Onderweg, december 2020 – januari 2021

Kerkdiensten Bonifaciuskerk

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
of later terug te luisteren via:
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.

zondag 20 december
aanvang 10.00 uur. 4e Advent.
voorganger: ds. O. van Dongen uit Amsterdam.
collecte:
Diaconie:
Bloemenfonds,
Kerk:
Energiekosten.
donderdag 24 december
aanvang 21.00 uur. Kerstavond.
voorganger: mevr. ds. H . Boot.
collecte:
Diaconie:
Kerk in Actie: Kinderen in de knel,
Kerk:
Algemene kosten.
vrijdag 25 december aanvang 10.00 uur. Eerste Kerstdag.
voorganger: mevr. ds. H . Boot.
collecte:
Diaconie:
Kerk in Actie: Vluchtelingenkinderen,
Kerk:
Instandhouding eredienst.
zondag 27 december
aanvang 10.00 uur.
voorganger: mevr. ds. W. Roobol.
collecte:
Diaconie:
Eigen diaconaal werk,
Kerk:
Plaatselijk pastoraal werk.
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donderdag 31 december
aanvang 16.30 uur. Oudjaarsdag.
voorganger: ds. H. Reedijk uit Kwadijk/Zeevang.
collecte:
Diaconie:
geen,
Kerk:
Oudejaarscollecte.
zondag 3 januari
aanvang 10.00 uur.
voorganger: mevr. ds. H . Boot.
collecte:
Diaconie:
Bloemenfonds,
Kerk:
Onderhoud tuin en terrein.
zondag 10 januari
aanvang 10.00 uur.
voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.
collecte:
Diaconie:
St. Hulpverlening Westfriese kerken,
Kerk:
Plaatselijk pastoraal werk.
zondag 17 januari
aanvang 10.00 uur.
Oecumenische dienst in de Martinuskerk.
voorgangers: mevr. ds. H . Boot en voorgangers van de andere
plaatselijke kerken.
zondag 24 januari
aanvang 10.00 uur.
voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard.
collecte:
Diaconie:
Ouderenwerk,
Kerk:
Generale kas predikantstraktementen.
zondag 31 januari
aanvang 10.00 uur.
voorganger: drs. J. Mulder uit Hilversum.
collecte:
Diaconie:
Kerk in Actie: Werelddiaconaat,
Kerk:
Algemene kosten.
zondag 7 februari
aanvang 10.00 uur.
voorganger: mevr. ds. H. Boot.
collecte:
Diaconie:
Avondmaalsdoel: Vluchtelingenkinderen,
Kerk:
Energiekosten.
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Van de predikant
Advent, nog even…
Met de komst van deze ‘Onderweg’ staan we voor vierde
adventszondag. Vier weken onderweg naar Kerst. Vier weken
wachten, verwachten. Vier weken afwachten en uitzien naar
verandering, naar licht in donkere dagen. En altijd wist je: straks is
het Kerst en dan branden alle kaarsen en alle lichtjes, die we maar
vinden kunnen. En we ademen op en het is feest.
Ook nu zullen met Kerst de kaarsen branden en toch is het anders.
Het wachten, verwachten, afwachten en uitzien heeft dit jaar naast de
bijbelse klank ook een wereldse kant. We kijken massaal uit naar
naar lichtpunten, naar versoepeling van gedragsregels, naar een
einde aan de corona-crisis. En wat dát betreft, is advent voorlopig
nog niet voorbij. Maar samen houden we vol, wachtend op ‘straks’…
En wat is het dan goed om toch - tegen crisis en donker in - de
kerstdagen tegemoet te gaan en deze straks met hart en ziel te
vieren. Het zal anders dan anders voelen. Velen van ons zullen geen
familie of vrienden ontmoeten. Velen wereldwijd zullen zich eenzaam
voelen. Misschien is er alleen even contact op afstand, een knuffel op
afstand. Om je - toch - even dichtbij elkaar te weten en elkaar niet los
te laten. Want genegenheid en liefde hou je niet tegen. Laat dát maar
onstuitbaar zijn, zoals een kind geboren wordt.
Daaraan denkt Huub Oosterhuis in lied 493 van het Liedboek.
Soms breekt uw licht
in mensen door onstuitbaar
zoals een kind
geboren wordt.
En dan wordt het Kerst…
Met alles dat kan en dat niet kan, alle voorzichtigheid en alle
afspraken rond voorzichtigheid, komen we ook deze Kerst samen in
de kerk. Om de warmte en het licht. Om het Kind ons geboren. Om
zijn en onze toekomst. Om het leven en om alles van dat leven. Dat
blijft wonderlijk. Er wordt een kind geboren midden in de wereld,
tussen mensen en midden in alles ván die wereld. Midden in strijd,
pijn en verdriet. Om dichtbij te zijn, mee te gaan, weg te wijzen. Een
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mens om te vertrouwen. En nog nauwelijks wordt beseft hoe het
leven van dat kind zal gaan. Wonderlijk klinkt zijn naam: Jezus. Dat is
‘God redt’. Dat is zijn toekomst en onze toekomst. Laat ook dát maar
onstuitbaar zijn…
We vieren de kerstnachtdienst op 24 december om 21.00 uur. De
kerstmorgendienst vieren we op 25 december om 10.00 uur. Nu
deze kopij wordt geschreven, is al bekend dat op de kerstmorgen naast organist Arnold - Alma op de fluit zal spelen. Iets om naar uit te
kijken. Ook in de kerstnacht hopen we - naast organist Rob - op nog
wat extra muziek. We zullen zien.
Van 2020 naar 2021…
En dan wordt het oudejaarsavond en is een vreemd jaar rond. Zoals
gebruikelijk willen we het jaar afsluiten met een bijeenkomst op 31
december om 16.30 uur in de Bonfoyer. Met een kleinere groep
mensen kunnen we ook daar de afstandsregels volgen. Oudjaar is
afsluiten wat er was en daarna een stap zetten in een onbekend
nieuw jaar. Op hoop ván en in hoop óp zegen.
De eerste zondag van 2021, 3 januari, heet ‘zondag Epifanie’. En
jullie weten het vast nog wel, epifanie betekent ‘verschijnen, te
voorschijn komen’. Zo vlak na Kerst duidt dat op het te voorschijn
komen van Jezus. Gaandeweg duidt het dus ook op het zichtbaar
worden van Gods onstuitbare liefde…
Op 17 januari staat er weer een oecumenische dienst op het rooster.
Dit keer komen we samen in de St. Martinuskerk, een dienst met de
drie voorgangers: pastoor Jan van Dril, ds. Jelle Waringa van de
Doopsgezinden en ondergetekende. Onder voorbehoud, dat wel. We
hopen dat de omstandigheden het toelaten en we elkaar vanuit alle
kanten kunnen ontmoeten.
En dan de toekomst…
Na de gemeenteavonden in september en november worden er nu
stappen gezet, om te ontdekken wat voor onze gemeente de beste
weg naar de toekomst is. Zou dat zonder de te zware last van het
gebouw kunnen zijn? Misschien, maar dan wel onder de
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voorwaarden, dat we er op zondag kunnen blijven kerken, dat we op
bepaalde dagen in de week activiteiten kunnen plannen en dat de
Stichting Bonifaciuskerk de evenementen en markten kan blijven
organiseren. We willen kerk blijven én culturele betekenis houden
voor Medemblik.
De kerkenraad heeft inmiddels enkele gemeenteleden gevraagd om
als ‘denktank’ deze onbekende weg te gaan verkennen. Wat is er
mogelijk? Tot eind maart krijgen zij de ruimte. Daarna komt het
gesprek terug in de kerkenraad om het verdere proces in gang te
zetten.
Voor nu is het een ‘wordt vervolgd’.
We blijven gemeente. En dan is het mooi om te zien dat velen in
grotere en kleinere taken actief zijn. Soms wordt ons gevraagd ‘wíe
doet nu wát?’ Dat hebben we op een rij gezet, een lijst met wie u kunt
benaderen voor welke activiteit of taak en deze komt te zijner tijd
uiteraard ook in een nieuwe gemeentegids.
Veel mensen zijn dus actief. En toch worden we elke dag een dag
ouder en moet er soms met een taak gestopt worden. Dat levert
vacatures op, grotere en kleinere. Ook die hebben we op een rij
gezet. Daarbij is de ene taak urgenter dan de andere.
Als voorbeeld: we hebben een nieuwe ledenadministrateur m/v nodig.
Al enige tijd geleden heeft Nelly An Bos aangegeven te willen
stoppen. Tot nu toe hebben we nog niemand gevonden. Wie biedt?
Naast ‘hard nodig’ zou ook uw of jouw creativiteit, hobby, kennis,
kunst of kunde een mooie rol kunnen spelen in kerk en gemeente.
Als voorbeeld: je kunt zingen, musiceren, pannenkoek bakken,
schroeven, klussen, nadenken, dichten, organiseren, je weet veel
over een onderwerp en wilt daarvan vertellen, hebt fantasie, tovert
met cijfers, zet lekkere koffie, enz. enz. Wat zou je met ons willen
delen?
Ook de lijst met vacatures vind u verderop in dit blad (blz.8, 9).
Als er een gesprek of hulp nodig is…
‘Je mag altijd bellen’, zeg ik vaak. Nu dus ook maar een keer
opgeschreven. Weet dat de kerkenraad en uw predikant altijd
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benaderd mogen worden als er iets is. Als jullie ons nodig hebben of
gewoon even contact willen, laat het weten.
In West-Friesland is ook de ‘Stichting Hulpverlening Westfriese
Kerken’ actief. De mensen van deze stichting bieden hulp aan, een
gesprek, begeleiding in moeilijke situaties en in tijden van crisis. Zij
zijn te bereiken via het telefoonnummer 0229-271684 van de
Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken. Ook zij zijn er
voor ieder, die het nodig heeft.
We zien elkaar
Tot slot voor jullie en ieder die jullie lief is:
alle goeds en zegen toewensen voor Kerst, voor de jaarwisseling
en voor de tijd die voor ons ligt.
Soms breekt een licht in mensen door, onstuitbaar…
Dan gaat de hemel open… wonderlijk.
Waar wachten we nog op?
Ga met God.
Met een groet en we zien elkaar,
Hetty Boot,
Ook in deze Onderweg weer een gedicht, dat Reina Hoekstra
bewaarde.
Graag geeft zij het aan ons door.
Mijn kinderen
Ik kan mijn kinderen het geloof niet geven.
Genade is niet bij de erfenis.
’t Gebed voor hen is mij nog slechts gebleven,
dat ’k in uw rijk straks geen der kinderen mis.
Ik kan mijn kinderen het geloof niet geven,
dus pleit ik dagelijks Heer op uw verbond.
U was er bij de aanvang van hun leven
en toen U vol genade bij hun doopvont stond.
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U hebt beloofd: ik wil altijd je vader zijn.
Ik weet niet of ze nog uw kinderen willen wezen.
Dat is o grote God mijn twijfel en mijn pijn.
Ze leven dikwijls bij U weg naar ik moet vrezen.
Vader ik wil voor al mijn kinderen vragen
en buig mijn knieën voor U elke dag.
Wilt U ze in uw groot erbarmen dragen.
Bewaar ze dicht bij U tot aan de laatste dag.

Vacatures
Diaken
Ouderling
Ouderling Kerkrentmeester
Kerkrentmeester
Gastheer/-vrouw uitvaarten.
Contactpersoon uitvaarten
Organisten/pianisten
Schoonmakers kerkgebouw
Koster(es)
Contactpersonen voor de wijken
Gastheer/-vrouw Open Kerk
Koffieschenkers
Ledenadministrateur
Zangers
Musici
Andere talenten. Creatief kennis en kunde
Autodienst
Klusjesmannen
Koekenbakkers (na corona)
Feest organiseren ( na corona)
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Dagelijks leesrooster
december:
19 zaterdag Psalm 132
20 zondag
Jesaja 51:1-8
21 maandag Jesaja 51:9-16
22 dinsdag
Jesaja 51:17-23
23 woensdag Jesaja 52:1-6
24 donderdag Psalm 2
25 vrijdag
Jesaja 52:7-12
26 zaterdag Jesaja 52:13-15
27 zondag
Jesaja 53:1-6
28 maandag Jesaja 53:7-12
29 dinsdag
Jesaja 54:1-5
30 woensdag Jesaja 54:6-10
31 donderdag Jesaja 54:11-17
januari:
01 vrijdag
Psalm 8
02 zaterdag Genesis 11:10-32
03 zondag
Genesis 12:1-9
04 maandag Genesis 12:10-20
05 dinsdag
Genesis 13:1-18
06 woensdag Genesis 14:1-12
07 donderdag Genesis 14:13-24
08 vrijdag
Genesis 15:1-11
09 zaterdag Genesis 15:12-21
10 zondag
Psalm 71
11 maandag Romeinen 12:1-8
12 dinsdag
Romeinen 12:9-21
13 woensdag Romeinen 13:1-7
14 donderdag Romeinen 13:8-14
15 vrijdag
16 zaterdag
17 zondag
18 maandag
19 dinsdag

Genesis 16:1-16
Genesis 17:1-14
Genesis 17:15-27
Psalm 40
1 Petrus 1:1-12

Vaste woon- en verblijfplaats
Vastigheid
Je wachter zal niet sluimeren
Bescherming
Bevrijding
Volken trekken samen
Goed nieuws
Sprakeloos
Opvallend onopvallen
Herder als schaap
Vruchtbaar
Grenzeloze liefde
Steengoed
Kijk naar de sterren
Halverwege
Vertreksein
Vertrouwenscrisis
Uit elkaar
Teruggepakt
Abram gezegend
Hogere sterrenkunde
Toekomstvisioen
Schuilplaats
Gave gaven
Wees een medemens
Goed burgerschap
God liefhebben laat
je zien door naastenliefde
Blijde verwachting?
Naamsverandering
Abraham lacht
Gered van de dood
Kostbaar geloof
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20 woensdag 1 Petrus 1:13-25
21 donderdag 1 Petrus 2:1-10
22 vrijdag
Marcus 1:1-13

Onvergankelijk
Heilig volk
Over de Vader, de
Zoon en de Geest
23 zaterdag Marcus 1:14-20
Spreken met gezag
24 zondag
Marcus 1:21-34
Doorvertellen
25 maandag Psalm 107:1-22
God is trouw
26 dinsdag
Psalm 107:23-43
Zie jij het ook?
27 woensdag Deuteronomium 16:18–17:1 Recht
28 donderdag Deuteronomium 17:2-13
Vorm van proces
29 vrijdag
Deuteronomium 17:14-20
Koningswet
30 zaterdag Deuteronomium 18:1-13
Met grond zonder grond
31 zondag
Deuteronomium 18:14-22
Echte en valse profeten

februari:
01 maandag Psalm 87
02 dinsdag
Deuteronomium 19:1-10
03 woensdag Deuteronomium 19:11-21
04 donderdag Deuteronomium 20:1-9

Lang leve de vreemdelingen
Uitwijkmogelijkheid
Oog om oog, tand om tand
Strijdvaardig, niet
strijdlustig
05 vrijdag
Deuteronomium 20:10-22
Om gruwelijkheden
te voorkomen ...
06 zaterdag Psalm 83
Strijdlied
07 zondag
Marcus 1:35-45
Beterschap!
08 maandag Marcus 2:1-12
Wie kan zonden vergeven?
09 dinsdag
Marcus 2:13-22
Eetgewoonten
10 woensdag Psalm 44
Wat merk je van Gods trouw?
11 donderdag Marcus 2:23–3:6
Heer van de sabbat
12 vrijdag
Marcus 3:7-19
Goed nieuws verspreiden
13 zaterdag Psalm 32
Biecht
14 zondag
Joël 1:1-14
Vertel het door

Inleveren kopij ‘Onderweg’
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 28 januari 2021
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via het bekende e-mailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Het volgend kerkblad zal rond 5 februari verschijnen.
do. 18 maart inleveren
verschijnen rond 26 maart
De rest van de inleverdata volgt z.s.m,.

Naar aanleiding van de maatregelen m.b.t. het Coronavirus heeft de kerkenraad moeten besluiten om
sommige bijeenkomsten zoals ouderenmiddag af te
gelasten.
Notulen van de Gemeenteavond op 11 november 2020.
Aanwezig: 5 kerkenraadsleden en 17 gemeenteleden.
1.Opening.
Ds. Hetty Boot opent als interim-voorzitter van de kerkenraad deze
avond. Na het welkom leest ze het avondlied , lied 266. De scriba
leest de namen voor van degenen die zich afgemeld hebben voor
deze avond. Het zijn 9 afmeldingen.
2a. Financiën van de diaconie.
Allereerst krijgt Wil Mosman namens de diaconie het woord. Hij geeft
uitleg over de jaarrekening en de begroting van de diaconie.
Hij geeft nog aan dat de landelijke kerk voor deze redelijk eenvoudige
boekhouding diverse mensen vraagt om vermenging van taken te
voorkomen en goede controle te houden. Wil wordt hartelijk bedankt
voor zijn werkzaamheden, die hij nu buiten de kerkenraad zal blijven
doen.
2b. Financiën van de kerk.
Pieter Keemink legt aan de hand van het resultatenoverzicht en het
overzicht van de passiva uit hoe de financiën van de kerk eruit zien.
Door een landelijke verandering in het indienen van de
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jaarrekeningen, zijn sommige posten in andere rubrieken
ondergebracht, waardoor het nu wat lastiger is om bepaalde posten
goed te doorzien. Ook Pieter wordt bedankt voor zijn
werkzaamheden.
3. Pauze met een kopje thee of koffie met een chocolaatje.
4. Gesprek over de toekomst van de kerk.
Ds. Hetty Boot leidt de discussie in met de volgende woorden:
Als gemeente gaan we een weg door de tijd. En altijd verandert die
tijd. Als gemeente gaan we een weg door leven en geloven. En ook
dan staan we niet stil. Alles verandert, alles stroomt.
Op 28 september dachten we samen na over de veranderende tijd en
over de weg, die wij daarin willen gaan. Kerk zijn. Geloven. De
waarden daarvan willen we bewaren, in leven en geloof.
Ons gesprek op 28 september kreeg naast de waarden ook een
praktische inhoud, in meerdere suggesties. Meer samenwerking en
contacten zoeken. Meer de jongeren opzoeken. Meer man- en
vrouwkracht. Minder zware taken. Minder de last van en de zorgen
voor dit gebouw. En zo graag wat meer groei van de gemeente. Als
we goed luisterden, zat er in veel van die woorden pijn om het verlies
en heimwee om wat was. Verlangen naar vroeger, terwijl we naar
vroeger niet terug kunnen.
Met al onze herinneringen mogen en moeten dus ook wij vooruit. Niet
terug, maar verder. Bewarend wat goed en waardevol is, leven we
naar een nieuwe tijd. En dus zullen we daartoe ook nieuwe stappen
moeten zetten.
De kerkenraad heeft nagedacht en gesproken over wat mogelijk zou
kunnen zijn. Over dát wat ons ruimte zou kunnen geven om
gemeente te zijn, ook in de toekomst. Want als veel van ‘toen’ niet
meer kan, wat kan er dan nú we. Als we minder draagkracht hebben,
wat kunnen we samen dan wel dragen?
De vraag ‘wat kan er wel’ heeft al een goed idee opgeleverd: meer
openheid. Concreet een dagdeel per week de kerk voor iedereen
open. Je kunt even binnenlopen, even een kop koffie, even je woord
kwijt of even in de stilte zijn. Of dit ook in corona-tijd al kan, daar
moeten we nog over spreken en ook hoe we het regelen. Maar dit
kan dus wel.
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In de kerkenraad is uitgesproken dat het wijs zou zijn om de kerk uit
handen te geven, al is dat een moeilijke gedachte voor sommigen. De
concrete vraag is: Kunt u wel of niet instemmen met de verkoop van
de kerk?
Hierna ontspon zich een discussie, waarbij iedereen de gelegenheid
kreeg om zijn of haar mening te geven. Er kwam vooral naar voren
dat de last van de werkzaamheden voor het gebouw zwaar op de
schouders rust van een paar mensen en dat dit niet lang meer kan.
Wel werd de wens uitgesproken dat er nog een mogelijkheid blijft om
de kerk te gebruiken voor de erediensten.
Verder moet er aandacht zijn voor het aanvullen van de kerkenraad.
Als het werk minder zwaar wordt, kunnen we vast nog wel weer
mensen vinden die een paar taken op zich willen nemen.
Ook kwam duidelijk het idee naar voren, dat we misschien met hulp
van buitenaf onderzoek moeten laten doen naar de mogelijkheden
om de kerk bijvoorbeeld onder te brengen bij een stichting zoals
Stichting Noord-Hollandse kerken. Er zal een groepje gevormd
worden dat niet in de kerkenraad zit, om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn. De kerkenraad zal zich dan bezig houden met de
andere taken en proberen om de kerkenraad weer op voldoende
niveau te krijgen.
In de gemeenteavond van maart-april wordt daarop teruggekomen.
5. Rondvraag:
Er wordt gevraagd hoe het kan dat we alleen met ouderen zijn.
Jongeren hebben toch ook contacten nodig? Ze weten absoluut niet
meer hoe het er in de kerk aan toegaat.
Ds. HB: Het is een andere tijd. Jongeren gaan vaak een andere kant
op. Soms meer evangelisch. Wij verliezen de jongeren.
De vraag wordt gesteld hoe we nu staan met Opperdoes.
Ds. HB: We kijken wat we nu bestuurlijk samen kunnen doen. De
diaconieën werken goed samen. Alma geeft aan dat het leuk en
gezellig is in de samenwerking.
Paul Stam: we hebben ook met de CvK’s overlegd, maar Opperdoes
heeft geen behoefte om onze lasten op zich te nemen. In Opperdoes
hebben ze weinig te doen, terwijl in Medemblik juist heel veel werk is.
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Het overleg tussen de CvK’s is er nu niet. Jan Smit uit Opperdoes
geeft wel veel steun op financieel gebied.
De moderamina komen wel met een zekere regelmaat bij elkaar. We
hebben nu twee gemeenschappelijke diensten, één keer in
Opperdoes en één keer in Medemblik. Met Pinksteren mogen wij te
gast zijn in Opperdoes. Het is een bestuurlijke weg, die naar elkaar
toe moet groeien. Het beleid vanuit de landelijke kerk is: wel
samenwerken, maar wel de eigen vierplek houden.
6. Afsluiting van de avond door ds. Hetty Boot.
Huub Oosterhuis sloot eens een gebed tot God af met de woorden:
Van U is de toekomst, kome wat komt.
Wat zouden we zijn zonder die hoop?
Ze leest Liedboek 252 - De avondwind…
Want waar we met een avondlied begonnen, mogen we ook afsluiten
met een avondlied.
In vertrouwen op de eeuwige God…
Ze dankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst ons wel thuis en
een goede nacht.

Actie Kerkbalans 2021
Vanaf zondag 17 januari tot en met
maandag 25 januari 2021 vragen wij u om
weer een jaarlijkse bijdrage toe te zeggen
voor onze kerkgemeenschap.
Zoals u weet is deze bijdrage in zijn geheel
bestemd voor onze eigen Protestantse
Gemeente in Medemblik.
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons
heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat
klopje op de schouder.
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Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen
komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen.
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
Wij vragen u om te geven voor een levende kerk tijdens en na
corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in
lastige, maar ook mooie tijden.
De kerkenraad.

Diaconie
Voor de komende tijd is er een aantal collectes van de diaconie
bestemd voor Kerk in Actie.
Kerstavond 24 december: Zoals elk jaar Kinderen in de knel en
Eerste Kerstdag voor Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Deze collectes horen bij de Kerstcampagne Geef licht
van Kerk in Actie.
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de
winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is
mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in
fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind
staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren,
pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor
getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen
verschillende bevolkingsgroepen. Via partnerorganisaties helpt Kerk
in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze
welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje
kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het
aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek
buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar
een betere plek. Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over
op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of
doneer online. Hartelijk dank!
Op zondag 31 januari 2021 Is de collecte voor Werelddiaconaat
(Bangladesh)
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Water staat Bengalen aan de lippen
BIjna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers.
Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor
vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de
overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen
worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis
op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van
de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten,
zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.
Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht:
medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in
rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in
Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te
laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte
of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh Meer informatie op
www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh
De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan. U kunt uw
bijdrage geven in het collectemandje bij de uitgang van de kerk. U
kunt uw bijdrage ook storten op de rekening van Kerk in Aktie zoals
hierboven aangegeven, maar dit kan ook op de rekening van de
diaconie: IBAN NL13 RABO 0132 4033 66. Daarbij kunt u het
collectedoel vermelden. Als u er geen specifiek doel bij zet, wordt het
collectegeld eerlijk verdeeld over de doelen van die maand.

Ingezonden
Beste gemeenteleden,
In de afgelopen tijd was ik ouderling van de Pastorale Raad.
Het was een fijne tijd, waarin ik u wat beter heb leren kennen.
In een periode van vreugde en van verdriet mocht ik een stukje met u
meelopen. Ik heb het met veel plezier gedaan. In de dienst van 1
november nam ik afscheid. Helaas konden we elkaar niet meer
ontmoeten bij een kopje koffie. Dus wil ik u op deze manier danken
voor het vertrouwen dat u me gaf. Ik ben er van overtuigd, dat het
contact met Nelli Mazereeuw ook heel goed zal zijn. Ik wens u allen
een goede, gezonde toekomst! Tot ziens!
Dicky Poot.
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Ingezonden
Onlangs werden wij verrast met een mooie bos bloemen namens de
kerk, dit nog ter ere van ons 40-jarige huwelijksfeest op 24 oktober
Waarvoor onze dank!
Hartelijke groet,
Han en Heilke Kool

Ingezonden
Hartelijk bedank ik onze Protestantse Gemeente Medemblik voor de
prachtige kaart en de mooie bloemen voor mijn verjaardag.
Gré Breton.

Ingezonden
Kerstboom.
Toen we zondag 6 december de kerk binnenkwamen, stond daar,
prachtig opgetuigd, ‘onze’ kerstboom. Alweer, dat zijn we zo rond
deze tijd gewend.
Toch realiseer ik mij, en wellicht u ook, hoe bijzonder dat is. Dat
ondanks Corona, ondanks zoveel problemen en ellende, alle
praatprogramma’s over hoe onverstandig en dom de overheid het
allemaal regelt, of juist hoe goed het allemaal door de overheid
gestuurd wordt, ondanks tekort mensen in de kerkenraad, het kleine
groepje mensen dat momenteel op zondag naar de Bonifaciuskerk
kan of durft te gaan enz, enz……..
Bedankt lieve broeders en zusters die ook dit jaar weer gezorgd
hebben, dat de boom er staat en dat hij zo mooi versierd is. Ik hoop
dat hij, voor de mensen die momenteel thuis meeleven, op de
website te bewonderen is .
Hannie Huttinga.

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.
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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.

Opvolger Nieuwe Bijbelvertaling gaat NBV21 heten
De nieuwe versie van de Nieuwe
Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is
nu vrijwel gereed en verschijnt
volgend najaar. ‘De naam ervan is
NBV21’, zegt directeur Rieuwerd
Buitenwerf van het Nederlands en het Vlaams
Bijbelgenootschap. ‘De NBV21 is een verbeterde versie, dankzij
duizenden reacties van bijbellezers en nieuwe
wetenschappelijke inzichten. De kwaliteit en sterke kanten van
de NBV komen in de NBV21 nog scherper naar voren.’
‘We bedanken de kerken en de duizenden bijbellezers die sinds 2004
op de NBV hebben gereageerd en hun inzichten en
verbetersuggesties met ons hebben gedeeld’, aldus Buitenwerf. ‘Hun
input gecombineerd met onze vertaalexpertise maakt de nieuwe
versie beter, krachtiger en consistenter. We hebben stap voor stap
gewerkt aan een vertaling die al het goede van de NBV combineert
met alles wat nog beter kon. Het resultaat is een vertaling die
vertrouwd voelt én tegelijk als nieuw. De NBV21 is prettig leesbaar,
bevat mooi Nederlands en brengt bijbellezers dicht bij de bron.’
Met twee miljoen verkochte exemplaren is de NBV de meest
gebruikte bijbelvertaling in het Nederlandse taalgebied. In 2016 werd
de NBV door het Nederlandse publiek verkozen tot het ‘Belangrijkste
Boek’. Het Bijbelgenootschap riep bij de verschijning ervan
bijbellezers op om deze vertaling te gebruiken en reacties in te
sturen. Ook beloofde het Bijbelgenootschap om na verloop van tijd
met een verbeterde editie te komen.
Veranderingen
Het Bijbelgenootschap heeft drie jaar gewerkt aan de NBV21. Alle
binnengekomen suggesties zijn zorgvuldig beoordeeld. Elk vers is
opnieuw aan de brontekst getoetst, waardoor de vertaling aan
kwaliteit heeft gewonnen. Zo is er meer consistentie tussen
17
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verschillende teksten, zijn thema’s en verbanden duidelijker gemaakt
en is het Nederlands waar nodig verbeterd. In de NBV21 zijn circa
twaalfduizend wijzigingen te vinden. Bovendien valt een andere
vernieuwing op: ‘eerbiedshoofdletters’: hoofdletters in persoonlijke
voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige
Geest.
Website met nieuwsbrief, special en voorpublicatie
Op de website nbv21.nl staan achtergrondinformatie en voorbeelden
van wijzigingen, met uitleg. Er kan ingetekend worden op een
nieuwsbrief. Ook is gratis een NBV21-editie van het vakblad Met
Andere Woorden aan te vragen. Deze special belicht het werk aan de
NBV21, interviewt betrokken experts en laat zien hoe uniek het is dat
de respons van lezers verwerkt is. Voor professionals die complete
hoofdstukken uit de NBV21 willen lezen, is een voorpublicatie op
aanvraag beschikbaar.
De complete tekst van de NBV21 is naar verwachting begin volgend
jaar vastgesteld. Daarna zal die worden klaargemaakt voor druk en
digitale publicatie in het najaar van 2021.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Overgenomen uit de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk
in Nederland
Protestants Perspectief over vluchtelingen - Als kind al
volwassen
‘Als kind al volwassen en als volwassene afhankelijk als een
kind.’ Deze woorden van Shadi Haddad raakten me toen ik in juni
voorging in de Wake voor Vluchtelingen in Kerk en Buurthuis
Bethel in Den Haag.
Shadi is vluchteling. Drieëneenhalf jaar geleden vluchtte hij met zijn
gezin uit Syrië. Daar was hij actief lid van de Antiocheens Orthodoxe
Kerk. Hij had een goed lopende boekwinkel. De oorlog dwong hem
zijn gezin te vluchten. Na omzwervingen kwamen zij in Nederland.
De Wake voor Vluchtelingen in Bethel, de plek waar vorig jaar
het kerkasiel plaatsvond, had als thema vluchtelingenkinderen. We
hoorden verhalen van kinderen op de Griekse eilanden en van
18
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organisaties die zich inzetten voor de rechten van kinderen. Partners
van Kerk in Actie in Griekenland doen hun best om kinderen
menswaardig op te vangen.
Shadi vertelde wat hij met eigen ogen had gezien. Hoe kinderen door
de oorlog in Syrië in één klap volwassen werden omdat ze dingen
zagen die je zelfs als volwassene nooit wil meemaken. En hoe
volwassenen bij een bombardement alles kwijt raakten en werden
getekend aan lijf en leden. In een klap werden zij arm of gehandicapt,
zo afhankelijk als een kind.
Van migrant tot naaste
De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. Ook zij zijn, om het
klassiek te zeggen, ‘van kindsbeen af’ geschapen naar Gods beeld.
Voor God telt elk mens.
Binnenkort, op 18 december, is de jaarlijkse internationale dag van de
migrant. Let wel: niet van de migratie, maar van de migrant! Migratie
is een verschijnsel; een migrant is een mens. Deze dag stelt de
migrant als mens centraal.
De Protestantse Kerk komt op voor een Europees migratiebeleid dat
de internationale verdragen rond mensenrechten en de rechten van
vluchtelingen en kinderen respecteert. Dat is nu actueler dan ooit.
Binnenkort onderhandelen de landen van de Europese Unie over het
migratiebeleid van ons continent voor de komende periode. In
Griekenland zien we hoe het mis kan gaan als deze verdragen met
voeten worden getreden. Als mensen die al in Europa zijn worden
teruggestuurd. Als rubberbootjes achter kustwachtschepen worden
terug gevaren naar Turkse wateren. Als volwassenen en kinderen in
mensonwaardige omstandigheden in koude tentjes worden
gehuisvest, zonder voldoende stromend water, waardoor ze zich in
zee moeten wassen. Als een vader die zijn kind voor zijn ogen zag
verdrinken wordt aangeklaagd vanwege medeplichtigheid aan de
dood van zijn kind terwijl hij niet anders kon dan machteloos
toekijken.
In de adventstijd denken we aan de komst van Christus. Als we het
evangelie van Mattheüs opslaan dan lezen we in het tweede
hoofdstuk al over een rauwe werkelijkheid van onderdrukking en
kindermoord. Jozef en Maria vluchten met hun baby naar Egypte.
Misschien heeft dit hele ‘avontuur’ Jezus wel getekend voor de rest
van zijn leven. Verderop, in Mattheüs 25 vertelt Jezus in een
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aangrijpend verhaal hoe beslissend het is wat je doet of nalaat aan
de meest onaanzienlijke van zijn broeders en zusters. Wat je voor
hen doet of nalaat heb je Mij gedaan, zo stelt Hij. Wat zou Jezus
hierbij gevoeld hebben. Zou Hij hebben teruggedacht aan hoe Hij zelf
vluchteling was in Egypte?
ds. René de Reuver, scriba generale synode.
Ingezonden
Wim schreef in 1989, dus 31 jaar geleden, deze Nieuwjaarsbrief aan
de jeugd in de ‘Onderweg’ Goed om weer eens te lezen, Ina
Samen op weg 1989.
Eigenlijk is je verjaardag een veel belangrijker dag dan het vervangen
van een nieuwe kalender. Op het tijdstip van de wisseling van een
oud voor een nieuw jaar heb je hoogstens extra plezier, omdat je
ouders nu eens niet zeggen: “Op tijd thuis, hè?” Eindelijk wandel je
eens zelfstandig een nieuwe dag in. Je klinkt met ieder een
gelukkig Nieuwjaar in. Nou ja met iedereen? (Denk om de knallers),
maar toch de meesten gun je het, maar het meest gun je het jezelf, al
steek je vaak je tong uit tegen je spiegelbeeld. Wat zou er dit jaar
kunnen gebeuren: Zou ik verliefd worden? Zou ik eindelijk eens van
die flikvlooi afraken, die maar steeds om me heen loopt. Moet ik nu,
om mijn gezicht niet te verliezen, gaan vrijen, veilig wel te verstaan,
of mag ik zelf dit nieuwe jaar uitmaken wat ik doe, mag ik zelf zeggen
wat ik wil? Ben ik van mezelf, of ben ik van een ander? Ja van wie
ben je eigenlijk? Goeie vraag. Zou het zo kunnen zijn, dat je van
deze tijd bent een kind van vandaag, met al zijn kwade dingen:
verslaving, eenzaamheid, incest, pesterijen, maar ook met al zijn
goede dingen: liefde, plezier, geloof, school, vrienden (die moet je
trouwens zelf maken). In de bijbel staan rare verhalen. Dat zou je ook
van het ‘Hooglied’ kunnen zeggen. Je lacht je een deuk. En toch ben
je zo geboren, om zelf te kiezen wat je wilt en wie je wilt, laat je door
niemand je eigen hoge lied van je leven afnemen en schreeuw het uit
als het toch gebeurt, want iemand anders mag je leven niet stuk
maken. Luister maar eens naar de popmuziek, zo ook is er een top
tien in het Hooglied. Zing jij maar je hoogste lied in jouw 1989.
Gelukkig Nieuwjaar!
Wim Bakker.
20

