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 Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

 

 

Naar aanleiding van de maatregelen m.b.t. het 
Corona-virus heeft de kerkenraad op 13 maart  

besloten om alle kerkdiensten, vespers, 
vergaderingen, ouderenmiddag, filmavond, 

Samen aan Tafel en alle andere activiteiten af te 
gelasten tot en met 31 maart. 

 
zondag 5 april  aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp. 
Collecte: 1e Diaconie: PKN Jeugdwerk JOP Palmpasen, 
  2e Kerk: Klein onderhoud. 
 
donderdag 9 april aanvang 19.30 uur.  Witte donderdag.
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.  Viering avondmaal. 
Collecte: Diaconie: Avondmaalsdoel. 
 
vrijdag 10 april aanvang 19.30 uur.  Goede vrijdag. 
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot. 
Geen collectes. 
 
zaterdag 11 april aanvang 21.00 uur.  Stille zaterdag. 
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot. 
Geen collectes. 
 
zondag 12 april  aanvang 10.00 uur. Pasen.  
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot. 
Collecte: 1e Diaconie: Paascollecte, 
  2e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.. 
 
zondag 19 april  aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. B. Siertsema uit Amstelveen. 
Collecte: 1e Diaconie: Stichting Antwoord, 
  2e Kerk: Energiekosten. 
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zondag 26 april  aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot. 
Collecte: 1e Diaconie: Gevangenenzorg, 
  2e Kerk: Onderhoud tuin en terrein. 
 
zondag 3 mei  aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. H. van der Burg uit Harderwijk. 
Collecte: 1e Diaconie: St. Ondergrondse kerk, 
  2e Kerk: Instandhouding eredienst. 
 
zondag 10 mei  aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot. 
Collecte: 1e Diaconie: Ouderenwerk, 
  2e Kerk: Kerkmuziek. 
 
zondag 17 mei  aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: prop. mevr. H. Frömming uit Heiloo. 
Collecte: 1e Diaconie: Bloemenfonds, 
  2e Kerk: Algemene kosten. 
 

Ter overdenking 
 

Voorjaarslied 
 
De lente maakt de stemmen los 
in dorp en stad, in park en bos, 
elk vogeltje in Gods natuur 
zingt blij zijn eigen partituur. 
 
Langs waterlopen klinkt het lied 
van rietzanger en karekiet, 
in 't veld roert zich de leeuwerik, 
de kievit roept: vivit, vivit! 
 
De merel in z'n zwarte pak 
Fluit een cantate op het dak, 
in 't laaghout voert met fijn geluid 
de tjiftjaf zijn muziekje uit. 
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De geestdrift van de nachtegaal 
maakt van de nacht een kathedraal, 
zijn lied verleent de duisternis 
een glans die van de hemel is. 
 
Nog eer het morgenlicht ontwaakt, 
de einder voor ons zichtbaar maakt, 
is reeds het vogelkoor op dreef 
en zingt de zon over de scheef. 
 
Dat is geloof, al zien we niet, 
we zingen in de nacht ons lied, 
een glans ligt over het bestaan, 
de dag van onze Heer komt aan! 
 
(vivit=Hij leeft)     Jaap Zijlstra 
(melodie: Daar juicht een toon) 
   Ingezonden door Nelli Mazereeuw. 

 
Van de predikant 
 
Volop veertigdagentijd 
 
Wanneer deze Onderweg uitkomt, staan we voor de vierde zondag 
van de veertigdagentijd. Halverwege zeven weken en de zevende 
zondag is het Pasen. We volgen een spoor door Exodus. 
Verhalen over Mozes. Verhalen van de voorbereiding van de uittocht 
van het volk uit Egypte. Verhalen van niet durven en niet kunnen. 
Verhalen van woestijnen en volhouden. Verhalen van ergens een 
God, die zegt erbij te zijn en mee te gaan. Onderweg naar de 
toekomst. Verhalen, waarin je je mag laten meenemen, als je wilt. 
Naast Exodus wordt er goed nieuws aangereikt door Matteüs en 
Johannes. Verhalen vol mogelijkheden, vol leven, vol nood ook 
gaandeweg. Als je wilt, mag je je ook in deze verhalen laten 
meenemen. Om straks samen en door alles heen aan te komen bij 
Pasen. Of zoals het veertigdagenlied zingt:  
Om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen,  
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om met Pasen klaar te zijn.  
 
Halverwege zijn we, ook met vespers. In de veertigdagentijd zijn er, 
zoals gebruikelijk, op de woensdag de vespers met daarna een 
eenvoudige maaltijd van soep en brood. Het thema voor dit jaar is ‘de 
schepping’. Met schilderijen van Joki Harms uit Hoorn voor ogen 
horen we telkens een paar verzen uit Genesis 1. Hier groeit het 
leven. Leven, waarvan God zegt dat het goed is, tov. Tov is een 
woord, dat ruimte geeft. Iets dat tov is of iemand die tov is, krijgt 
ruimte om te leven, krijgt toekomst. 
De vespers beginnen om 17.30 uur in de Bonfoyer. En de cantorij 
werkt en zingt mee. De komende data zijn nog woensdag 25 maart 
en 1 april. 
Daarna komen we in de Stille week bij elkaar in de Vermaning aan 
de Tuinstraat, met vespers om 19.00 uur. De data hiervoor zijn 
maandag 6 april, dinsdag 7 april en woensdag 8 april.  
Samen in de Stille week, richting Pasen 

Zo gaan we de Stille week in. Na de eerste drie dagen in de 

Vermaning volgen er drie dagen in onze eigen kerk. Samen met een 

ad hoc liturgie-commissie worden de diensten van Witte donderdag, 

Goede vrijdag, Stille zaterdag en Pasen voorbereid. Het is fijn om hier 

samen over na te denken. Mocht u een volgend keer willen meedoen, 

meedenken en meepraten, dat kan. Laat het ons even weten.  

Alles wat over ons geschreven is   
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen,  
alle beproeving van de wildernis. 
 

Met dit lied - 556 uit het Liedboek - gaan we de dienst van Witte 

donderdag in. We beginnen om 19.30 uur en vieren op deze dag 

ook het Avondmaal. Gezien de situatie rond het nieuwe corona-virus 

tijdens het schrijven van deze kopij zullen we bij het delen van wijn en 

druivensap geen grote bekers, maar kleine bekertjes gebruiken. 

Mocht de situatie toch een andere beslissing vragen, dan laten we u 
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dat uiteraard weten. Op Goede vrijdag staat heel het evangelie van 

het lijden en sterven van Jezus centraal. Ook dan beginnen we om 

19.30 uur. In de dienst op Stille zaterdag breekt Pasen door. Er 

komt licht, dat nooit meer dooft. Een nieuwe paaskaars is hiervoor 

een kostbaar symbool. Alles wordt licht! Vier met ons mee vanaf 

21.00 uur. 

En dan breekt de morgen van Pasen aan!  

Sta op! Een morgen ongedacht,  
Gods dag is aangebroken,   
er is in één bewogen nacht   
een nieuwe lente ontloken.   
Het leven brak door aarde en steen,   
uit alle wonderen om u heen   
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 

Veertig dagen naartoe geleefd, volgehouden, uitgehouden, stil 
gevallen, door gezongen, ondanks alles. Het lied hierboven - 630 uit 
het Liedboek - zet ons midden in een ongedachte morgen, midden in 
het geschenk van het leven, midden in wonderen die ons verstand te 
boven gaan. 
We vieren een nieuwe zondag op een vertrouwde tijd, 10.00 uur in 
de Bonifaciuskerk, Pasen!  
 
Dit kerkelijke jaar wordt veel gelezen uit het evangelie volgens 
Matteüs. Naast stukjes Exodus - ik noemde het eerder - zullen we op 
Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en Pasen Matteüs 
volgen. Bijzonder is, dat elke evangelist vertelt over de laatste dagen 
van Jezus en dat zij allemaal hun eigen accenten leggen. Op Goede 
vrijdag en op Pasen wordt vaak Johannes gehoord; zijn woorden 
klinken wellicht het meest vertrouwd. Des te meer een reden om je af 
te vragen: wat hoor ik bij Matteüs?  
 
Na de betrokkenheid bij de vespers zal de cantorij ook op Witte 
donderdag en met Pasen aan de dienst meewerken. Voor hun tijd en 
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inzet nu alvast mijn dank aan de zangers, zangeressen en hun 
dirigent! 

 

Volop film 
 
Er zijn films, waarvan je gelijk al zegt “Dit moeten we in de 
veertigdagentijd zien.” of “Dit past bij de tijd van 4 en 5 mei.” of  “Dit 
past bij wat er nu in de wereld gebeurt.” of “Dit past bij advent.” Vaak 
valt een thema van een film precies op de goede plek. Soms ook lijk 
je er niets mee te kunnen. Dan is het de uitdaging om juist wel te 
kijken: Wat brengt het bij je teweeg? 
Hannie Huttinga verzorgt al jaren onze waardevolle filmavonden. 
Sinds kort en met veel plezier kijken we er ook samen naar. Zo hopen 
we steeds weer mooie films voor jullie op het spoor te komen. 
Onlangs werd ons een film aangereikt, die past in de tijd voor Pasen. 
Een avond hiervoor is gepland op dinsdag 31 maart  en er is meer… 
Dat vertelt Hannie zelf, verderop in deze Onderweg. 
 
Samen kerk na Pasen 
 
Vóór Pasen tellen we de dagen, na Pasen gaat dat door. Van Pasen 
tot Hemelvaart is veertig dagen en tot Pinksteren vijftig dagen. 
Daarover meer in de volgende editie. Wel nu alvast even aandacht 
voor Hemelvaartsdag. Deze dag beleven we samen met de Thomas-
gemeente. Een aantal van hun gemeenteleden komt ’s ochtends naar 
Medemblik fietsen voor een gezamenlijke dienst in de Bonifaciuskerk. 
Misschien mogen we dan ook wat fietsers uit Opperdoes 
verwelkomen. Na de dienst en de koffie fietsen we gezamenlijk - en 
als dat kan gesponsord! - naar Oostwoud. Ook hierover meer nieuws 
verderop in dit blad. 
 
Volop gemeente 
 
De laatste maanden is er gewerkt aan een nieuwe gemeentegids. De 
vorige versie was van 2018-2019 en aan vervanging toe. Op het 
moment dat ik dit schrijf, zijn er nog enkele open plekken bij de in de 
gids vermelde wijken en zoek we nieuwe contactpersonen. Wie 
weet…  
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Maar sowieso hebben we als gemeente dus binnenkort een gids, die 
bij de tijd is. Met dank aan eindredacteur en drukker Dicky. 
 
Tot slot  
 
Als alles - voor nu - gezegd en geschreven lijkt, kan het stil worden. 
Stilte is iets wonderlijks, waarin woorden en gedachten je zomaar 
kunnen toevallen, of waarin God soms zomaar hoorbaar of voelbaar 
wordt, of waarin je wacht… 
Tot slot een stukje gedeelde stilte tussen dichter Willen Jan Otten en 
God…? 
Gevonden in het Liedboek op pagina 1415. 
 
Ik heb mij nu zo luid tot u gericht  
dat uw zwijgen is gaan klinken  
naar de stilte in een bladstil bos  
nadat er ’s nachts uit een tent  
een kind geroepen heeft en het was  
het mijne niet. Ik twijfel niet  
aan uw bestaan zo lang u tot mij  
zwijgt. Het is aan mij, u laat mij vrij  
om uit uw echoënde stilte op te staan.  
 

Met een groet, 
Hetty Boot. 

 

 
Diaconie 
 
Sponsorfietstocht voor het Inloophuis Medemblik. 
 
Verleden jaar hebben we met elkaar op Hemelvaartsdag een mooi 
bedrag bij elkaar gefietst voor het inloophuis in Hoorn. Dit jaar gaan 
we dat doen voor het Inloophuis Medemblik. 
Op woensdagavond 18 maart, aansluitend aan de vespers en de 
sobere maaltijd, zal  de oprichter van het inloophuis (Tom van der 
Wal) ons komen vertellen, voorlichten, over het doel van onze 
Hemelvaartsdag- sponsorfietstocht 2020. Overigens heeft hij het 
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inloophuis samen met zijn vrouw Tonia van der Wal, opgericht. Als dit 
blad bij u in de bus valt, is het waarschijnlijk al woensdag geweest, 
maar wij hopen dat u erbij zult zijn / was, omdat u ook al naar de 
sobere maaltijd komt. 
Er is een mooi verzorgde brochure , waarin u veel te weten kunt 
komen. De eerste regel luidt: “Wanneer mogen wij u begroeten?” 
“In ons Inloophuis kunt u terecht als u geconfronteerd wordt met een 
levensbedreigende ziekte. Van uzelf of een naaste. Hier staan 
vriendelijke mensen voor u klaar in een huiselijke sfeer. Zij bieden 
een luisterend oor, geven een goed advies en regelmatig is er een 
lezing, cursus of workshop. Daarnaast is er veel ruimte voor 
ontspanning en creativiteit. Ook uw lotgenoten kunt u daar 
ontmoeten. Inloophuis Medemblik is opgericht in 2012.” 
Vervolgens gaat deze zeer goed verzorgde brochure verder met een 
schat aan informatie. Er liggen regelmatig brochures in de Bonfoyer 
en anders kunt u er eenvoudig een gaan halen. 
We hoeven u waarschijnlijk niet meer uit te leggen hoe het verder 
werkt, maar als reminder:. 
Dit jaar vertrekken we uit Medemblik, nadat we eerst een korte 
kerkdienst hebben, maar dan hebben de fietser(ster)s uit Oostwoud 
en mogelijk Opperdoes al een fietstochtje achter de rug, dus vanaf 
9.30 uur staat de koffie klaar. Na de kerkdienst fietsen we met elkaar 
een mooie tocht, uitgezet door Benno Hoekstra, naar Oostwoud voor 
een gezamenlijke lunch. Daarna gaat iedereen weer zijns / haars 
weegs. 
Tot zover de organisatie.  
Nu is de beurt aan u. Fiets mee, en probeer dat gesponsord te doen. 
Benader familie, vrienden, broeders en zusters, kortom iedereen om 
u te sponsoren voor het goede doel. Doen! 
Hoewel  het nog even duurt voor het Hemelvaartsdag is (donderdag 
21 mei)  maar omdat u natuurlijk ruim de tijd wilt hebben, alvast dit 
verhaal. Kort voor Hemelvaartsdag  kunt u zich opgeven. Daarover 
hoort u t.z.t. meer. 

Benno Hoekstra en Hannie Huttinga. 
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Dagelijks leesrooster 
 
maart: 
20 vrijdag Prediker 8:1-9  Het leven is eindig 
21 zaterdag Prediker 8:10-17 Levensgenieters 
22 zondag Exodus 6:26-7:13 Wie spreekt er 
eigenlijk? 
23 maandag Exodus 7:14-25 Verzet is bloedlink 
24 dinsdag Exodus 7:26-8:11 Overal kikkers 
25 woensdag Exodus 8:12-28 Apart 
26 donderdag Exodus 9:1-12 Geruimd 
27 vrijdag Exodus 9:13-35 Na hagel komt ... 

nog steeds verzet 
28 zaterdag Exodus 10:1-20 Kaalslag 
29 zondag Exodus 10:21-11:10 De laatste slag 
30 maandag Psalm 130  Door een diep dal 
31 dinsdag Exodus 12:1-13 Nieuwjaar 
 
april: 
01 woensdag Exodus 12:14-28 De vooravond van de bevrijding 
02 donderdag Exodus 12:29-42 Voorbij 
03 vrijdag Exodus 12:43-51 Feestregels 
04 zaterdag Exodus 13:1-16 Gedenken en vooruitzien 
05 zondag Matteüs 21:1-17 Kinderdienst 
06 maandag Exodus 13:17-14:14 Gods weg 
07 dinsdag Exodus 14:15-31 Recht door zee 
08 woensdag Matteüs 26:1-16 Tot elke prijs 
09 donderdag Matteüs 26:17-75 Gevangen om te bevrijden 
10 vrijdag  Matteüs 27:1-56 Cruciaal 
11 zaterdag Matteüs 27:57-66 Veiligheidsmaatregel 
12 zondag  Matteüs 28:1-7 Beving 
13 maandag  Matteüs 28:8-15 Wat is waarheid? 
14 dinsdag Exodus 15:1-21 Zingende broeders en zusters 
15 woensdag Exodus 15:22-27 Bitter en zoet 
16 donderdag Exodus 16:1-20 Verlangen naar de 

vleespotten van Egypte 
17 vrijdag Exodus 16:21-36 Neem, eet 
18 zaterdag Psalm 111  Daadkracht 
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19 zondag Prediker 9:1-10 Optimisme?  
20 maandag Prediker 9:11-18 Schijn bedriegt 
21 dinsdag Prediker 10:1-11 Blijf kalm 
22 woensdag Prediker 10:12-20 Leef bewust 
23 donderdag Prediker 11:1-10 Zet niet alles op één kaart 
24 vrijdag Prediker 12:1-14 Ouderdom komt met gebreken 
25 zaterdag Psalm 95  Luister en jubel 
26 zondag Handelingen 15:1-5  Verdeeldheid 
27 maandag Handelingen 15:6-21  Het verlossende woord 
28 dinsdag Handelingen 15:22-35  Bemoedigende woorden 
29 woensdag Handelingen 15:36-16:5 Wie gaat er mee? 
30 donderdag Handelingen 16:6-15  Oversteek 
 
mei: 
01 vrijdag Handelingen 16:16-24 Voorspelbaar? 
02 zaterdag Handelingen 16:25-40 Vrijheid en recht 
03 zondag Exodus 17:1-7  Water en brood 
04 maandag  Exodus 17:8-16  Ondersteuning 
05 dinsdag  Psalm 23   Vredeslied 
06 woensdag Exodus 18:1-12  Familiebezoek 
07 donderdag Exodus 18:13-27  Raadzaam 
08 vrijdag Exodus 19:1-15  Communicatie 
09 zaterdag Exodus 19:16-25  Ontzag 
10 zondag Psalm 68:1-19  Samen optrekken 
11 maandag Psalm 68:20-36  Gedragen 
12 dinsdag Handelingen 17:1-9  Schriftbewijs 
13 woensdag Handelingen 17:10-15 Onderzoek en tegenwerking 
14 donderdag Handelingen 17:16-21 Nieuwsgierig 
15 vrijdag Handelingen 17:22-34 Bekend met de  
      onbekende God 
16 zaterdag Psalm 34   Houvast 
17 zondag Exodus 20:1-17  Gezag 
18 maandag Exodus 20:18-26  Ontzag 
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Inleveren kopij ‘Onderweg’ 
 

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met 
donderdag 7 mei 2020  

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

Het volgend kerkblad zal in de week van 15 mei verschijnen. 
Verdere inleverdata in 2020: 
 Inleveren:   Verschijnen rond: 
 do. 18 juni   vr. 26 juni. 
 do. 06 augustus  vr. 14 augustus. 

 

 
 
Agenda 
 

Naar aanleiding van de maatregelen m.b.t. het Corona-
virus heeft de kerkenraad 13 maart  besloten om alle 

kerkdiensten, vespers, vergaderingen, ouderenmiddag, 
filmavond, Samen aan Tafel en alle andere activiteiten 

af te gelasten tot en met 31 maart. 
 
wo. 1 april  17.30 uur Bonfoyer Vespers. 
ma. 6 april, di. 7 april   
en wo. 8 april   19.00 uur Vermaning Tuinstraat: Vespers.  
do. 16 april  18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel.  
ma. 20 april  19.30 uur Consistorie Vergadering 

kerkenraad. 
di. 21 april  14.30 uur Bonfoyer  Ouderenmiddag. 
di. 21 april  19.30 uur Bonfoyer  Filmavond 

(zie blz. 14). 
di. 19 mei  14.30 uur Bonfoyer  Ouderenmiddag. 
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Waarover spraken zij in de kerkenraad in februari? 
 
Na de opening en het rondje in de kerkenraad hebben we de notulen 
van de vorige vergadering besproken en vastgesteld. 
 
Verder kwamen de diverse uitnodigingen aan de orde. 
 
De voortgangsgesprekken over de restauratie staan ook iedere 
vergadering op de agenda. Helaas was er nog geen voortgang te 
melden. Er zijn wel afspraken met de Stichting Bonifaciuskerk 
gemaakt over de verdeling van de kosten die niet door subsidies 
gedekt worden. 
 
Verder hebben we gesproken over de gemeenteavond. 
 
Als kerkenraad hebben we besloten om vanaf 1 maart de organisten 
een vergoeding te geven voor hun vrijwilligerswerk. Zij krijgen de 
landelijk vastgestelde vergoeding voor vrijwilligersorganisten. 
De uitvaartprotocollen zijn geactualiseerd en goedgekeurd. 
 
Inmiddels hangt er een AED in de keuken en wordt er een tiental 
mensen opgeleid om te reanimeren. 
 
De actie Kerkbalans heeft € 42.000,- opgebracht, evenveel als vorig 
jaar. Een geweldig resultaat! De diverse aanpassingen van de 
verwarming hebben een bezuiniging opgeleverd van € 3000.- 

 
Uit de gemeente 
 
Blijf in contact met uw kerk. 
Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties 
(verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: 
Nelly An Bos. 
 
Nieuw ingekomen: 
29-01: De heer en mevrouw A.B.J. Kelder-Quik,  

Pieter Wariuslaan 114 in Midwoud. 
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Verjaardagen:  
21-03: Mevrouw F. Bakker – Pols, Pekelharinghaven 12. 
22-03: Mevrouw M.M. Hayes – Vink, Droge Wijmersweg 5 /065, 

Wervershoof. 
30-03: De heer C.J. van der Made, Brakeweg 20. 
31-03: De heer J.C. Klercq, St. Maartenshof 15. 
06-04: Mevrouw G. van Unen – Visser, Pampus 24. 
07-04: Mevrouw C.H. Kool – Danser, Meerlaan 43. 
20-04: Mevrouw L. Bloemhof – Schukken, Gasthuysweydt 44. 
21-04: Mevrouw T. van der Veen – Tamminga, Sint Maartenshof 13. 
29-04: De heer A. Hoogschagen, Ridderstraat 32. 
01-05: Mevrouw J.M. Noor - van der Bijl, Breek 7. 
03-05: Mevrouw J.P.M. van de Wetering - van der Kevie,  

Koningshof 13 A. 
06-05: De heer J. Kool, Oostersteeg 36. 
12-05: De heer G. Bon, Droge Wijmersweg 5 /110, Wervershoof. 

 
 
Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen 
 
Dijklander Ziekenhuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn. 
Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18,1614 SN Lutjebroek. 
AMC,  Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.  
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. 
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar. 
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn. 
Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn. 
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat  10, 1657 AT Abbekerk. 
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik. 
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes. 

 
Samen aan Tafel 
 
Op 16 april gaan we weer samen aan tafel. 
Meld U op tijd aan, want anders past u er 
misschien niet meer bij! 
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Aan het eind van de  maaltijd komt meestal de lijst voorbij waarop u 
zich kunt opgeven voor de volgende keer en verder via Wil 
Zeldenrust of Hannie Huttinga. 

 
Tot ziens namens de voorbereidingscommissie, 

Hannie Huttinga. 

 
Filmavond 
 
Op dinsdag 21 april gaan we weer naar een film 
kijken in de Bonfoyer, aanvang 19.30 uur. 
We hebben eerder naar de film ‘Like father, like 
sun’ gekeken, over twee Japanse jongetjes, die 
bij de geboorte zijn verwisseld. 
Ditmaal een dergelijke gebeurtenis, maar in een totaal andere 
situatie, met totaal andere problemen. Bij de keuring voor militaire 
dienst komt aan het licht dat er iets niet klopt. Een Israëlische 
jongeman kan niet de zoon zijn van de man die dat altijd gedacht 
heeft. 
Nader onderzoek volgt. En dan……………De dokter biedt namens 
het voltallige ziekenhuispersoneel zijn excuses aan. Achttien jaar 
geleden is ten tijde van de bombardementen in het ziekenhuis in 
Haifa een foutje gemaakt. In de hectiek van de ontruiming zijn twee 
baby’s (Joseph en Yacine) omgewisseld en daardoor bij de 
biologische ouders van de ander terecht gekomen en opgegroeid. De 
verslagenheid is groot. De vaders verlaten vrijwel direct boos en 
onthutst de spreekkamer, terwijl de twee moeders toenadering 
zoeken tot elkaar om hun verdriet te verwerken. De situatie wordt nog 
eens extra bemoeilijkt door het feit dat Joseph een joods Israëliër  
is en Yacin een Palestijn uit de Westelijke Jordaanoever. Hoe 
handelen beide families met de idee dat ze een kind van de vijand 
hebben opgevoed? Hoe kunnen de jongens hiermee omgaan? 
Een heel bijzondere film, super actueel, maar ook prachtig verfilmd. 
Tot ziens, 21 april. Dat lijkt nog ver, maar … 
Eerst op 31 maart in de gespreksgroep van dinsdagavond nog een 
andere film. Al wat ouder, maar zeker zeer de moeite waard: ‘De 
Avondmaalsgangers’ van Bergman. Destijds een topper!! 
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Hieronder daarover meer informatie, maar er komen dus maar liefst 
twee films aan! 

Hannie Huttinga. 
PS/NB  
Na afloop van de vorige film heeft u € 102 in de pot voor het 
Inloophuis gedaan. Bedankt, een prachtig resultaat!  
 
 
 

Nieuws om door te geven 
 
Braille-bijbelboeken voor Ghana 
Zelf in de Bijbel kunnen lezen is een 
ervaring die veel blinden en slechtzienden in Ghana niet kennen. 
Daar wil het NBG met hulp van de leden van de Bijbel per Maand-
Club verandering in brengen. Met de bijdrage van de BpMC kunnen 
we in Ghana brailleboeken met bijbelse verhalen uitdelen. Een 
tastbaar geschenk!  
Het Afrikaanse land Ghana telt veel blinden en slechtzienden. Dat 
komt door een combinatie van armoede, slechte hygiëne en 
gebrekkige medische zorg. Meer nog dan in Nederland is het voor 
deze mensen moeilijk om mee te doen aan het normale leven. 
‘Zelfs in de kerk voelen ze zich vaak buitengesloten’, zegt Charles 
Adu-Twumasi van het Ghanees Bijbelgenootschap. ‘Braillebijbels zijn 
voor de meeste blinden onbetaalbaar. Ze kunnen dus niet zelf in de 
Bijbel lezen of meepraten in studiegroepen.’ 
 
Rijkere ervaring 
Aan de Three Kings Special School in Adidome studeren 33 
studenten aan de speciale braille-afdeling. Zij mochten al een braille-
bijbelboek ontvangen. Voor Atitsogbe Agbemafle (20) is bijbellezen 
zo een rijkere ervaring geworden. 
Atitsogbe: ‘Ik geniet van het zelf lezen van de teksten. Als mensen 
me voorlezen, kan ik niet stoppen of iets herhalen als ik dat wil. Nu ik 
zelf kan lezen, begrijp ik beter wat er staat. Dat helpt mij om het toe te 
passen in mijn leven.’ 
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Bijbel per Maand-Club 
Elke maand een bijbel: dat is het idee achter de Bijbel per Maand-
Club. Leden van de BpMC steunen elke maand één van onze 
concrete bijbelprojecten wereldwijd.  
De BpMC is bijna 50 jaar geleden opgericht voor NBG-leden om 
wereldwijd concrete bijbelprojecten te ondersteunen. Dankzij de 
steun van de clubleden krijgen elke maand duizenden mensen 
toegang tot de Bijbel in hun eigen taal. In binnen- en buitenland. 

 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.  

 
Overgenomen uit de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk 
in Nederland 
 
Protestants perspectief van ds. René de Reuver, scriba generale 
synode, over de angst voor corona en de tragische situatie van 
vluchtelingen aan de Grieks-Turkse grens. 
Corona 
Het spook van de angst waart rond in onze wereld. Deze keer in de 
vorm van een ongrijpbaar virus waarvan we niet veel meer weten dan 
de technische codenaam ‘Covid-19’. Het virus maakt niet alleen ziek, 
het leidt vooral tot angst voor het ongewisse en ongrijpbare. Iedereen 
kan zomaar ziek worden, het sterftecijfer ligt twee tot drie keer zo 
hoog als bij de gewone griep en er bestaat nog geen enkel medicijn 
tegen. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan dit virus de 
genadeklap betekenen. In Nederland is de eerste oudere al aan het 
virus overleden.  
Bovendien ontwricht het virus de hele samenleving. Mensen zitten 
thuis in quarantaine, ziekenhuizen dreigen een stroom van ernstig 
zieken niet aan te kunnen, evenementen worden afgelast en er wordt 
overwogen om de aanstaande Olympische Spelen zonder publiek te 
spelen. Daarbij krijgt de economie een forse klap. Het eerste bedrijf 
dat door het coronavirus is omgevallen, heeft zich al gemeld. Angst 
voor dit virus grijpt om zich heen. Het ontreddert.  
Tragedie aan de Grieks-Turkse grens 
Deze ontreddering wordt ook nog eens gevoed door wat er gebeurt 
aan de Grieks-Turkse grens. Duizenden vluchtelingen zijn opnieuw 
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speelbal van machtspolitiek. Deze keer van de belangen van ‘onze’ 
Europese politici! De verbijsterende taferelen spelen zich niet af, 
ergens ver weg in een uithoek van de wereld, maar in ons 
‘beschaafde’ Europa. Politieke belangen worden uitgespeeld over de 
ruggen van vluchtelingen, van mannen, vrouwen, kinderen en baby’s. 
De beelden van deze mensen wier hoop misbruikt wordt, zijn 
onthutsend. We kijken ernaar en voelen ons verbijsterd en 
machteloos. Waar geen wil is, blijkt er inderdaad geen weg te zijn. 
Het drama aan de Grieks-Turkse grens illustreert het failliet van de 
Europese migratiepolitiek.  
Veertigdagentijd 
Angst en verbijstering ontredderen ons. Wat rest ons, tegenover een 
ongrijpbaar virus en een failliete politiek die solt met kwetsbare 
mensen? We leven in de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en 
omkeer. De ontreddering vanwege het virus en de vluchtelingencrisis 
zet ons des te meer hiertoe aan.  
De veertigdagentijd noopt ons tot bezinning op onze gemeende grip 
op het leven, op de waardigheid van elk mensenkind en op ons 
diepste houvast. Het coronavirus bepaalt ons erbij dat wij het leven 
niet beheersen. Wij hebben het leven niet in onze greep. Er overkomt 
ons meer dan we ons doorgaans bewust zijn. We zijn en blijven met 
al onze kennis en kunde kwetsbare mensen.  
Het gesol met de vluchtelingen in het Grieks-Turkse niemandsland is 
in strijd met alle respect voor menselijke waardigheid. De Bijbel 
vertelt dat elk mens een schepsel van God is. Juist hierin ligt onze 
waardigheid. Het wel of niet hebben van de juiste papieren voegt hier 
niets aan toe of doet hier niets aan af. Voor God telt elk mens, zeker 
elk kwetsbaar mens.  
Onze zekerheid en diepste houvast ontlenen we niet aan de juiste 
papieren, verzekeringen,  inentingen of medicijnen - hoe noodzakelijk 
die ook zijn - maar aan vertrouwen. De zekerheid van de hoop dat we 
tenslotte geliefd, gekend en gedragen worden.  
Laten we hopen en bidden dat de ontreddering aanzet tot omkeer. 
Een omkeer die angst indamt.  
De veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om ons toe te vertrouwen aan 
God. Hij kent ons broze bestaan. Hij heeft het gedeeld, opdat wij in 
‘dit smal en onvast bestand’ niet vallen uit zijn hand!   
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‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, 
hebt boven ‘t nameloze mij uitgetild, 

  
laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,  

geborgen in de bevende zekerheid,  
 

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.’ 

(Ad den Besten, Lied 920) 

 


