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Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

 
Vanaf zondag 3 mei wordt de aanvangstijd 
weer 09.30 uur! 

 
zondag 3 mei  aanvang 09.30 uur.  

 Voorganger: ds. E. van der Kaaij. 
Collecte: 1e Diaconie:  PKN Missionair werk en kerkgroei, 
   2e Kerk: Instandhouding ereddienst. 
Koster:  J. Kool, tel. 541127. 
 
zondag 10 mei aanvang 09.30 uur.  

 Voorganger: dr. O. Reitsma. 
Collecte: 1e Diaconie: Binnenlands diaconaat,   
   2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster:  K. van Duijn, tel. 540414. 
 
donderdag 14 mei aanvang 10.00 uur in Midwoud. 
    Hemelvaart. 

Zie artikel op blz. 13.  
 
zondag 17 mei  aanvang 09.30 uur.  

 Voorganger: prof. W. Stoker. 
Collecte: 1e Diaconie: Ouderenwerk,   
   2e Kerk: Onderhoud tuin en terrein. 
Koster:  Th. Hoff, tel. 541259. 
 
zondag 24 mei  aanvang 09.30 uur. Pinksteren. 
 Voorganger: ds. H. van Olst. 
Liturgische schikking: Florisgroep. 
Collecte: 1e Diaconie: ZWO Pinksterzendingsweek,  
   2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster:  J. Klercq, tel. 543921. 
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zondag 31 mei aanvang 09.30 uur.  
 Voorganger: ds. R. Erkelens. 
Collecte: 1e Diaconie: Rudolphstichting, 
   2e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk. 
Koster:  J. Kool, tel. 541127. 
 
zondag 7 juni  aanvang 09.30 uur.  
 Voorganger: ds. T.C. Wielsma. 
Collecte: 1e Diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat, 
   2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster:  K. van Duijn, tel. 540414. 
 

Overdenking  

 
Heer, 
Laat de ene mens 
Voor de andere 
Uw genade zijn 
Hoe gebrekkig ook. 
 
Genade van begrip, 
Van hulp, opbeuring en troost, 
Van licht en steun, van hoop en trouw. 
 
Genade van vriendschap, 
Genegenheid, 
Van vergeving en vertrouwen. 
 
Zoals Gij onze grote genade zijt, 
Laat ons, vragen we, 
Midden in het leven van nu, 
Een kleine genade zijn voor mekaar. 
 

Ward Bruyninckx. 
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Van de predikant 
 

Wij verkeren momenteel in de meest feestelijke periode van het 
kerkelijk jaar, zo tussen Pasen en Pinksteren. De hele periode blijft de 
liturgische kleur wit. Teken van hoop en feest. En feest hèbben we 
gevierd, met Pasen. Een volle kerk, een dubbele cantorij (dank!!), de 
muziekgroep (dankdank!) en vele gasten in ons midden – zelfs een 
groep buitenlandse. Dàt is de manier waarop wij ons geloof willen 
vieren: met zijn allen en voluit!! 
 
Terugblik. 

Maar we hadden er ook intensief naartoe geleefd. Vooral in die laatste 
week. Met de (goedbezochte!) vespers in de Vermaning. Avondmaal 
op Witte Donderdag met iedereen aan tafel, een indrukwekkende 
dienst met de kruiswegstaties, geleid door Laura van Bergen, en een 
goedbezochte Stille Zaterdag-viering, waarin wij de nieuwe Paaskaars 
binnendroegen. Steeds was de liturgische tafel aangekleed – hetzij 
sober, hetzij feestelijk, naar aanleiding van de Bijbelteksten – door de 
bloemschikgroepen: de Florisgroep in de Stille week en de 
Pinkstergroep met Pasen. (In tegensteling tot wat de namen doet 
vermoeden schikt de Florisgroep weer met Pinkster…). 
 
Zangwedstrijd. 

Vóór de geweldig georganiseerde lunch met Pasen (ook nog ruim 50 
man/vrouw!) hielden wij de Eerste Bonifacius Zangcompetitie voor 
Gemeenteleden. Maar liefst acht teams streden om de hoogste roem. 
Vanwege de geduchte strijd, waarbij de teams elkaar na lagen, moest 
de jury streng zijn. Eervolle vermelding voor Wim Bakker, die in het 
Pekelharinghaventeam (‘de Havenzangertjes’ o.l.v. maestro Leen 
Smoor) zijn mondharmonica tevoorschijn toverde. Ook werd de 
originaliteit van de leesgroep gewaardeerd, met beweging-op-muziek 
van Ina. Tot slot de moed van de twee nieuwe belijdende leden, Huib 
en Liesbeth, om voor een kerkvol mensen samen te zingen. Je moet 
maar durven! 
 De jury en ikzelf hopen dat jullie allemaal bij een volgende editie weer 
meedoen. De taakgroep eredienst is al weer aan het nadenken over 
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een bijzondere dienst op startzondag, 13 september dit jaar. Ideeën 
mag u met ons delen: graag! 
 
Vooruitkijken. 

Maar we kijken niet alleen terug. Nostalgie is dodelijk voor een 
geloofsgemeenschap. De leus dat ‘vroeger alles beter was’ en ‘de kerk 
voller zat’, daar geloof ik weinig van. En al is het zo, dan wil ik me er 
niet door laten leiden. Juist omdat het christelijk geloof in beginsel een 
geloof is dat vóóruitkijkt. Naar een betere toekomst. 
 Dat begint bij de profeten. Zij profeteren: verkondigen letterlijk een 
betere tijd die za komen. De evangelisten zagen in Jezus de Messias 
die werd aangekondigd door de profeten. En ook Hij verkondigde het 
Koninkrijk van God. Keek niet terug, maar keek vooruit. Na de 
apotheose van Goede Vrijdag en Pasen ontstond er weer een nieuwe 
periode: de tijd van Jezus’ verschijningen. En na de Hemelvaart een 
nieuw tijdperk: het verlangen naar Jezus’ wederkomst. 
 Ga maar eens na in de Bijbel: alle verhalen kijken vooruit, kijken naar 
de toekomst. Dat zit in ons geloof ingebakken. Scheppingsverhalen: de 
aarde komt tot ontwikkeling en bloei. Wordt steeds volmaakter. Noach 
in zijn ark: zoeken naar grond onder de voeten. Leven van hoop. 
Abraham: op weg naar onbekend gebied, om nieuwe paden te 
bewandelen (mèt God!) De uittocht uit Egypte: verlangen naar het 
Beloofde Land. Ja, altijd gaat het de goede kant op. 
 
Precies dat is wat wij geloven voor onze kerkgemeenschap. Dat het de 
goede kant op gaat. De beleidsplancommissie deelt haar ideeën 
binnenkort met de kerkenraad. Hopelijk zal de gemeente daar in het 
najaar meer over horen, zodat we in een open en gezamenlijk proces 
samen onze toekomst bouwen als een toekomst van de Heer. 
 Dat het altijd ‘de goede kant op gaat’ geloven wij ook voor onze 
persoonlijke levens. Ook als we met tegenslag te kampen hebben of 
het ronduit niet goed gaat met ons. Geborgen in Gods hand gaan wij 
hoe dan ook mee in zijn toekomst, die met ons voor heeft dat wij zullen 
opstaan in een nieuw lichaam, in een nieuwe hoedanigheid. Maar eerst 
wachten wij Pinkster af. Dat de Geest van de Heer over ons mag 
komen. 
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 Ik sluit voor nu af met een nieuw lied in het Nieuwe Liedboek, dat zo 
goed past in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren. 

 
Zing halleluja, hemel en aarde, zing, 
zing voor de Ene, de Eeuwige 
aan wie het licht, de liefde ontspringt, - 
verheven is Hij, de Levende. 
 
Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof. 
 
Zong halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 
 
(Nieuwe Liedboek, lied 648; 
tekst: André Troost; melodie: Willem Vogel) 

 
ds. Oane Reitsma. 

 

Belijdenis 
Wees de geest die mij aanvuurt 
En al mijn twijfels bant 
Als geroepen kom ik 
Mijn tijd is in Uw hand. 

Lied 695 – 3. 
Dankbaar. 

Het is voor mij zo rond de Paasdagen een bijzondere periode geweest, 
spanning enj ook twijfels met het geloof in het middelpunt. U zult het 
begrijpen. 
Ongekend voor mij, maar met warmte ontvangen, al die rituelen 
rondom onze belijdenis met u allen tezamen  in onze zo volle 
Bonifaciuskerk met u als getuigen. 
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Het gaf en geeft een diep gevoel van dankbaarheid. Terwijl ik dit 
schrijf, kijk ik nog rond naar de bloemen, cadeaus, kaarten en e-mails 
die ik van u mocht ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. 
Dit alles maakt mij tot een gelukkig mens, maar ik besef, dat belijdenis 
doen een eerste stap is op een hopelijk lange weg samen met God de 
Almachtige. 
Niet meer alleen…… een 81-jarige en een nieuwe toekomst met God. 
Velen van u wil ik nogmaals bedanken voor de inspanningen bij deze 
belijdenis die zo belangrijk voor Liesbeth en mij was en is. Vooral dank 
aan ds. A. Reitsma, zo inspirerend en Arnold de Greeuw als dirigent 
van een dubbele cantorij en de vrijwilligers die voor Liesbeth, mij en 
beider families deze dag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. 
Tot slot: Ik beloof, dat ik mijn uiterste best zal doen een waardig lid van 
uw gemeente te zijn . 

Met vriendelijke groet, 
Huib Verleg. 

 
Dankbaarheid. 
Lieve mensen, wat ben ik dankbaar. Dankbaar dat ik in zo’n 
fantastische dienst belijdenis heb mogen doen. Dankbaar aan Oane 
Reitsma, onze dominee waar wij zo zuinig op moeten zijn. Dankbaar 
aan zijn vrouw Hyun-Ah, die ook zo’n mooie orgelbegeleiding 
verzorgde bij de zangwedstrijd. Dirigent en organist Arnold de Greeuw, 
de koren, de muziekgroep. Dankbaarheid aan Huib Verleg, wat hebben 
we een mooie voorbereiding mogen beleven, Huib! Wat een 
samenwerking! 
 Dankbaar aan Wim, mijn man, die zo gevochten heeft in het 
ziekenhuis. Waarvan wij dachten: hij komt er niet meer uit. Daar zat je 
Wim, in je booster (maar die zie ik niet, ik zie jou!) We hebben samen 
veel gesprekken gehad, op weg naar de belijdenis. Dat heeft ons 
samen nog meer tot elkaar gebracht. Dankjewel, dat je er was. 
 Dank aan al de gemeenten leden die mij geïnspireerd hebben. Dank 
aan Riet Overweel, die voor we de kerk ingingen zo’n mooi 
consistoriegebed hield. Dank aan Ina Bakker die voor mij het boek 
open had gelegd op Psalm 139. De psalm die mij op het lijf geschreven 
is:  “Heer, u kent mij en doorgrondt mij.” Na een pijnlijke levensweg, en 
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op het eind van die weg daar mocht staan. Ik trilde als een espenblad, 
maar heb het mogen doen! Waarom was ik zo blij dat het boek open 
was gelegd op Psalm 139 ‘Bladzij 837,’ had ik al ingestudeerd, 
gewoonweg omdat ik nog niet thuis ben in de bijbel. Wat zou het fijn 
zijn, als er ooit een gespreksgroep komt over bespreking en omgaan 
met de bijbel!! 
 Dankbaar voor alle lieve woorden, presentjes. Wat ben je een gelukkig 
mens om in zo’n gemeente je thuis te mogen voelen. 
 Ik kan nog wel even doorgaan, maar dan woord het te veel! Eerder 
schreef ik al: er valt nog veel te leren. Met je geloof ben je altijd open 
onderweg. Maar wat ben ik blij dat ik een kind van God mag zijn, 
die mij leidt op mijn levenspad. 
 Tot slot wil ik toch een heel belangrijk iemand bedanken. Iemand met 
wie ik nooit een goede, vooral een pijnlijke band mee had. Mijn 
moeder. Zij is niet meer hier. Mam, ik ben gekomen waar ik wezen 
wilde. Ik heb mijn weg gelopen. De weg die ik begonnen ben toen ik 1 
dag oud was, met de doop. Dank je mam. Wat zou ik je nog graag 
spreken. Dank je dat ik geboren ben. 
 Lieve mensen allemaal bedankt. Ik loop mijn weg verder, het stopt hier 
niet. Oane, wat was het prachtig. Dankjewel!!!!! 
 

Liesbeth Hoff. 
 

12 mei: dr. Maarten Wisse in Medemblik 
 
Het afgelopen jaar hebben we in een gesprekgroep van onze kerk het 
boek ‘Zo zou je kunnen geloven’ hoofdstuk voor hoofdstuk besproken. 
Het levert geanimeerde en inhoudelijke gesprekken op en zet ons aan 
tot denken over ons geloof. 
 Op 12 mei zal de auteur van het boek, dr. habil. Maarten Wisse, 
universitair docent systematische theologie aan de VU,  naar 
Medemblik komen om met ons in gesprek te gaan. Het thema van 
deze avond zal zijn: avondmaal. We gaan met dr. Wisse in gesprek 
over de betekenis van het avondmaal, aan de hand van een drietal 
gezangen uit het nieuwe liedboek: lied 373, lied 381 en lied 392. 
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 De vaste kern van de gespreksgroep bestaat uit 17 gemeenteleden. 
Als andere gemeenteleden interesse hebben om aan te schuiven bij 
deze thema-avond, dan kunnen zij zich aanmelden bij mij: 820 490 of 
ds.a.reitsma@gmail.com, zodat wij en de spreker weten op hoeveel 
mensen wij rekenen. 

ds. Oane Reitsma. 

 
Ingezonden 
 
Bezoekje. 
Na een telefoontje of Hilde (Nieuwenhuis, in Oostwoud) thuis was, 
stond ze me al op te wachten. Wat hebben we gezellig gepraat, en u 
raadt niet waarover. O.a. over luizen, “Ja,” zegt Hilde, “dan kregen we 
DDT op ons hoofd, want ze moesten toch dood.” 
Ja, daar weet Ina ook wel van:vreselijk met die lange haren. 
“Mijn zus was kraamverzorgster en zij nam weleens vlooien mee uit 
het gezin waar ze werkte en die moesten eerst dood, want wat een 
bulten kreeg je daarvan!”  
Ja, u snapt het niet, maar wij hebben erg gelachen. 
Toen ik wegging zei ze: ”Ik voel me een gezegend mens, dat ik de 
kracht heb gekregen om verder te leven na alles wat ik heb 
meegemaakt. Is er nog nieuws uit Medemblik? En doe je in Medemblik 
de groeten aan allen die het ontvangen willen? Maar ik maak mij 
zorgen om Barbara (enige dochter). Zij moet geopereerd worden”. 
Op de weg zwaaide ze me uit.  

Ina. 
 

Ingezonden 
 
Door omstandigheden wat laat, maar evengoed gemeend: 
Zeer bedankt voor de vele felicitaties t.g.v. mijn verjaardag op 3 maart. 
Vooral de kaart van de kerk was hartverwarmend. 

Met vriendelijke groet, 
J. Beek. 
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Ingezonden 
 
Blij verrast waren wij met de prachtige fruitmand, die wij zondag 12  
april van de kerk mochten ontvangen.  
Hartelijk bedankt hiervoor. 

Piet en Gré Swart. 

 
Agenda 
 
vr. 1 mei  18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel.  
za. 2 mei  20.00 uur Kerk  Voorstelling:  
      ‘Waarom lijn 8 niet meer rijdt.’ 
 di. 12 mei  19.30 uur Bonfoyer dr. Maarten Wisse 

(zie blz. 7). 
ma. 11 mei  18.45 uur Consistorie Moderamen. 
 ma. 11 mei  19.30 uur Consistorie Kerkenraad. 
di. 19 mei  14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag. 
do. 4 juni  tot 12.00 uur Inleveren kopij Onderweg. 
vr. 5 juni  18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel.  
di. 16 juni  15.00 uur Bonfoyer Slotmiddag 

Ouderenmiddag. 
 

 

 
 
Kopij-inleverdata voor 2015 
 
Onderweg zomereditie inleveren tot  4 juni 12.00 uur, 

september   27 augustus, 
oktober   24 september, 
november   29 oktober, 
december   3 december. 
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Inleveren kopij kerkblad. 

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met 
donderdag 4 juni 2015, 12.00 uur 

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 12 juni verschijnen. 

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

 
Kerkenraad 
 
Notulen gemeenteavond op maandag 16 maart 2015 om 20.00 uur. 

Aanwezig: 41 leden. 
 
Welkom door voorzitter P.Stam die blij is met zo’n grote opkomst.  
 
 Liturgische opening door ds. O. Reitsma: 
     Psalm 16 gezongen en gesproken 
     Lezing Romeinen 12, 1-18 
     Zingen: Lied 240 
 
Het volgende punt op de agenda is de aanvraag van de Stichting 
Bonifaciuskerk om ook op zondag 4 oktober de antiek-en 

curiosabeurs te mogen houden. 
De voorzitter informeert de aanwezigen over de gewijzigde aanvraag 
met een nieuwe datum. Tijdens de gemeenteavond in november gold 
het verzoek voor zondag 27 september. Die zondag zou de kerkdienst 
dan volgens het rooster gehouden worden in de R.K. Martinuskerk. 
De Sichting heeft moeten besluiten om de beurs op te schuiven naar 3 
en wanneer toegestaan, 4 oktober. Reden is het feit dat het 
harddraverijweekend wordt gehouden in het weekend van 18 t/m 21 

mailto:onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
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september waardoor er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn voor 
de opbouw van de beurs. 
Dit betekent dat, wanneer de gemeente instemt met het verzoek van 
de stichting, de kerkdienst zal worden gehouden in de Bonfoyer.  
Mevrouw Van Bergen heeft ernstige bezwaren tegen dit voorstel. Zij is 
van mening dat de kopers op de beurs bepalen of iets commercieel is 
en noemt de openstelling van de kerk voor de beurs op zondag een 
noodzakelijk kwaad.  
De kerkorde ord. 5, art. 8, lid 3 geeft aan dat de kerk op zondagmorgen 
in de eerste plaats voor de gemeente is om te luisteren, de lof te 
zingen en de gebeden te zeggen.  
Zij heeft advies ingewonnen bij de kerkjurist. In feite kan dit verzoek 
van de Stichting niet gehonoreerd worden, echter er mag ook begrip 
opgebracht worden voor al het werk dat buitenstaanders doen voor het 
behoud van dit kerkgebouw.  
Voorop staat dat ten alle tijden de regie in handen moet blijven van de 
kerkenraad. Als zij er toe overgaat de kerkruimte op zondag af te staan 
aan de activiteiten van de stichting zal dat in een overeenkomst 
moeten worden vastgelegd, waarin alle voorwaarden worden 
opgenomen. 
Het vastleggen in een overeenkomst is ook een voorwaarde voor 
meerdere gemeenteleden.  
De kerkenraad stemt hiermee in.  
Mevrouw Bakker roept op elkaars meningen over deze zaak te 
respecteren.  
De voorzitter merkt nogmaals op dat het hier gaat om een experiment 
voor zowel de stichting als voor ons. De beslissing is eenmalig.  
Na afloop zal een evaluatie plaatsvinden, ook met de gemeente.  
De heer Vlugt spreekt liever van een noodzakelijk goed dan van een 
noodzakelijk kwaad.  
Het feit dat de vrijwilligers niet zoals voorgaande jaren na een week 
van opbouw en een dag van verkoop tot 17.00 uur nog enkele uren 
bezig zijn om de kerkruimte weer in gereedheid brengen, betekent een 
vermindering van de belasting voor deze vrijwilligers. 
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Hoewel in eerste instantie een stemming over dit besluit niet wenselijk 
leek besloot de kerkenraad in de pauze alsnog om het verzoek van de 
stichting in stemming te brengen. 
Mevrouw Geveke en de heer Bloemhof werden benoemd tot leden van 
de stemcommissie. 
Er zijn 41 stemmen uitgebracht: Voor stemden 33 gemeenteleden en 
tegen stemden 7 gemeenteleden. Er werd 1 blanco stem uitgebracht.  
 
Informatie over het onderhoudsplan van de kerk. 

De heer Keemink deelt mee dat de subsidieaanvraag dit keer wel is 
gehonoreerd door de provincie. Met deze bijdrage, de bijdrage van de 
stichting Bonifaciuskerk en de bijdrage van de kerk is een bedrag van 
€ 200.000,-- beschikbaar voor het noodzakelijke onderhoud van de 
kerk.  
Onder dit noodzakelijk onderhoud vallen Schilderwerk aan de ramen 
van noord- en oostkant, de Kapconstructie en metsel en voegwerk aan 
noord- en westmuur.  
Binnenkort volgt nog een inspectie door de monumentenwacht waarbij 
gekeken wordt naar de huidige situatie. Ook vochtmetingen vinden 
plaats. 
 
Gedachtenwisseling over gemeente-zijn n.a.v. de brief van dr. A. 
Plaisier. 

Hiervoor zijn 4 vragen op papier gezet maar gezien de tijd die o.a. 
genomen is om de gemeente te horen over het verzoek tot verkoop in 
de kerk besluit de voorzitter op de volgende gemeenteavond de 
toekomst van de kerk opnieuw op de agenda te zetten.  
Ds. Reitsma vraagt aandacht voor de oproep voor nieuwe 
ambtsdragers en verwijst daarvoor naar het artikel in de Onderweg.  
 
Rondvraag. 

De heer Van Bergen spreekt zijn waardering uit voor de communicatie 
en voorbereiding voor deze gemeenteavond. 
Het schilderwerk van de deuren tussen foyer en kerk verdient een 
compliment.  
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De voorzitter sluit de gemeente-avond met dankgebed en samen met 
de gemeente met het zingen van Lied 248. 

EvdH,scriba. 

 
Diakonie 

 
Fietsen voor Unu Pikin op Hemelsvaartdag, donderdag 14 mei in 
samenwerking met de Thomas-Gemeente. 

  
De stichting Unu Pikin zet zich in voor 
kinderen in Suriname en levert een 
bijdrage aan de verbetering van het 
onderwijs. Verder biedt de stichting 
arbeidsplaatsen en stageplekken aan 
jongeren met een beperking. Een vrij nieuw project is de 
fietsenwerkplaats. Ten slotte geeft Unu Pikin invulling aan bijzondere, 
eenmalige projecten die op het pad van de stichting komen. 
  
Verbetering van onderwijs. 

Unu Pikin zet zich in voor verbetering van het 
onderwijs, niet alleen in Paramaribo, maar ook in 
de districten en het binnenland. Unu Pikin doet dit 
door het opzetten van schoolbibliotheken, het 
inzamelen en verspreiden van les-, sport- en 
spelmaterialen en het renoveren van 
schoolmeubilair in de sociale werkplaats in 
Paramaribo.  

Het schoolmeubilairproject is opgezet om schoolkinderen in Suriname 
aan mooie en functionele tafeltjes, stoeltjes en ander meubilair te 
helpen. Vaak wordt vanuit Nederland overtollig meubilair verscheept, 
maar Unu Pikin pakt het probleem in Suriname aan. Het oude en 
kapotte meubilair wordt in de werkplaats in Paramaribo netjes en 
vooral heel kleurig opgeknapt en gaat vervolgens weer terug naar de 
school.  
De foto’s en verhalen van de heer Dekkers over de opzet van 
bibliotheken hebben op ons ook grote indruk gemaakt. Unu Pikin helpt 

http://www.stichtingunupikin.nl/unupikin.htm
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scholen en kleine gemeenschappen aan mooi ingerichte bibilotheken. 
De stichting maakt degelijke boekenkasten en zorgt er ook voor dat die 
niet leeg blijven. Veel scholen komen regelmatig leesboeken halen om 
hun bibliotheek aan te vullen of om een nieuwe bibliotheek te starten.  
 
Werkplaats. 

In de werkplaats werken mensen die anders niet aan het 
arbeidsproces zouden deelnemen en worden mensen van het 
zogenaamde tweedekansonderwijs opgeleid. In 2007 is de 
(meubel)werkplaats uitgebreid met een fietsen-reparatiewerkplaats. In 
de nieuwe werkplaats zijn er praktijklessen voor jongeren met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen van het 
speciaal onderwijs. Jongeren die bij Unu Pikin een leer-werk-traject tot 
fietsenmaker volgen, maken de fiets onder leiding van een 
fietsenmaker in orde en doen zo ervaring op.  
 
Fietst u mee op Hemelvaartsdag?  

Laat u sponsoren! U kunt het sponsorgeld in Midwoud en Medemblik in 
een collectezak doen of het overmaken op IBAN-rekening  
NL47ABNA0586827404 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Medemblik, o.v.v. ‘Sponsorfietstocht 14 mei’. Wilt u mee fietsen en 
gebruik wilt maken van de lunch…schrijft U dan in op de intekenlijst die 
in de Bonfoyer ligt 
Vertrek vanuit Medemblik (Bonfoyer) om 09.00 uur.   
Op 14 mei is er om 9.30 uur koffie met wat lekkers in de kerk van 
Midwoud en om 10.00 uur volgt een korte kerkdienst. Vertrek naar 
Medemblik om 10.45 uur, aankomst in Medemblik: 12.00 / 12.30 uur: 
Lunch(gratis). 

Benno Hoekstra, tel 0227 544012. 
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Ingezonden 
 
Taizé-viering op zondagavond 31 mei in 
Hoorn. 
Taizé Westfriesland organiseert op 31 mei 
de tweede Taizé-viering van dit jaar. Na de 
eerste drukbezochte viering in Westwoud, 
is het nu de beurt aan Hoorn. De viering 
vindt plaats in het Stiltecentrum van de 
Koepelkerk aan het Grote Noord. Aanvang 
19:30 uur. Ook dit keer wordt de viering weer begeleid met live muziek. 
 
Wat is een Taizé-viering?  

Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 45 
minuten, met weinig gesproken woord en veel zang. Een moment van 
rust en bezinning in deze hectische wereld waarin het de kunst is om 
tussen de waan van de dag ook het mooie te blijven zien. 
De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar 
binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat  
je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, 
geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden. En hoewel er 
stoelen genoeg zijn, zit je bij voorkeur op de grond, dus neem een 
kussen of bidbankje mee.  
Buiten de vieringen gaat het vooral om ontmoeten. Ontmoetingen van 
generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-
gelovigen. We hopen met de vieringen vooral ook jongeren aan te 
spreken. 
 
Liederen centraal. 

Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn 
korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. 
De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je 
onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als 
meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee 
regels lang.  
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lied
http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)


Onderweg, mei 2015 
 
 

16 
 

Wat is Taizé? 

In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé (spreek uit Tèzé) 
waar een broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen trekt. 
Het plaatsje is al tientallen jaren een wereldberoemde pleisterplaats 
van oecumenisch ingestelde, vooral jonge christenen. De 
gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders uit bijna dertig 
landen. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te 
verdiepen en te praten over maatschappelijke kwesties te praten. In de 
loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé 
gekomen. Ze komen uit alle werelddelen, nemen deel aan de vieringen 
en aan ontmoetingen. Taizé bestaat dit jaar 75 jaar! 
 
Taizé Westfriesland. 

Begin dit jaar besloten leden van PKN en RK de handen ineen te slaan 
en meditatieve Taizé-vieringen in Westfriesland te gaan organiseren 

onder de naam Taizé Westfriesland. 
 
Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige 
Facebookpagina of mail naar taizewestfriesland@gmail.com 

 
 
 
Samen aan Tafel 
 
Het einde van het seizoen nadert al weer. 
Nog twee keer en de zomerperiode breekt 
aan. 
Voor de laatste twee keer hebben we in 
verband met eigen afspraken en in verband met een vakantie een wat 
van het normale patroon afwijkende datum. De eerstvolgende keer is 
vrijdagavond 1 mei. We nemen dan echt afscheid van de winterperiode 
en dat willen we met het eten accentueren. Nog een keertje hachee 
met rode kool als hoofdmaaltijd lijkt ons een waardig afscheid. En ook 
als het wat warmer is die avond smaakt dat meestal opperbest. Soepje 

mailto:taizewestfriesland@gmail.com
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vooraf en een nagerecht: we zien vaak vlak voor die tijd welke soep en 
welk nagerecht we maken.  
De keer daarop is op vrijdagavond 5 juni. We gaan dan de zomer 
begroeten, we denken aan een zomerstamppot voorafgegaan door 
een lekker soepje en uiteraard weer iets lekkers na. De prijs is zoals 
bekende gasten weten vijf euro voor het eten en in verband met het 
gebruik van de kerkelijke ruimte 1 euro extra die wij afdragen aan de 
diaconie.  
Opgeven kan, zoals gebruikelijk weer via de intekenlijsten in de 
Bonfoyer. Briefje bij ons in de bus of telefoontje kan ook. Wij zijn zelf 
tot en met het laatste weekend van mei met vakantie dus we zullen wat 
regelen, zodat de lijsten toch klaarliggen. 
 

Klaas van Duijn en Ron van der Haring, 
0227540414 of 0619078855. 

 
. 

 
 
 
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. 
 
Nieuw ingekomen:  
12-03: De heer en mevrouw H. van Unen, Pampus 24. 
01-03: Mevrouw J.H. van der Goor, Uiverstraat 1. 
 
Verhuisd: 
01-04: Jurjen Reinstra naar Emmalaan 10, Medemblik. 
01-04: Eline Keemink naar Amstelvlietstraat 188, Amsterdam. 
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Verjaardagen:  

01-05: Mevrouw J.M. Noor-van der Bijl, Breek 7, 
03-05: Mevrouw J.P.M. van de Wetering-van der Kevie, Koningshof 13A. 
06-05: De heer J. Kool, Oostersteeg 36. 
10-05: De heer L.M. Smit, Grasdijk 16, Wervershoof. 
22-05: De heer P.C. Schenk, Vlietsingel 20. 
27-05: Mevrouw C.M. Filius-Sneep, Uiverstraat 1. 
31-05: De heer W.F.H. Breton, Waterborg 169, 
  Mevrouw A.M. Bas-Wiedijk, Gildelaan 56. 
05-06: De heer A.A.F. Rosenbrand, Gasthuijsweijdt 46. 
08-06: De heer M. Bas, Gildelaan 56, 
 Mevrouw M.N. Rosenbrand-Bruin, Gasthuijsweijdt 46. 
11-06: Mevrouw G. Boogaard-Bouwes, Kaapstander 202. 
 

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. 
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes. 

 
Ingezonden 
 
Voorstelling op 2 mei a.s. in de Bonifaciuskerk: 
‘De verhalenman’. 

In het kader van de 4 mei-herdenking heeft de ‘Commissie Kunst weer 
een bijzondere voorstelling naar Medemblik weten te halen op 
zaterdag 2 mei. 
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De Amsterdamse stadsverteller Karel Baracks zal voor ons het 
indrukwekkende verhaal ‘Waarom lijn 8 niet meer rijdt’ over Amsterdam 
tijdens de bezetting komen vertolken. 
Het is een verhaal dat telkens weer opnieuw verteld moet worden, 
opdat wij niet vergeten zullen. De burgemeester van Amsterdam, 
Eberhard van der Laan beveelt iedereen vanaf 11 jaar aan om deze 
vertelling te komen beluisteren. 
De voorstelling wordt omlijst met muziek door drie muzikanten. 
De auteur Karel Baracks koos ooit voor het onderwijs om een lans te 
breken voor aantrekkelijke, inspirerende en creatieve educatie. Hij 
heeft naam gemaakt in Amsterdam en sinds 2008 is hij de officiële 
‘Stadsverteller’ van de stad. 
Het verhaal ‘Waarom lijn 8 niet meer rijdt’ speelt zich af in  1943 als de 
razzia’s in volle gang zijn. De joodse familie Appel, die zich boven een 
winkel schuilhoudt, wordt opgepakt en afgevoerd naar de Hollandse 
Schouwburg. De kinderen worden van de ouders gescheiden. Twee 
vriendinnen, Hester en Pauline, zijn getuige van de vervolgingen en 
met gevaar voor eigen leven ontvoeren zij joodse kinderen uit de 
crèche aan de Plantage Middenlaan. 
Er is nog een tweede lijn in het verhaal over vervolging en verzet en 
dat betreft de opbloeiende liefde tussen Hester en Sjoerd, een joodse 
onderduiker. 
De voorstelling duurt ongeveer 90 minuten . Het zal zeker zeer de 
moeite waard zijn om te komen luisteren. Bovendien is zeer geschikt 
als voorbereiding op de herdenking van 4 mei a.s. 
De aanvang is 20.00 uur en de kosten voor de entree zijn € 10,00 voor 
volwassenen en € 5,00 voor kinderen tot 16 jaar. 
 
 

Overgenomen uit Kerkbulletin 
 
Commentaar bij de tijd - Geneigd tot alle kwaad?  

'Het is niet zo dat wij onkreukbare, onbereikbare bestuurders moeten 
zijn, maar mensen met voor- en nadelen.' Zo tekende een NRC-
journalist de woorden op van het nieuw-beëdigde Kamerlid Johan 
Houwers kort na zijn beëdiging.  
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'Wij zijn niet onkreukbaar, maar mensen met voor- en nadelen’ zijn 
woorden die in een protestantse eredienst niet vreemd zouden klinken.  
 
Als de Britse schrijver Francis Spufford zijn prachtige boekje 
Unapologetic schrijft waarin hij uitlegt welke verrassende betekenis het 
christendom in het alledaagse leven van mensen kan hebben, is één 
van de uitgangspunten die hij noemt dat wij als mensen allemaal te 
maken hebben met ‘the Human Propensity to Fuck Things Up’. 
‘Geneigd tot alle kwaad’, zegt de catechismus. Wij zijn geen mensen 
die alles goed doen, we dragen zelfs allemaal de neiging met ons mee 
om er af en toe een zooitje van te maken.  
 
Kwaad in onszelf  
'Waarom intrigeert Holleeder ons?' vroeg een EO-verslaggever zich af 
in een radioprogramma. En ik hoorde collega-dominee Bas van der 
Graaf zeggen dat dat wellicht komt doordat we, zij het in zeer 
verschillende gradaties, eigenlijk allemaal ook wel iets van het kwaad 
in onszelf herkennen. ‘Je suis Holleeder.’  
In kerkelijke gemeenten kunnen de discussies vaak hoog oplopen 
wanneer een ambtsdrager over de schreef is gegaan. 'Kan dit 
gebeuren in een kerk?' Maar ook, als andere vraag: 'En moet iemand 
daar nu zijn leven lang de consequenties van dragen? In de kerk 
weten we toch wat vergeven is?'  
Het is een intrigerend veld van vragen waarin de spanning tussen het 
goede waartoe je geroepen bent en het kwaad dat toch geschiedt 
levensgroot aanwezig is.  
 
Somber  
Vaak is christelijke geloofsgemeenschappen verweten dat ze zo 
somber waren. 'Waar ging de preek over?' 'Over de zonde.' 'En wat 
werd er over gezegd?' 'Dat je het niet moet doen.' Altijd maar dat 
praten over zonde. Als reactie daarop hebben woorden als ‘liefde’ en 
‘licht’ ruimschoots aan terrein gewonnen in onze kerk.  
Iemand als Francis Spufford tekent met veel gevoel voor humor hoe 
juist het spreken over onze tekortkomingen behoorlijk bevrijdend kan 
zijn. Hij spoort ons aan om niet teveel de schijn op te houden, maar om 
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ruiterlijk te erkennen dat we tekortschieten. Juist die erkenning schept, 
volgens Spufford, ruimte om toe te komen aan een dimensie in ons 
bestaan waarin het volmaakte leven niet een prestatie is, maar wel een 
perspectief om je naar te richten.  
Is die erkenning van ons tekortschieten nu echter hetzelfde als wat 
Johan Houwers heeft gezegd? En is het de grond waarop wij 
ambtsdragers binnen onze kerk niet te hard mogen vallen?  
 
Teleurstelling  
In elk geval krijgt diegene die teleurgesteld over een menselijke 
misstap verzucht: 'Kan dit gebeuren in de kerk?' helaas een ferm ‘Ja’ te 
horen. Ja, helaas, ook in de kerk gebeuren dingen die ver van onze 
gedroomde en gehoopte levenswijze afstaan. Net als in de politiek. Net 
als in het gehele leven. Het is verschrikkelijk, maar we ontkomen er 
ook in de kerk niet aan.  
Is iemand daarna nog welkom in de kerk? Natuurlijk! We erkennen de 
gebrokenheid en we hopen op de veranderende kracht die van een 
gelovend leven uitgaat.  
Moeten we daarmee ook alles kunnen vergeven en iedereen opnieuw 
kunnen toelaten in het ambt? Dat is een vraag van geheel andere 
aard. Een soms ingewikkelde juridische vraag, een vraag waar de 
belangen van vele anderen in meegewogen zullen moeten worden, 
een vraag die heel goed met ‘nee’ beantwoord zal kunnen worden.  
 
Zo verschilt voor mij ook de zinsnede die ik in de krant las als citaat 
van het nieuw-beëdigde kamerlid wezenlijk van de woorden die klinken 
in een eredienst. Erkennen van feilbaarheid is geen excuus om daarna 
gewoon weer je plek in de samenleving in te kunnen nemen. Erkennen 
van feilbaarheid is een proces waarin je jezelf onder ogen komt, voor 
het aangezicht van de Eeuwige, in de hoop dat je daarna in de ruimte 
geplaatst zult worden om tóch weer mee te kunnen bewegen op de 
weg van het goede dat God ons vraagt.  

 
27 maart 2015, ds. Karin van den Broeke, preses van de generale 

synode van de Protestantse Kerk in Nederland. 
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De diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland zijn steeds meer 
maatschappelijk actief. Ondanks dalende ledentallen en het sluiten van 
kerkgebouwen stijgen de uitgaven voor diaconale activiteiten én groeit 
het aantal vrijwilligers. De diaconale uitgaven bedragen 100 miljoen 
euro op jaarbasis. De inzet van vrijwilligers in het diaconale werk wordt 
financieel gewaardeerd op 160 miljoen euro. Dat betekent dat 
protestantse diaconieën jaarlijks meer dan een kwart miljard aan de 
samenleving bijdragen. Deze conclusie staat te lezen in het Onderzoek 
maatschappelijke inzet diaconieën van de Federatie van Diaconieën 
en Kerk in Actie. In het onderzoek wordt verklaard hoe het komt dat 
lokale diaconieën steeds vaker en grootschaliger inspelen op 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals zorg en welzijn. Diaconieën 
geven in het onderzoek aan dat ze verwachten dat hun inzet alleen 
nog maar meer zal toenemen. 
Lees op www.kerkinactie.nl/diaconaalonderzoek alle 
onderzoeksresultaten en de aanbevelingen voor kerkenraden.  
 

Overgenomen uit de april-Nieuwsbrief van Kerk in Actie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elink.pkn.nl/l/136d4ffcc2c34cf5a28a236e09e8504c5374DA5D/5/
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Bijbels Museum wordt opvanghuis voor oude bijbels. 
Het Bijbels Museum in Amsterdam wordt een opvanghuis voor 
bijbels, tijdelijk, want bezoekers van het museum mogen een andere, 
eerder ingeleverde bijbel ook weer meenemen. Het doel is om bijbels 
die ongebruikt bij mensen thuis staan een nieuw leven te geven. 
Het Bijbels Museum roept iedereen op oude bijbels in te komen 
leveren in het Bijbels Museum. De toegang tot het Bijbels Museum is 
voor iedereen die een bijbel komt inleveren gratis. 
Iedereen die een bijbel inlevert wordt gevraagd een opmerking of 
herinnering in deze bijbel te schrijven. De bijbels worden 
gepresenteerd in de Bijbelzaal van het museum, in een speciale 
wisselkast-op-zaal. 
Adres museum: Herengracht 336, Amsterdam. 
 
Judikje Kiers, directeur van het Bijbels Museum, over dit nieuwe 
project: “Het initiatief voor de tijdelijke opvang van bijbels past binnen 
onze hedendaagse recycle- en doorgeef-cultuur. Het Bijbels Museum 
wil laten zien dat het oude tradities respecteert en tegelijkertijd 
meegaat met de actuele ontwikkelingen. Ik vind het prachtig dat we 
oude privé-bijbels aan nieuwe lezers kunnen doorgeven.” 
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap. 
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Contactgegevens 
Postadres kerk  Postbus 146 1670 AD Medemblik.   
   Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.)    
Predikant:  Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A,  820490. 
e-mail   predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl  
Kerkenraad  P. Stam, voorzitter. 
   E. van der Heijden-van den Akker, scriba: 543336. 
e-mail   scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl   
College van   P. Keemink voorzitter   0229-725930. 
Kerkrentmeesters:  R. van der Heijden secretaris   543336. 
e-mail   cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Diaconie:  H. Huttinga, voorzitter    541099. 
   Alma de Greeuw, secretaris   544897.  
email   diakonie@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Kerkelijke rekeningen IBAN nummers: gebruiken zonder spaties  
Diaconie:  W. Mosman     0228-581888. 
   IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66 
   t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik. 
Vrijwillige bijdragen: D. Meijers     542124. 

IBAN:  NL47 ABNA 0586 8274 04 
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik. 

Alle overige betalingen: H. Benedick      543791. 
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92 
t.n.v. Protestantse Gemeente te  Medemblik.  

 Bonifaciuskerk  Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij: 
   J. Beek  541578 of R. van der Heijden   543336. 

e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Onderweg   Vermenigvuldiging en verspreiding:  

L. Smoor      544642. 
Redactie:  J.P. Reinstra,     542043. 
   onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Website kerk:  www.bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand 
doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477. 
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