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Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

zondag 1 december  aanvang 10.00 uur. 
Voorganger: mevr. ds. B. Voort uit Enkhuizen. 
Schikking (t/m 15 december): Pinkstergroep.  
Collecte: 1e Diaconie:  Bloemenfonds, 
  2e Kerk.    
Koster: K. van Duijn, tel. 540414. 
 
zondag 8 december  aanvang 10.00 uur. 
Voorganger:  ds. G. Toes uit Hoorn. 
Collecte: 1e Diaconie:  PKM Pastoraat, 
  2e Kerk:   Algemene kosten. 
Koster: J.C. Klercq, tel. 543921. 
 
zondag 15 december  aanvang 10.00 uur. 
Voorganger:  ds. N. Visser uit Noord-Scharwoude. 
Collecte: 1e Diaconie:  Hart voor Moldavië, 
  2e Kerk:   Verwarming. 
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 
zondag 22 december  aanvang 10.00 uur. 
Voorganger: ds. H. van Olst uit De Rijp, 
Schikking (t/m 1e Kerstdag): Florisgroep. 
Collecte: 1e Diaconie: Rudolphstichting. 
  2e Kerk:   Plaatselijk pastoraal werk. 
Koster: K. van Duijn, tel. 540414. 
 
dinsdag 24 december  aanvang 21.00 uur. 
Kerstnachtdienst. 
Voorganger:  ds. N. Visser uit Noord-Scharwoude. 
Collecte: 1e Diaconie:  Kinderen in de knel, 
  2e Kerk. 
Koster: Koster: J.C. Klercq, tel. 543921. 
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woensdag 25 december  aanvang 10.00 uur. 
Eerste Kerstdag. 
Voorganger:  dr. O. Reitsma uit Zwaag. 
Collecte: 1e Diaconie:  Nes Ammim, 
  2e Kerk. 
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 
zondag 29 december  aanvang 10.00 uur. 
Voorganger:  ds. L. van Loo uit Hoogkarspel. 
Collecte: 1e Diaconie:  Light for the World, 
  2e Kerk:   Algemene kosten. 
Koster: K. van Duijn, tel. 540414. 
 
dinsdag 31 december   aanvang 16.30 uur. 
Oudjaarsdag. 
Voorganger:  mevr. ds. M. Kraak uit Opperdoes. 
Collecte: Kerk. (Er is één collecte.) 
 
zondag 5 januari  aanvang 10.00 uur. 
Voorganger:  ds. K. Goverts uit Zwaag. 
Collecte: 1e Diaconie: Ouderenwerk, 
  2e Kerk. 
Koster: Koster: J.C. Klercq, tel. 543921. 
 
zondag 12 januari  aanvang 10.00 uur. 
Voorganger:  ds. H.K. Zijlstra uit Creil. 
Collecte: 1e Diaconie: Stichting Amahoro, onderwijs in Burundi, 
  2e Kerk. 
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
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INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD 
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met 

donderdag 9 januari 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 17 januari verschijnen. 

 

Overdenking 
 

Loslaten 
 
Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt,  
het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan doen.  
 
Loslaten betekent niet mijzelf afsluiten,  
het is het besef dat ik een ander niet kan beheersen.  
 
Loslaten betekent machteloosheid toegeven,  
wat betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.  
 
Loslaten betekent niet in het middelpunt staan en alles beheersen,  
maar anderen toestaan hun eigen weg te gaan.  
 
Loslaten betekent niet treiteren, schelden of ruzie maken,  
maar zoeken naar eigen tekortkomingen en die verbeteren.  
 
Loslaten betekent niet alles naar eigen hand zetten,  
maar elke dag nemen zoals hij komt.  
 
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,  
maar erdoor groeien en leven in het hier en nu.  
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Loslaten betekent niet oordelen,  
maar de ander toestaan mens te zijn.  
 
Loslaten betekent niet ontkennen, maar accepteren.  
Loslaten betekent niet zorgen voor, maar geven om.  
Loslaten betekent minder vrezen en meer beminnen.  
 
Nelson Mandela. 

Ingezonden door Nelly An Bos.  
 

In memoriam 
 

 

Vrijdag 18 oktober jl. is overleden de heer  
Jan van der Meule 

in de leeftijd van 95 jaar. 
De laatste jaren van zijn leven woonde hij, eerst nog met zijn vrouw, in 
Huize Martinus. 
De heer Van der Meule werd in Domburg geboren. Omdat er veel 
kinderen in het gezin waren werd hij grootgebracht bij zijn oom en 
tante. Omstreeks 1930 ging hij op een geleende fiets richting 
Medemblik en de Wieringermeer om werk te zoeken. Vooral het 
verzorgen van paarden was zijn lust en zijn leven. Vele jaren heeft hij 
hier gewerkt. Hier leerde hij ook zijn vrouw kennen en samen trokken 
zij later wekelijks naar markten om kleding en antieke meubelen te 
kopen en te verkopen. De laatste jaren had hij veel hinder van ernstige 
aangezichtspijn, waar niets aan te doen was. 
Dit bemoeilijkte zijn eten en spreken. 
Hoewel zijn kinderen en kleinkinderen hem trouw bezochten, zijn dit 
moeilijke tijden voor hem geweest. 
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen van harte Gods troostende 
nabijheid toe. 
 
Annie Visser  
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Ingezonden 
 
Zomeropenstelling Bonifaciuskerk 2013. 
Ook dit jaar heeft weer een 25-tal mensen geholpen met de 
openstelling van de kerk voor bezoek gedurende de 
zomermaanden.  
Inclusief Florisdag en Monumentendag leverde dat een totaal van 
1549 bezoekers op. 
De opbrengst uit verkoop van kaarten en boekjes, inclusief 
donaties, bracht € 493,29 op. 
Iedereen bedankt voor haar of zijn inzet. 

Dirk Meijers. 
 
Bedankt… 
Hierbij willen wij bedanken voor de fruitmand die we kregen bij ons 
50-jarig huwelijk. We vonden het geweldig en hebben er heerlijk 
van gegeten. 

Rinus en Annie Bas. 

 
De hartelijke groeten van… 
Dit mag ik doorgeven aan allen die het willen horen en ontvangen: 
De hartelijke groeten van Hilde Nieuwenhuis, Bep Bijlsma en 
Minke Brinkman. 

Ina Bakker. 
 

Agenda 
zo. 8 december Aansluitend aan kerkdienst   
   Gemeentebijeenkomst (zie blz. 9). 
di. 17 december 16.30 uur Bonfoyer Kerstviering 

Ouderenmiddag. 
do. 19 december 18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel. 
di. 24 december 17.30 uur Bonfoyer Bijeenkomst 

voorafgaand aan de Kerstnachtdienst. 
do. 9 januari  Inleveren kopij ‘Onderweg’. 
di. 14 januari  14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag. 
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Van de kerkenraad 
 
Waarover spraken zij… 
 
Samenvatting van de Notulen van de kerkenraadsvergadering d.d. 
30 september 2013: 
 
Ingekomen stukken. 
Elly van der Heijden en Hieke van der Goot zullen de kerkenraad 
vertegenwoordigen bij de afscheidsreceptie van de heer Ton Heijboer 
als voorganger van de P.G. Andijk-Wervershoof, op 12 oktober in 
Andijk. 
Hannie Huttinga en Hieke van der Goot worden afgevaardigd naar de 
classis. Dit is tijdelijk totdat de vacature van predikant is ingevuld.   
Ds. Marijke Kraak informeert ons over de mogelijkheid een aanvraag 
te doen bij het Landelijk Dienstencentrum voor een bedrag uit de 
“bestemmingsreserves”. Een brief hierover zou verstuurd zijn. 
Contactpersoon in Utrecht is mevrouw Runia. 
Overige ingekomen stukken rouleren zoals gewoonlijk in de 
rondzendmap. 
 
Nieuws vanuit de pastorale raad. 
Heilke Kool wordt gevraagd of zij de kerkdienst op dankdag (6 
november) wil verzorgen. Zij vraagt hiervoor even bedenktijd. 
Hoewel de oudejaarsviering geen gezamenlijk kerkdienst wordt met de 
doopsgezinde gemeente besluit de kerkenraad de aanvangstijd van 
16.30 uur wel aan te houden. Aan de preekvoorziener zal gevraagd 
worden of het mogelijk is een voorganger te vinden. Mocht dit niet 
lukken dan wordt de liturgiecommissie gevraagd de oudejaarsviering 
te verzorgen.  
De nieuwjaarsontmoeting wordt verschoven naar de 1e zondag in 
januari. Om 10.00 uur wordt dan begonnen met een kopje koffie/thee. 
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Gemeenteavond. 
Op de agenda komen de jaarstukken van kerk en diaconie. 
Aan de gemeenteleden zal gevraagd worden om het bedrag dat het 
verjaardagfonds nog in kas heeft na aanschaf van de kanselbijbel, het 
project voor 2012, te mogen besteden voor de aanschaf van nieuwe 
liedboeken. Dit zal ook het bestemmingsdoel zijn voor 2014. 
De diaconie zal proberen, gezien het jaarthema van de 
avondmaalsdiensten en de diensten rondom de dankdag, een 
vertegenwoordiger van Dorcas te vragen e.e.a. te vertellen over de 
voedselpakkettenactie.  

 
Rondvraag. 
Ds. Marijke Kraak wijst erop dat het Classicaal Regionaal Overleg een 
lijst heeft opgesteld van landelijke doelen. 
De nieuwe kerkorde staat herzien op de website van de PKN. 
 
Samenvatting van de Notulen van de extra 
kerkenraadsvergadering d.d. 4 november 2013: 
 
Advies van de beroepingscommissie 
De voorzitter van de beroepingscommissie, Riemke Arendse is in de 
vergadering aanwezig.  
De beroepingscommissie heeft unaniem besloten om één van de voor 
beroep in aanmerking komende kandidaten voor te dragen.  
Hiervoor heeft de commissie de beweegredenen op papier gezet.  
Het voorstel, de sollicitatiebrief met CV, een verslag van het gesprek 
met de kandidaat en de referenties zijn bij de kerkenraad bezorgd.  
De voorzitter van de beroepingscommissie doet verslag van de gang 
van zaken m.b.t. één van de kandidaten die nu niet wordt 
voorgedragen.  
Deze naam kwam ook niet voor op de lijst met namen die ontvangen 
zijn van het Mobiliteitsbureau voor predikanten.  
De kerkenraad besluit unaniem om het voorstel van de 
beroepingscommissie over te nemen. 
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De scriba zal zo snel mogelijk de Solvabiliteitsverklaring aanvragen bij 
het RCBB, waarvoor de jaarrekening die vanavond ter vaststelling op 
de agenda staat, nodig is. 
Vervolgens zal zij de kandidaat telefonisch het besluit van de 
kerkenraad meedelen. 
Op de gemeenteavond van 6 november zal aan de gemeente het 
besluit van de kerkenraad worden meegedeeld.  
Wanneer de verklaring van het RCBB en de toestemming van het 
breed moderamen van de classis is ontvangen zal de gemeente, na 
afloop van een kerkdienst worden geïnformeerd in aanwezigheid van 
de leden van de beroepingscommissie zodat zij indien gewenst vragen 
kunnen stellen. 
Vervolgens zal worden gestemd. Bij deze stemming is een tweederde 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk. 
De gemeenteleden kunnen daarna bezwaar indienen tegen de 
gevolgde procedure. Hiervoor geldt een termijn van 1 week.   
Na afloop van die termijn en bij geen bezwaar, zal de beroepingsbrief 
worden overhandigd. 
Mochten er wel bezwaren tegen de gevolgde procedure worden 
ingediend dan legt de kerkenraad dit bezwaar – tenzij hij zelf het 
bezwaar uit de weg heeft kunnen ruimen – binnen twee weken voor 
aan het regionale college voor de behandeling van bezwaren en 
geschillen, dat ter zake een bindende uitspraak doet. 
Ds. Marijke Kraak informeert de kerkenraad over een vast te leggen  
werkverdeling van de 50% die als aanhangsel aan de beroepingsbrief 
moet worden gehangen. Hiervoor zijn op de site van de PKN 
voorbeelden beschikbaar 
Hierna verlaat de voorzitter van de beroepingscommissie de 
vergadering. 
 
 
 
 
 

Vervolg op blz. 9. 
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Hoe nu verder in de beroepingsprocedure 
Het CvK neemt het initiatief om samen met de kandidaat de pastorie te 
bekijken en hierover verdere afspraken te maken. 
 
Jaarstukken kerk 
Pieter Keemink heeft de jaarrekening 2012 rondgestuurd onder de 
kerkenraadsleden en licht deze toe. 
De kerkenraad stelt de jaarrekening vervolgens vast . 
 
Gemeenteavond 
Na de dienst krijgt de Stichting Dorcas het woord voor een presentatie 
over de voedselpakkettenaktie die het afgelopen jaar centraal stond bij 
de diaconale collectes in de avondmaalsvieringen. 
Daarna volgen informatie over het beroepingswerk, de jaarrekening 
2012, mededeling over invoering van het Nieuwe Liedboek per  januari 
2014 en de mogelijkheid om gebruik te maken van een intekenlijst, de 
rondvraag en de sluiting. 

E.A. van der Heijden-van den Akker, 
Scriba. 

 
 

 

UITNODIGING 
 
De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Medemblik 
nodigt u van harte uit voor een gemeentebijeenkomst op zondag 
8 december a.s. aansluitend aan de kerkdienst.  
Op deze bijeenkomst wordt u door de beroepingscommissie 
geïnformeerd en kunt u vragen stellen aan de 
beroepingscommissie en/of de kerkenraad. 
 
Namens de kerkenraad, 
E.A. van der Heijden-van den Akker, 
scriba. 
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Verslag Gemeenteavond 6 november 2013. 
 
Een goede opkomst met  33 gemeenteleden.  
Na een goede dankdienst voor gewas en arbeid krijgt een 
vertegenwoordiger van de Stichting Dorcas uit Andijk het woord.  
Door middel van een uitgebreide presentatie wordt de noodzaak van 
de voedselpakettenaktie, zoals deze het afgelopen jaar tijdens de 
avondmaalsvieringen en gedurende deze week heel duidelijk.  
 
Hierna doet de voorzitter van de kerkenraad verslag van de voortgang 
van het beroepingswerk te lezen in deze Onderweg onder verslag van 
de kerkenraad. 
Er worden enkele kritische opmerkingen geplaatst tijdens dit deel van 
de avond maar deze zijn inmiddels ontzenuwd. 
 
De jaarrekening wordt aan de hand van spreadsheets gepresenteerd. 
De vragen worden afdoende beantwoord. 
 
Aan de gemeenteleden wordt voorgesteld om het bedrag dat over is 
uit het verjaardagfonds 2012, na aanschaf van een nieuwe 
kanselbijbel, te bestemmen voor de aanschaf van enkele nieuwe 
liedboeken. De aanwezige gemeenteleden stemmen hiermee in. 
Januari a.s. zal ook in onze gemeente het nieuwe liedboek worden 
ingevoerd. De diaconie biedt middels een intekenlijst aan om ook voor 
gemeenteleden een nieuw liedboek in te kopen.  
 
Gevraagd wordt nog naar de stand van zaken met betrekking tot de 
aktie Motherwell. Het laatste bericht was dat ze gingen bouwen. 
Hiernaar zal worden geïnformeerd bij Tineke Don.  
 
Op verzoek van een gemeentelid zal in het vervolg meer worden 
gepubliceerd van het werk van de kerkenraad. 
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De vraag over de locatie voor de kerkdiensten in de winterperiode 
wordt doorgespeeld naar het College van Kerkrentmeesters (CvK) die 
aan de hand van metingen inmiddels het verschil in energieverbruik 
kunnen aangeven. 
 
Ook de ideeën over het onderhoud van de kerk (lees o.a. muren) 
worden meegenomen naar het overleg met de Stichting Bonifaciuskerk 
die op haar beurt actie voert voor het onderhoud van de kerk. 

E.A. van der Heijden-van den Akker, 
scriba. 

 
Diaconie 

 
 Dorcas voedselactie:  

een groot succes!  
 
Zoals u allen weet is begin november de 
voedselactie van Dorcas ook binnen onze 
gemeente van start gegaan. Met elkaar 
hebben we ruim 23 dozen met 

levensmiddelen verzameld. Daarnaast is er 
nog € 138,- gedoneerd, waarvan de diaconie 

ook nog heel wat levensmiddelen heeft kunnen 
aanschaffen.  
Met een afgeladen auto is de diaconie naar Dorcas in Andijk gereden. 
Daar hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe groot de actie is: 
enorme hallen vól met levensmiddelen die door vrijwilligers gesorteerd 
worden en klaargemaakt voor verzending. Ongelooflijk! Zoveel 
levensmiddelen, zoveel voedselpakketten voor de allerarmsten in 
Oost-Europa en Afrika. Een geweldige actie.  
Wij willen u allen hartelijk danken voor uw bijdrage. Zonder uw steun 
was deze actie niet zo geslaagd.  Wat ons betreft is de actie volgend 
jaar zéker voor herhaling vatbaar.  

Met vriendelijke groet van de diaconie.  
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Verslagje Landelijke Diaconale Dag 
 

9 november  2013 Beatrixgebouw- Jaarbeurs- Utrecht. 
Vol verwachting van wat we (Wil Zeldenrust en Hannie Huttinga) 
allemaal gingen beleven (ouwe rotten in het diaconale vak hadden 
ons al lekker gemaakt),  vertrokken we  met de trein van 7.20 uur 
uit Hoorn naar Utrecht. 
Ondanks alle werkzaamheden aan het spoor ging de reis 
voorspoedig en om 9 uur leverden we onze jas  in en konden we 
alvast een kijkje nemen bij alle kramen in de Beatrixhal, die voor 
deze gelegenheid was ingedeeld in Themapleinen, herkenbaar 
aan gekleurde ballonnen. Dat maakte   het heel overzichtelijk. Het 
is onmogelijk om met 2 mensen alles te zien en mee te maken op 
zo’n dag. Zoveel informatie kun je ook niet aan, althans ik niet en 
op deze manier konden we ons een beetje beperken tot thema’s..  
De informatie- pleinen: “Kerk in Actie”, “Armoede”, “Algemeen” 
waar vooral verschillende  koepel-organisaties stonden, 
“Vluchtelingen” “Werelddiaconaat”, Duurzaamheid”en “Zorg”. 
We hadden van tevoren aangegeven en afgesproken wat onze 
speciale belangstelling had en aan welke workshops we wilden 
gaan meedoen. O.a. duurzaamheid , zorg  en 
vakantiemogelijkheden zoals het Roosevelthuis  hadden onze 
belangstelling. We keken ook in kraampjes met onderwerpen waar 
we diaconale collectes aan hebben besteed of zullen besteden, 
b.v: ”Inlia”, het Internationaal  Netwerk van Lokale Initiatieven ten 
behoeve van Asielzoekers, een organisatie die zich inzet voor hulp 
aan asielzoekers in nood. O.a. de Pauluskerk is hierbij betrokken. 
En de Rudolphstichting, een organisatie die projecten ontwikkelt  
die de zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren 
verbeteren en vernieuwen, zodat zij de kans krijgen om zich te 
richten op hun toekomst. 
Er zijn zoveel doelen, die geld nodig hebben, zoveel noden veraf 
en dichtbij, en tegelijkertijd  weet je dat we niet aan alles kunnen  
bijdragen. 
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Maar ook zie en ervaar je op zo’n landelijke dag dat er zoveel 
gebeurt, heel veel akties, dat  zoveel goed gaat, zoveel lukt. En 
dat is enorm inspirerend. 
Eerst langzaam, maar steeds sneller, stroomde de hal vol met 
vertegenwoordigers van diaconieen uit het hele land. Het was 
mooi  om  te zien dat er zoveel mensen betrokken zijn . En dan 
was dit maar een deel  natuurlijk van al onze diakenen in 
Nederland . Geweldig! Een feest van herkenning en bekenning. 
Het had  zoiets goeds en warms! 
Om 10 uur was de liturgische opening waarin o.a. ds. Dick Couvee 
van de Pauluskerk in Rotterdam een toespraak hield over de 
bijzondere manier waarop in de Pauluskerk hulp wordt geboden 
aan  mensen in de knel. Het thema van zijn toespraak was: “Maak 
het verschil”. Hij begon met een praktisch voorbeeld van iemand 
die zonder hulp, dakloos, geen geld, geen eten, vrijdag na 17.00 
uur aan de deur stond. Doorgestuurd door de ambtenaar van de 
gemeente, van de afdeling die sloot, het weekend was begonnen. 
Hij vertelde wat er op dat moment toch nog kon worden gedaan. 
Een bed, bad en brood als eerste hulp. 
 
Aanvankelijk waren het vooral dak- en thuislozen, vaak  
vluchtelingen, die naar de Pauluskerk kwamen,  maar in de 
huidige crisistijd raken ook steeds meer Nederlanders ernstig in de 
problemen. 
Geesje Werkman, projectmanager Vluchtelingen  vertelde over de 
inzet voor vluchtelingen door diakenen en Kerk in Aktie. Haar 
motto:”Iedere vluchteling telt”. 
Een zeer praktische vrouw, duidelijk gewend de handen uit de 
mouwen te steken, niet praten, maar aanpakken en niet zomaar 
opgeven als iets niet meteen lukt. Klare taal. 
Haar betoog werd afgesloten met een filmpje over de aankomst 
van  de dochtertjes van een vluchtelinge die aanvankelijk niet 
mocht blijven. Maar door ingrijpen vanuit afdeling Vluchtelingen 
van Kerk in Actie uiteindelijk toch , op het vliegveld de hereniging. 



Onderweg december 2013 
 
 

 
14 

 

Deze mevrouw was meegekomen naar deze dag. Zij gaan vaker 
samen op stap als er ergens een  lezing moet worden gehouden. 
Later deze dag  hoorden we dat, mede door de politieke 
maatregelen,   alle bezuinigingen, steeds meer “gewone”mensen  
dringend hulp nodig hebben. 
Tijdens het ochtendprogramma hield nog een cabaretgroep ons de 
spiegel voor van hoe  je niet moet  omgaan met het sturen van 
noodhulp.De rollen werden omgedraaid. Nederland had een ramp 
over zich heen gehad, overstromingen, oogst mislukt, enz. 
De “arme”landen stuurden ons wat zij maar konden missen., o.a  
teenslippertjes, veel te klein, kleding vandaar, veel te klein, enz. 
Een diaconie uit provincie Groningen had van tevoren gevraagd of 
iedereen een kleinigheid wilde meenemen, die dan voor hun 
voedselbank bestemd was. B.v. tandpasta, waspoeder, roosvicee, 
jam, enz.   De spullen werden van achter uit de zaal naar voren 
doorgegeven, een paar mensen haalden dingen op. Het resultaat 
was geweldig, ze gingen met een volle bus naar huis. Wat een 
feest. 
Ik zou nog veel meer willen vertellen, maar misschien moet dat 
dan maar eens een volgende keer, b.v. over onze deelname aan 
workshops. 
We hopen dat U een indruk hebt gekregen van deze mooie 
landelijke dag. 
Als iemand diaconale kriebels begint te krijgen door dit 
stukje………………we hebben dringend behoefte aan uitbreiding 
van onze diaconie…………………of als het u leuk lijkt om eens 
mee te doen aan een Aktie………………schroom niet! Klamp ons 
aan, dan kunnen we er over praten. 

De diaconie. 
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Sponsorfietstocht Hemelvaartsdag 
Op Hemelvaartsdag fietsten we als leden van de PG Medemblik 
en de PG THOMAS gezamelijk voor Karlijn Rozendaal, een 
PABO- studente uit Hauwert. Zij was van plan om in de zomer in 
het kader van Stichting Edukans een onderwijsexpeditie te maken 
naar Oeganda. We konden door onze fietstocht het mooie bedrag 
van € 1610,00 aan deze expeditie bijdragen. Intussen heeft Karlijn 
haar reis naar Oeganda gemaakt en ze heeft er een boeiend 
verslag over geschreven. Ieder die dat wil kan het verslag 
opvragen bij Benno Hoekstra.  
In februari komt Karlijn een keer over haar reis vertellen en na 
afloop van één van de sobere maaltijden in Oostwoud. Ze zal daar 
ook een film laten zien waarop te zien is wat ze allemaal gedaan 
heeft. Zodra bekend is op welke datum dat zal zijn, laten wij u dat 
weten. Misschien kunnen we samen in Oostwoud aan een sobere 
maaltijd deelnemen, voor mensen die dat willen en tevens de film 
bekijken van het verhaal van Karlijn Rozendaal. 
Dat zou geweldig zijn voor haar. 

Met een hartelijke groet, 
Benno Hoekstra. 

 

Uitnodiging 
 
Kerstavond dinsdag 24 december in de foyer 

van de Bonifaciuskerk. 
Traditiegetrouw wordt er voorafgaande aan de 
kerstnachtdienst een gezellig samen zijn 
georganiseerd. Lekkernijen en salades op het 
buffet zullen niet ontbreken. De avond begint om 
half 6 met een glaasje glühwein of chocomelk. U 
wordt van harte hierbij uitgenodigd! 

Opgave bij: 
Riet Harkema 548317, 

Heilke Kool  541127. 
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Opbrengst film-groep 2013 
 
We hebben dit jaar maar twee keer samen naar een film gekeken. 
In  februari zagen we “Bitter Seeds”, waarin we zagen hoe 
eenvoudige boeren in India er niet aan ontkomen om genetisch 
gemanipuleerd zaad (van het Amerikaanse bedrijf Monsanto) voor 
het verbouwen van hun katoen te kopen. Daarbij moeten ze vaak 
grote schulden maken om de zaden te kunnen kopen.  
Manjusha Amberwar hoopt haar eerste artikel over de misstanden 
rondom deze situatie, te publiceren in het lokale krantje, maar 
deze ambitie valt haar niet licht. Haar hele familie is erop tegen en 
ook het onderwerp stemt niet vrolijk: de zelfmoordepidemie onder 
Indiase katoenboeren, onder wie haar eigen vader. 
Deze boeren zijn overgestapt op genetisch gemanipuleerde 
zaden, maar de nadelen blijken groot. De kosten voor mest en 
pesticiden blijken vele malen hoger dan verwacht. Bovendien 
verbruiken de zaden meer water, terwijl de boeren in dit droge 
gebied zijn aangewezen op de regen en dus zelden een goede 
oogst hebben. 
Na afloop  is € 45,00 gegeven voor ons goede doel: Family Help 
Program. 
De 2e film zagen we 5 november: The bridges of  Madison County, 
over twee mensen die elkaar toevallig ontmoeten en na vier 
intense dagen van elkaar liefhebben, afscheid  (moeten?) nemen. 
Over trouw, kiezen en wat daarvan allemaal de gevolgen in een 
mensenleven zijn. Omdat de beamer stuk was, is een nieuwe 
aangeschaft door het College van Rentmeesters. 
Omdat wij, als filmgroep er regelmatig gebruik van maken, vroeg ik 
een extra bijdrage om € 50,00 te kunnen overmaken ter bestrijding 
van de kosten van de aanschaf van de nieuwe beamer. 
Wat meer gegeven werd, zou weer voor FHP zijn. 
Tot mijn blijdschap was de opbrengst na afloop € 139,00. 
De beloofde € 50,00 zal worden overgemaakt op de rekening van 
onze gemeente, maar € 90,00 gaat naar FHP. We hebben 
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daarmee voor 2013 het mooie bedrag van € 135,00 voor FHP 
bijeengebracht. Bedankt, alle gulle gevers. 
Volgend jaar gaan we weer verder met zoeken en kijken naar films 
om over na te denken en praten. 

Hannie Huttinga. 
 

College van Kerkrentmeesters 
 
Restauratie van de kerktoren afgerond. 

 

 
ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW 
DICK BAK          en          PARTNER 

 

Zoals u allen hebt kunnen zien heeft  “onze” kerktoren enige maanden 
in de steigers gestaan. In opdracht van de gemeente Medemblik, 
eigenaar van de toren, is het voeg- en metselwerk op vele plaatsen 
vernieuwd. Ook zijn de wijzerplaten van de klok opnieuw geschilderd 
en is de verlichting verbeterd. 
Tijdens de restauratie was er regelmatig werkoverleg. Daarbij was 
altijd een kerkrentmeester van onze kerk tegenwoordig. Dit is gedaan 
om goed in de gaten te houden, dat ze geen al te gekke dingen gingen 
uitvoeren en om te bewaken dat er geen schade aan ons kerkgebouw 
ontstond. Dat er een kerkrentmeester bij deze vergaderingen 
aanschoof, had ook als voordeel dat we gebruik konden maken van de 
aanwezige steigers en de expertise van de architect en aannemer. 
Een van de eerste zaken die zo geregeld kon worden was het stofvrij 
inpakken van de balgenkamer in de toren en het aanbrengen van de 
plastic bescherming boven het orgel. Dit om te voorkomen dat er 
tijdens de werkzaamheden stof in het orgel zou komen. Maar we 
konden meer… Zo hebben we gevraagd of ze, nu er toch steigers 
stonden, eens wilden kijken naar in wat voor staat het windschot en de 
twee dakkapellen verkeerden. Nu het resultaat was, dat het windschot 
in zijn geheel vervangen  en opnieuw geschilderd is. De dakkapellen 



Onderweg december 2013 
 
 

 
18 

 

hebben nieuwe zijschotten gekregen en zijn ook opnieuw geschilderd. 
Daarna is op ons verzoek ook nog eens de loodslab, die bij harde wind 
zorgde voor veel lawaai in de kerk, vastgezet, zodat het harde trillende 
geluid tot het verleden behoort. Tot slot de verticale scheur tussen 
toren en het kerkgebouw. Bij de vorige restauratie is deze scheur 
dichtgemaakt, maar in de loop van de jaren door beweging van de 
toren weer open gegaan. Water en wind hadden hierdoor weer vrij 
spel. We hebben de aannemer en architect om een afdoende 
oplossing gevraagd en die is er nu ook gekomen. In de scheur aan de 
buitenkant van de kerk zijn verticaal twee koperen profielen 
aangebracht. Links en rechts, die in het midden in elkaar haken. Dat 
betekent dat de scheur weer water en winddicht is, maar ook dat 
beweging van de toren opgevangen wordt omdat de twee profielen vrij 
kunnen bewegen. 
U ziet het, we hebben mooi gebruik kunnen maken van het feit dat de 
toren gerestaureerd werd, om zo ook enige herstelwerkzaamheden te 
laten uitvoeren aan onze kerk. En nu nog wachten wanneer de klok 
weer gaat lopen, maar dat is een gemeentezaak en niet van onze 
kerk. 

Namens het college van kerkrentmeesters, 
Paul Stam. 

 

Herinnering  bijdrage   Solidariteitskas  2013. 
 
Velen hebben reeds de Solidariteitsbijdrage van € 10,00 betaald. 
Daarvoor hartelijk dank! Van een aantal gemeenteleden heb ik 
echter de bijdrage nog niet mogen ontvangen. Ik kan me 
voorstellen dat u waarschijnlijk, door alle drukte, vergeten 
bent om uw bijdrage te voldoen, of u bent de acceptgiro kaart 
kwijt geraakt. Geen nood: in dit Kerkblad treft wederom een 
acceptgirokaart aan en kunt u alsnog uw bijdrage voldoen! 
Nog even voor alle duidelijkheid:  De bijdrage is  € 10,00 per 
ingeschreven gemeente lid.   

De penningmeester. 
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Het loopt naar het eind van het jaar en de kerkenraad is al weer 
bezig met de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans  die van 13 
januari tot 20 januari 2014 gehouden zal worden. Het thema is 
opnieuw: Wat is de kerk u waard? Een mooie titel die ook 
omgekeerd kan worden: Wat ben ik waard voor de kerk? Heel veel 
mensen doen al veel voor de kerk, ieder naar zijn of haar gaven en 
kwaliteiten. Samen kunnen we ook heel veel. Toch moeten er ook 
kosten gemaakt worden en daarvoor is dan de actie Kerkbalans 
bestemd. 
Deze maand is de begroting vastgesteld en het doel is om de 
activiteiten van onze gemeente met een sluitende begroting te 
financieren. 
  
U weet dat het geld van actie Kerkbalans bestemd is voor onze 
eigen kerkgemeenschap. Ook het afgelopen jaar zijn er weer veel 
toezeggingen gedaan. 
Maar.. nog niet alle toezeggingen zijn binnen. Zo'n 20% van de 
toezeggingen moet nog binnenkomen. Mocht u ook behoren bij 
diegenen die nog hun bijdrage nog niet hebben overgeboekt, zou 
u dat dan zo spoedig mogelijk willen doen op rekening 
5868.27.404 van de Protestantse Gemeente te Medemblik. Het 
zou heel fijn zijn als in december alle bedragen binnen zijn. 
 

Het College van Kerkrentmeesters. 
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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: 
 
18-10: de heer J. van der Meule in de leeftijd van 95 jaar. 

 
 

Vervolg op blz. 21. 
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Verjaardagen: 
 
10-12:  mevrouw M. Jager-Janse, Valbrug 25. 
 
11-12: mevrouw M. Brinkman-Oosterhaven, Valbrug 44, 
  de heer W. Heijnen, Houtkopersgilde 6, 
  mevrouw M. Bood-Meinen, Nieuwstraat 39A. 
 
16-12: mevrouw G.P. de Vries-van der Voet, Waterborg 23. 
 
22-12: de heer T. Hoff, Waterborg 137. 
 
24-12: mevrouw J. van der Linde-Verboom, Waterborg 185, 
  de heer K. van Duijn, Vlietsingel 37. 
 
25-12: de heer P.T. Bijl, Oostersingel 52 
 
13-01: mevrouw A. Rustenburg-Klaver, Parklaan 9, 
  mevrouw L.C.G. Dijkman-Serno, Bagijnhof 19. 
 
16-01: mevrouw M. van Woerdekom-Broer, Uiverstraat 1. 
 
 

Overgenomen uit Kerkbulletin 
 
 

 
Commentaar bij de tijd - De tyfoon  
De tyfoon Haiyan is als een razende over de Filippijnen getrokken en 
heeft daar dood en verderf gezaaid. De omvang van de ramp roept 
herinneringen op aan de tsunami van 2008. Duizenden doden worden 
betreurd, dorpen zijn verwoest of zwaar beschadigd en er is 
schreeuwende behoefte aan water, voedsel en medicijnen.  
Opnieuw treft een deel van de mensheid een natuurramp. De natuur 
die ons draagt en voedt, die ons omringt en wiegt, heeft ook een ander 
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gezicht. De goede elementen van aarde, water, lucht en vuur kunnen 
een grimmige gestalte aannemen. Aardbevingen, overstromingen, 
stormen en vuurzeeën kunnen de mensheid verschrikken en doden.  
Soms is er sprake van een inbreng van de mens in het natuurgeweld. 
Bij vuurzeeën is dat nog het duidelijkst. Ook bij deze tyfoon? Mogelijk 
ligt er een verband met de klimaatsveranderingen, waarbij de 
menselijke hand wel bewezen is. Ook bij overstromingen speelt 
klimaatsverandering en regelmatig moet hier de factor van ontbossing 
genoemd worden. Zo natuurlijk is de natuur niet. Dat laat onverlet dat 
een natuurramp een eigen macht is, die voor een groot deel zijn eigen 
gang gaat.  
In Nederland kunnen we ons redelijk goed beveiligen tegen het water, 
onze bedreiging. Tegen de storm van enkele weken geleden is dat al 
lastiger. Een tyfoon zou ook hier voor enorme rampen zorgen. Wat dat 
betreft leven we op een bevoorrechte plaats in de wereld. En als er 
eens iets gebeurt, leidt dat nogal eens tot overdreven reacties. Zozeer 
zijn we gewend het leven in eigen hand te hebben, dat we het maar 
moeilijk kunnen verdragen iets te moeten ondergaan.  
Een natuurramp schokt. Hoe is het mogelijk dat er zoveel geweld 
loskomt op deze aarde. Mensen zijn muggen, die met een reuzenklap 
worden gedood. Er is ontzetting maar ook huiver. Er zijn elementaire 
krachten waar niets of niemand tegen opgewassen is. Dat is de tragiek 
van het bestaan. Waarom die er is? Daar kun je veel op zeggen, maar 
er is geen enkel antwoord dat echt bevredigend is.  
Deze aarde is geen paradijs. Voor velen is deze aarde zelfs een hel. 
Door leed dat mensen elkaar aandoen. Maar ook door leed van de 
natuur. Dat leed blijft. Vanzelf wordt deze aarde geen paradijs. Het is 
al heel wat wanneer er stukjes menswaardig leven zijn en tijden van 
rust en vrede. Een definitieve oplossing voor het raadsel van de 
geschiedenis en het raadsel natuur ligt in hoger handen. In dezelfde 
handen waar ook de slachtoffers liggen. Ons ontvallen, maar niet aan 
deze handen, van een God die de namen kent. Zijn naam roepen wij 
aan.  
Intussen doen we wat we kunnen. Helpen. Het is goed dat giro 555 is 
geopend. De hulp die geboden wordt, gaat via de Samenwerkende 
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Hulporganisatie (SHO). Daar is ook de Protestantse Kerk via Kerk in 
Actie bij betrokken. Kerk in Actie en de Protestantse Kerk gaan geen 
eigen actie ondernemen: in dit geval moeten de krachten worden 
gebundeld. Wel doe ik klemmende oproep om ruimhartig en gul te 
geven. Het is op dit moment het enige dat we kunnen doen.  
 
12 november 2013 - dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode 
van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
www.bijbelingewonetaal.nl 
Met de verschijning van de 
voorpublicatie van de Bijbel in Gewone Taal is er ook een website 
gelanceerd over deze vertaling: www.debijbelingewonetaal.nl. Op 
deze site kun je kennismaken met de vertaling en de vertalers en 
informatie lezen over de achtergronden en het proces. In een 
aantal korte filmpjes leggen vertalers uit wat de Bijbel in Gewone 
Taal is en waarom ze blij zijn dat ze mochten meewerken aan 
deze duidelijke Bijbel. In de gepubliceerde tekst van de Bijbel in 
Gewone Taal staan diverse links, waar nadere uitleg wordt 
gegeven. Bijvoorbeeld bij het verhaal van Mozes in de rieten 
mand. (Exodus 1). Bij de tekst ‘Toen ze (de dochter van farao) de 
mand opendeed, zag ze het kind’ staat deze toelichting:  ‘Op 
afbeeldingen van dit verhaal is het mandje bijna altijd open. Dat is 
logisch, want de kijker moet kunnen zien dat Mozes erin ligt. Maar 
uit dit vers blijkt duidelijk dat het mandje dicht was. En dat het dus 
een verrassing was, wat erin zat.’ De toelichtingen geven soms 
ook aan waarom een bepaalde vertaalkeuze is gemaakt. Een 
voorbeeld:  Exodus 1: 15 begint in de Bijbel in Gewone Taal met 
de woorden ‘Op een dag’. Dat vind je zo niet in andere vertalingen. 
In de toelichting wordt verklaard waarom deze keuze is gemaakt: 
‘vers 11-14 vertelt hoe de Israëlieten behandeld werden door de 
Egyptenaren: zo ging het in die tijd. In vers 15 wordt verteld over 
één bepaalde maatregel. Daarom begint dit vers in de BGT met de 
woorden 'Op een dag ...'. Dan weet de lezer dat er nu iets 
bijzonders komt.’ 

http://www.debijbelingewonetaal.nl/
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Kerstspeurpuzzel  
Van de woordparen komt er 
steeds één voor in het kerstevangelie (de eerste twee 
hoofdstukken van Matteüs of de eerste twee hoofdstukken van 
Lucas). Die woorden staan verborgen in het diagram (horizontaal, 
verticaal of diagonaal – van voor naar achter of van achter naar 
voor). Wanneer je de woorden wegstreept vormen de 
overgebleven letters woorden uit het kerstevangelie. Wat zijn die 
woorden en in welke bijbeltekst kun je ze vinden? (Deze puzzel is 
gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E N M E H E L T E B 

E I R Y S A V V G R 

A N D A V I D O A E 

U D G A B R I E L S 

G S T E R A E D I E 

U O P A L M A E L D 

S R E D R E H R E O 

T R S I U H N B A R 

U D T E R A Z A N E 

S W I E R O O K E H 

 

Engelen – Rendieren 

Herders – Schapen 

Michaël – Gabriël 

Maria – Madonna 

Hooi – Voederbak 

Nazaret – Efrata 

Augustus – December 

Noach – David 

Betlehem – Betel 

Kaars – Ster 

Herodes – Pilatus 

Stal – Huis 

Kerstcadeau – Wierook 

Libanon – Syrië 

Samaria - Galilea 
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Vul uw oplossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak 
kans op het boekje Kerst met de Zandtovenaar. Hebt u geen internet, 
dan kunt u uw oplossing ook per post sturen naar: Nederlands 
Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding 
van 'Prijspuzzel Kerst’ 
Uiterste inzenddatum: 15 januari 2014. 
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem.  
 
 
Kerst met de Zandtovenaar 
komt naar Alkmaar 
 
Zondagavond 15 december 2013 vindt het televisie-evenement ‘Kerst met de 
Zandtovenaar’ plaats op het Waagplein in Alkmaar. Gert van der Vijver vertelt 
met zijn indrukwekkende zandtekeningen opnieuw het verhaal van de 
geboorte van Jezus en jonge talenten en gerenommeerde artiesten zingen 
bekende kerstliedjes. De omroepen KRO en RKK zenden dit evenement uit 
tijdens de kerstdagen op Zapp en Nederland 1. 
De omroepen KRO en RKK en het Nederlands Bijbelgenootschap slaan de 
handen ineen voor een bijzonder kerstevenement voor de hele familie. 
Rieuwerd Buitenwerf, algemeen directeur Nederlands Bijbelgenootschap 
zegt: ‘Kerst met de Zandtovenaar biedt de unieke kans om de Bijbel dichtbij 
het hele gezin te brengen. Zowel jonge als oude kijkers worden geraakt door 
de kracht van de bijbelverhalen. Ze wekken verwondering en bieden de kans 
om na te praten met het hele gezin. Zo bereiken we op een leuke, passende 
wijze, jong en oud met de Bijbel.” 
Het kerstverhaal in de uitzending komt uit de Bijbel in Gewone Taal, een 
vertaalproject van het Nederlands Bijbelgenootschap. De Bijbel in Gewone 
Taal verschijnt in het najaar van 2014. 
 
Tweede editie  
Kerst met de Zandtovenaar in Alkmaar is een vervolg op de eerste editie die 
in 2012 werd gehouden op het Marktplein van Gouda. Deze editie was een 
groot succes: het evenement gold als het grootste familie-evenement rond 
Kerst. Daarnaast stemden ruim 800.000 kijkers af op de uitzendingen op 
Zapp en Nederland 1. 
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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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