht 
hadden op tenminste het minimumloon en dat er overigens tussen 
beide groepen niet mocht worden gediscrimineerd bij de toepassing 
van de arbeidsvoorwaarden. Maar in een groot aantal gevallen bleek 
die uitspraak te worden gesaboteerd. Met de industriële veiligheid was 
het ook vaak slecht gesteld. Werknemers moesten onder ronduit 
gevaarlijke omstandigheden hun werk doen. Noodplannen ontbraken  
evenals maatregelen ter uitvoering ervan. En dan het verschijnsel van 
het "witwassen van goederen”. 
Met onverholen verbazing stelt de Rekenkamer dat het ontbreekt aan 
een systeem waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen 
producten, gefabriceerd  in de nederzettingen en die uit Israël.  Er is 
zelfs niet eens een hanteerbare definitie van wat het verschil tussen 
beide gebieden is. Door tegenstanders van een boycot of etikettering 
van producten uit de nederzettingen wordt regelmatig opgemerkt, dat 
het onmogelijk is een onderscheid daartussen te maken. Laat ze nog 
gelijk hebben ook. Maar  niet omdat het niet zou kunnen, maar omdat 
ze het niet willen!  De Israelische Rekenkamer die je toch moeilijk van 
anti-israelisme kunt beschuldigen pleit daarom voor de invoering van 
een systeem om “goods laundering”  tegen te gaan.  
In een samenvatting stelt de rekenkamer dat "het gebrek aan zorg 
schade toebrengt aan het image van de staat Israël waar het gaat om 
de handhaving van de wet en het beschermen van arbeidsrechten van 
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Palestijnen die door Israeliers worden tewerkgesteld in Judea en 
Palestina”.  En de allerlaatste conclusie: "Met dit rapport stellen we 
vast dat de wetshandhaving  in de industriële gebieden onder 
Israëlisch gezag in Judea en Samaria in alle onderzochte gebieden 
verre van voldoende is". Duidelijke, zeer duidelijke taal. 
Is het allemaal nieuw wat de Israelische Rekenkamer heeft 
geschreven? Nee, natuurlijk niet. Al jarenlang stelt de Internationale 
Arbeidsorganisatie in Genève de slechte arbeidsomstandigheden in de 
Israelische nederzettingen aan de kaak. Kennelijk zonder veel succes 
tot nu toe. Hopelijk voegt het recente rapport van de Israelische 
Rekenkamer toe aan de noodzaak om hierin verandering te brengen. 
De onlangs overleden oprichter en jarenlange leider van de Israelische 
Oriëntaalse Sjas-partij Rabbi Ovadia Josef, zou eens gezegd te 
hebben: "De Palestijnen? Die hebben we nodig als slaven!".  Nu  werd 
deze Rabbi op latere leeftijd niet altijd door iedereen even serieus 
genomen en zal het zo’n vaart wel niet lopen, maar toch.. De 
tegenstanders van een boycot of etikettering van producten uit de 
bezette Palestijnse gebieden zouden zich moeten bedenken voordat 
ze weer eens wijzen op het nut van deze gebieden voor de Palestijnse 
werkgelegenheid. Ze zouden zich in de voet kunnen schieten. 

Piet Kruizinga. 

 
 

 

 
 

Ruim 100.000 bijbels ingezameld voor bijbel recycle-actie. 

Ruim 100.000 bijbels zijn er in 2013 ingezameld in het kader van de 
Recycle-bijbelactie. Een erg mooi resultaat, waar honderden 
vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zich voor 
hebben ingezet.  
Oude, stukgelezen of onbruikbare bijbels konden in 2013 worden 
ingeleverd op diverse plaatsen in Nederland en werden tijdelijk 
opgeslagen in kerken, garages of boekhandels. Geregeld werden ook 
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bijbels afgeleverd bij het kantoor van het NBG in Haarlem, waar 
medewerkers ze verpakten en doorstuurden naar Royal Jongbloed in 
Heerenveen. 
Een absoluut record werd gevestigd door de plaatselijke NBG-
werkgroep van de gemeente Staphorst; in totaal zijn hier meer dan 
2000 oude bijbels ingeleverd. Ook andere werkgroepen waren erg 
actief, velen hebben meer dan 500 bijbels, liedboeken en psalmboeken 
verzameld. 
De actie, gestart in januari 2013, was een samenwerking met de 
uitgeefpartner van het Nederlands Bijbelgenootschap, Royal 
Jongbloed.  
De bijbels gaan eerst naar een bedrijf dat de omslagen eraf haalt en 
daarna naar de papierfabriek PDL in Frankrijk, waar het papier 
gerecycled wordt tot nieuw bijbelpapier. Op het gerecyclede papier zal 
een speciale bijbeluitgave gedrukt worden, waarover we u later dit jaar 
verder zullen informeren.  
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem.  

 
 
Overgenomen uit Kerkbulletin 
 

 
 

De internetkerk is ook er voor u!  

In oktober 2013 heeft de Protestantse Kerk een internetkerk 
gelanceerd onder de naam MijnKerk.nl, een pioniersplek van 
Missionair Werk. Het doel van de internetkerk is om via internet en 
sociale media mensen te inspireren die nu niet (meer) bij een kerk 
betrokken zijn, maar wel een religieuze behoefte hebben. Het 
achterliggende geloofsidee is dat alle mensen kinderen van God zijn, 
ongeacht hoe zij geloven, denken of leven. De internetkerk wil er voor 
hen zijn. Via persoonlijke verhalen over hoe mooi of hoe moeilijk het 
leven kan lopen, probeert de internetkerk mensen te raken. Op de site 
www.mijnkerk.nl kun je die levensverhalen lezen en een kaarsje 
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aansteken of een gebedsvraag plaatsen.  
Begin 2014 branden er al twaalfhonderd kaarsjes met ontroerende 
teksten die met naam maar ook anoniem geplaatst kunnen worden. 
Dominee Fred Omvlee levert wekelijks een kort preekje, vaak in de 
vorm van een YouTube-filmpje. Elke dag verschijnen er teksten en/of 
foto's die willen inspireren. De bezoeker kan overal op reageren als hij 
of zij dat wil. De internetkerk heeft ook een 
Facebookpagina,www.facebook.com/MijnKerk, met een kleine 
tweeduizend likes. Verder kan wie dat wil lid worden van de besloten 
groep Mijn Kerk-community op Facebook. Via 
www.twitter.com/mijnkerknl zijn we op Twitter actief. Alle filmpjes staan 
op het YouTube-kanaal Mijn Kerk.  
 
MijnKerk is ook interessant voor de plaatselijke gemeente. Wijs tijdens 
uw bezoekwerk gerust iemand op deze site! De filmpjes van MijnKerk 
zijn te gebruiken bij gespreksgroepen: ze gaan over thema's als 
‘hemel’, ‘wie is Jezus voor jou?’, ‘rouw’ en ’vriendschap’. Verder 
organiseren we graag activiteiten in samenwerking met lokale kerken. 
Zoals de Top2000-kerkdienst afgelopen december in Zoetermeer. 
Wellicht kunnen we ook iets met uw kerk organiseren. Gebedsgroepen 
uit het land bidden mee met de kaarsjes die worden aangestoken, 
misschien iets voor u? Ten slotte is de internetkerk ook voor 
kerkgangers zelf interessant – zij is immers 24/7 open, 365 dagen per 
week.  
Meer informatie bij dominee Fred Omvlee, fred@mijnkerk.nl, (06) 1213 
2179. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/MijnKerk
http://www.twitter.com/mijnkerknl
mailto:fred@mijnkerk.nl
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Landelijke Pastorale Dag: 
Pastoraat steeds meer buiten de 
kerkmuren  

Mensen met een taak in het pastoraat worden met heel verschillende én 
heel andere vragen dan vroeger geconfronteerd. Daarover gaat de 
Landelijke Pastorale Dag, die de Protestantse Kerk samen met het 
Ouderlingenblad op zaterdag 29 maart a.s. organiseert. Het thema van 
de Landelijke Pastorale Dag is: ‘Grenzen verleggen’. Het kan verfrissend 
en nodig zijn om grenzen te verleggen, op het gebied van nieuwe 
doelgroepen in het pastoraat, nieuwe vormen en nieuwe vaardigheden. 
Op de Landelijke Pastorale Dag is iedereen welkom, die een rol vervult in 
het pastoraat of overweegt dat te gaan doen, zoals ouderlingen, pastoraal 
medewerkers, bezoekmedewerkers, predikanten, kerkelijk werkers en 
betrokkenen bij het jeugdpastoraat.  
In het ochtendprogramma worden twee inleidingen gegeven. Janneke 
Nijboer, predikant in Noordwijk en actief op de sociale media, kijkt over de 
grenzen van wat we in het pastoraat gewend zijn. Hoogleraar Missiologie 
Mechteld Jansen stelt dat het pastoraat zich steeds meer afspeelt buiten 
de kerkmuren: nieuwe vormen zijn nodig!  
Na deze inleidingen zijn er drie rondes met workshops. Er zijn meer dan 
dertig thema’s. Sommige zijn bezinnend, andere praktisch of informatief. 
Deelnemers worden geïnspireerd en toegerust, zodat zij grenzen kunnen 
verleggen in zichzelf én in hun gemeente. Een informatiemarkt biedt 
recente uitgaven van pastorale boeken en andere relevante informatie.  
 
Lees meer op www.pkn.nl/actueel/nieuws, bericht d.d. 10 februari 2014.  
 

 
 
 
 


