Onderweg, juli augustus 2020

Kerkdiensten Bonifaciuskerk

De kerkdiensten zijn te beluisteren via de website:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
of:
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland >
Medemblik.
Vanaf zondag 5 juli zijn er weer kerkgangers
welkom bij de diensten. Natuurlijk gelden hierbij
speciale maatregelen.
Zie blz. 6 t/m 8.
zondag 28 juni
aanvang 10.00 uur.
voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard.
zondag 5 juli
aanvang 10.00 uur.
voorganger: mevr. ds. H. Boot.
Collecte:
Diaconie:
Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat,
Kerk:
Generale kas predikantstraktementen.
zondag 12 juli
aanvang 10.00 uur.
voorganger: mevr. ds. H. Boot.
Collecte:
Diaconie:
Bloemenfonds,
Kerk:
Algemene kosten.
zondag 19 juli
aanvang 10.00 uur.
voorganger: ds. W. Blanken uit Zutphen.
Collecte:
Diaconie:
Ouderenwerk,
Kerk:
Onderhoud tuin en terrein.
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zondag 26 juli
aanvang 10.00 uur.
voorganger: mevr. ds. H. Boot.
Collecte:
Diaconie:
Gevangenenzorg,
Kerk:
Energiekosten.
zondag 2 augustus aanvang 10.00 uur. Viering Avondmaal.
voorganger: ds. T. Woltinge uit Amersfoort.
Collecte:
Diaconie:
Avondmaalsdoel,
Kerk:
Instandhouding eredienst.
zondag 9 augustus aanvang 10.00 uur.
voorganger: ds. L. van Loo uit Hoogkarspel.
Collecte:
Diaconie:
Stichting Antwoord,
Kerk:
Klein onderhoud.
zondag 16 augustus aanvang 10.00 uur.
voorganger: ds. H. de Wit uit Zaandam.
Collecte:
Diaconie:
Kerk in Actie, Zomerzendingsweek,
Kerk:
Kerkmuziek.
zondag 23 augustus aanvang 10.00 uur.
voorganger: prof. dr. M. Wisse uit Amstelveen.
Collecte:
Diaconie:
Bloemenfonds,
Kerk:
Plaatselijk pastoraal werk.
zondag 30 augustus aanvang 10.00 uur.
voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk.
Collecte:
Diaconie:
Ouderenwerk,
Kerk:
Algemene kosten.
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Ter overdenking
Leer mij de liefde
Heer,
Leer mij minder praten
om meer te zeggen;
minder bezorgd te zijn
om meer te geloven;
minder te haten
om meer te beminnen;
minder te discussiëren
om meer te getuigen;
minder gesloten te zijn
om mij meer te openen;
minder af te breken
om meer op te bouwen;
minder geïsoleerd te zijn
om beter te communiceren;
minder gejaagd te zijn
om meer rust te brengen;
minder mijzelf te zoeken
om meer anderen te vinden
amen
(Gebed door J.Rooy
uitgave: Bijbel Kiosk vereniging Driebergen maart 2013)
Ingezonden door Wil Mosman.
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Van de predikant
Zomertijd…
Met deze Onderweg gaan we de zomer in. In de dienst van 14 juni
vertelde ik, dat dit kerkelijk een ‘feestloze tijd’ is. Alle kerkelijke
feesten liggen weer achter ons. Maar moet dit dan feestloos zijn?
De theoloog Willem Barnard noemde deze tijd juist feestelijk. Omdat
alles om ons heen groen is: de aarde is groen, alles groeit en bloeit,
de kerkelijke kleur is groen. Wat verborgen was in de aarde groeit nu
zichtbaar. En dus is deze tijd bij uitstek een tijd van uitkijken, van
belofte, van hoop. En die drie - uitkijken, belofte en hoop - hebben we
nu misschien wel meer dan ooit nodig. De laatste maanden gaf alles
rond het coronavirus ons eerder een feestloos gevoel, dan een
feestelijk gevoel. En toch zijn we, ondank alles, nu in een groene,
hoopvolle tijd beland. Een tijd, waarin de kerk vasthoudend vooruit
kijkt. Naar wat beloofd is en nog verstopt. Naar wat nog niet zichtbaar
is, maar groeit. Ook deze zomer zal groen zijn, de kleur van Gods
aandacht voor al wat leeft.
In de lente stierf nog onverwacht ons trouwe gemeentelid Trees
Welp. Hieronder vindt u haar ‘In memoriam’. En het kon in corona-tijd
niet anders: we namen met een kleine groep familie en vrienden
afscheid van haar op woensdag 13 mei. In woorden en gedachten
kwamen ook de vele goede jaren voor Trees in Medemblik naar
boven. Namens de familie mag ik dan ook u en jullie allen bedanken
voor de waardevolle contacten, die er waren en die vaak uitgroeiden
tot trouwe vriendschap. Zo bewaren we Trees in ons hart.
In memoriam
Theresia Johanna Welp - van Woggelum.
“Het kwam onverwacht, maar het is goed zo…”
Met deze woorden opent het bericht van het overlijden van Theresia
Johanna Welp-van Woggelum. Vrijdag 8 mei stierf Trees thuis in de
Valbrug, op de leeftijd van 83 jaar.
Zij werd geboren op 1 oktober 1936 in Delft en heeft daar haar jeugd
doorgebracht.
Met haar man Wim verhuisde zij naar Velsen en later naar
Heemskerk. Zij kregen samen drie kinderen: Bram, Jeannette en Luc.
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Naast thuis werkte Trees vele jaren en vol fantasie als
activiteitenbegeleidster.
En toen keerde het leven… Wim overleed. Zonder haar lieve man
moest Trees verder, 47 jaar oud en alleen in het grote huis in
Heemskerk. Het kostte haar jaren om het leven weer wat op te
pakken.
Op een dag wandelde zij met haar dochter door Medemblik, over het
Van Houweningepark en daar stond een huis te koop. “Hier wil ik
wonen,” zei ze. En dat lukte. Trees, 70 jaar nu, was toe aan een
nieuw begin. Het werden 14 mooie jaren, waarvan zij geen seconde
spijt heeft gehad.
Ooit vertelde Trees over haar geloof. Dat geloof in God haar sterke
basis was. Een basis, dat is grond onder de voeten, waarop je kunt
vallen en opgevangen wordt, waarop je kunt leven én geloven.
Trees was van huis uit rooms-katholiek. Maar voor haar zat geloof
niet in één kerk, juist niet. Geloof moest niet in kerken vast liggen,
maar de ruimte krijgen. Zij voelde zich thuis in kerken waar zij die
ruimte voelde. Zo voelde zij zich ook thuis in de Bonifaciuskerk.
Desalniettemin… het is haar woord… desalniettemin heeft zij altijd
activiteiten opgepakt, zowel in de rooms-katholieke kerk als in de
protestantse Bonifacius.
Een mens en het denken en het geloof… het moest niet in een hokje.
We geloven toch in dezelfde God?
Trees had een stevige eigen mening en kwam daar ook voor uit.
Eigenzinnig was ze, toch In de goede zin van het woord… Zij had
humor en waardeerde een goed gesprek.
Gaandeweg leerde zij de Westfriese aard kennen. West-Friezen zijn
eerlijk en recht voor z’n raap. Dat paste bij Trees, die - soms lastig net zo recht voor z’n raap kon zijn.
In Medemblik heeft zij veel contacten opgebouwd. Bijna iedereen
kende haar. Wandelen met de groep, sporten, zingen, creatief bezig
zijn o.a. met keramiek en schilderijen, naar concerten samen, helpen
bij de ouderenmiddag, koffie zetten in de kerk en de gezelligheid na
de dienst. Zij was er. Samen iets doen, contact met mensen, de
eenheid bewerken en bewaren. Dat was Trees. Dat was en is
waardevol. Zo werd zij één van ons. En het was goed.
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Ze wist, dat ze gedachten kwijt raakte, dat zij dingen vergat, dat het
steeds vaker gebeurde. En toch kon zij daarvan zeggen: ‘Ik vind het
niet erg; het hoort bij dit stuk leven…’
Korter dan verwacht woonde Trees in de Valbrug. Sneller dan
verwacht ging zij achteruit.
Het leven was op, voluit geleefd en het is goed zo.
Op 13 mei namen we afscheid van haar, in het vertrouwen, dat ook
zij wordt opgevangen door wie weet misschien wel God…
Deze laatste woorden zijn van Trees zelf, uit haar gedicht over de
zomertijd:
Zon
Getooid en feestelijk geel
omrand door gouden stralen
worden warme trillingen
als koestering ervaren.
Ontspanning - zaligheid - genot
Gezonde door wie weet
misschien wel God.
Kerktijd…
Het is 5 juli 2020. De klokken luiden. Er lopen, fietsen, rijden
Medemblikkers en ander volk richting de Bonifaciuskerk. Zij lachen
naar elkaar, zwaaien, zien er opgelucht uit. De zon schijnt. De deur
van de Bonfoyer staat wijd open…
Deze droom wordt waarheid. Als u dit leest, hebt u het vast al wel
gehoord: vanaf zondag 5 juli bent u weer van harte uitgenodigd in de
kerk. Voorzichtig weliswaar en met aanpassingen in de kerkruimte.
We zijn er blij mee!
Net zoals de overheid moeten we telkens kijken, wat mogelijk is. Nu
eerst de diensten, hopelijk niet te lang daarna ook het koffiedrinken
na de dienst. Zo waardevol, dit alles…
Hieronder leest u hoe het in ieder geval in juli en wellicht heel de
zomer zal gaan.
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Weer naar de kerk, maar hoe?
Na half maart bleven de kerken dicht; nu gaan ze weer open. Vanaf
zondag 5 juli mogen we weer samenkomen in de Bonifaciuskerk.
Om ons te houden aan de richtlijnen van de overheid en de landelijke
Protestantse kerk én om elkaar en onszelf te beschermen, zijn er een
paar aandachtspunten.
We gaan weer naar de kerk, maar hoe?
Wees welkom!
De deur van de ingang in de Bonfoyer staat open. U wordt begroet
door een vrijwilliger of vrijwilligster, die u vraagt om de handen te
ontsmetten.
De ingangsdeur van de kerkruimte wordt voor u geopend. Waar een
Liedboek ligt, is een zitplaats. Een echtpaar, partners of gezinsleden
mogen naast elkaar zitten. Verder blijven we letten op de anderhalve
meter.
Het wordt aangeraden om niet te zingen. Dat is jammer. Wel kunnen
we zo nodig de tekst van een lied uit het Liedboek meelezen. Na de
dienst mogen we het Liedboek op de stoel laten liggen.
Bij het verlaten van de kerk worden we geholpen door een vrijwilliger
of vrijwilligster. Rij na rij worden we uitgenodigd om via de uitgang in
de Bonfoyer naar buiten te gaan.
Op de tafel bij de uitgang staan twee schalen of mandjes. Deze zijn
bestemd voor onze bijdrage aan de collectes.
Handen geven we nog niet.
Op goede zondagen voor elkaar hopen we wel!
En ook dit:
De kapstokken hebben nog even vrij; de jas mag u dus bij u houden.
De keuken en de toiletten worden in principe niet gebruikt.
Koffiedrinken na de dienst doen we later weer.
Na maanden van wachten hopen we zo op een veilige manier samen
te zijn.
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Na een tijd van gemis nu weer de ontmoeting.
Dat God er zijn zal, in ons gaan en komen.
Wees welkom!
Luistertijd…
Nogmaals geef ik u de informatie door van de ‘Stichting Hulpverlening
vanuit de West-Friese Kerken’, zoals dat ook in de vorige Onderweg
is vermeld. Vanuit deze Stichting is er in geval nood altijd hulp
beschikbaar, zowel in de eigen kerk, als bij de mensen van de
stichting. Deze tijd kan veel oproepen. Soms mist iemand een
luisterend oor of begrip voor zijn of haar situatie. Dan kan er een
beroep worden gedaan op - kort gezegd - het HWK, te bereiken
onder telefoonnummer 0229-271684.
Naast het aanbod van deze Stichting ben ik ook zelf heel de maand
juli nog gewoon te bereiken. Mijn vakantie komt pas in augustus. Dus
mocht het nodig zijn, schroom niet… Er is altijd ruimte te maken voor
luistertijd.
In de hoop op een groene en goede zomer voor ons allen…
In de hoop op kracht als de tijd minder goed is…
In vertrouwen en op hoop van zegen…
Ga met God.
Met een aandachtige groet,
Hetty Boot
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Waarover spraken zij in de kerkenraad van 25 mei?
•
•

•

•

De jaarrekening van de kerk is vastgesteld en opgestuurd
naar Utrecht.
De verschillende maatregelen die genomen moesten worden
in de coronatijd zijn besproken. Met de uitzendingen van de
diensten vanuit de kerk en de Nieuwsbrieven proberen we
iedereen op de hoogte te houden en zo steeds iets vanuit de
kerk te laten horen.
De restauratie van de muren in de kerk gaat voorlopig niet
door. Er wordt op aangedrongen om als gemeente Medemblik
en kerkelijke gemeente samen op te trekken. Helaas kost dit
veel tijd en overleg en frustraties dat het zo lang duurt.
Verder werden de lopende zaken besproken. Op 6 juli is er
nog een extra kerkenraadsvergadering ingelast om toch alles
te kunnen bespreken nu we als kerkenraad weer kunnen
vergaderen met inachtneming van de afstand tot elkaar.

Dagelijks leesrooster
juni:
24 woensdag Romeinen 7:1-12
25 donderdag Romeinen 7:13-25
26 vrijdag
Romeinen 8:1-11
27 zaterdag Romeinen 8:12-25
28 zondag
Romeinen 8:26-39
29 maandag Romeinen 9:1-18
30 dinsdag
Romeinen 9:19-33

Huwelijk als metafoor
Tweestrijd
Geestelijk leven
Kinderen
Geestelijke bijstand
Trouw aan de belofte
Keuzevrijheid

juli:
01 woensdag Matteüs 11:2-15
02 donderdag Matteüs 11:16-30
03 vrijdag
Psalm 27
04 zaterdag Zacharia 9:1-8
05 zondag
Zacharia 9:9-17
06 maandag Zacharia 10:1-5

Groot en klein
Geef je gewonnen
Niet bang
Verdediging
Doel: vrede
De goede herder komt
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7 dinsdag
8 woensdag

Zacharia 10:6-12
Zacharia 11:1-14

Het komt goed
Vriendelijkheid en
Eenheid gebroken
Herderlijk vermaan
Belijdenis
Door te luisteren
kom je tot geloof
Gods volk
Dankbaar, niet hoogmoedig
Gods wegen zijn
ondoorgrondelijk
Sabbatsdebat
Onvergeeflijk
Betekenisvol
Open je ogen en je oren
Groei
De oogst komt
Boven het maaiveld
Kracht van God
Wasgelegenheid
Einde van de valse
profetie
Loutering
Toekomst voor Jeruzalem
Aan de Heer gewijd
Vrijwillige bijdrage
Verbondskist
Broodtafel
Lichtwerk

9 donderdag Zacharia 11:15-17
10 vrijdag
Romeinen 10:1-13
11 zaterdag Romeinen 10:14-21
12 zondag
Romeinen 11:1-12
13 maandag Romeinen 11:13-24
14 dinsdag
Romeinen 11:25-36
15 woensdag Matteüs 12:1-21
16 donderdag Matteüs 12:22-37
17 vrijdag
Matteüs 12:38-50
18 zaterdag Matteüs 13:1-23
19 zondag
Matteüs 13:24-35
20 maandag Matteüs 13:36-46
21 dinsdag
Matteüs 13:47-58
22 woensdag Zacharia 12:1-8
23 donderdag Zacharia 12:9-13:1
24 vrijdag
Zacharia 13:2-6
25 zaterdag Zacharia 13:7-9
26 zondag
Zacharia 14:1-11
27 maandag Zacharia 14:12-21
28 dinsdag
Exodus 25:1-9
29 woensdag Exodus 25:10-22
30 donderdag Exodus 25:23-30
31 vrijdag
Exodus 25:31-40
augustus:
01 zaterdag

Matteüs 14:1-12

Luguber
verjaardagsfeest
Levensonderhoud
Doorgeven
Leer uit de geschiedenis
Hardleers
Keuze

02 zondag
Matteüs 14:13-21
03 maandag Psalm 78:1-16
04 dinsdag
Psalm 78:17-31
05 woensdag Psalm 78:32-51
06 donderdag Psalm 78:52-72
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07 vrijdag
Matteüs 14:22-36
08 zaterdag Matteüs 15:1-20
09 zondag
Psalm 29
10 maandag Exodus 26:1-14
11 dinsdag
Exodus 26:15-37
12 woensdag Exodus 27:1-8
13 donderdag Exodus 27:9-21
14 vrijdag
Psalm 45:1-8
15 zaterdag
16 zondag
17 maandag
18 dinsdag
19 woensdag

Oversteek
Lippendienst
Natuurgeweld
Heilige tent
Precisiewerk
Altaarstuk
Afgeschermde ruimte
Gedicht voor de
koning …
… en de prinses
Kledingvoorschrift
Op het hart gedragen
Maatwerk
Is Davids gebed ook
jouw gebed?
Ingewijd
Bloedserieus
Verzoening is niet goedkoop
Gezonde lucht
Recht uit het hart
Hondenbrood en
wonderbrood
Raak niet onder invloed
Rotsvast geloof
Top-ervaring
Zwijgtekst
Als je gelooft, kun je
bergen verzetten
Heilig reukwerk

Psalm 45:9-18
Exodus 28:1-14
Exodus 28:15-30
Exodus 28:31-43
Psalm 17

20 donderdag Exodus 29:1-14
21 vrijdag
Exodus 29:15-30
22 zaterdag Exodus 29:31-37
23 zondag
Exodus 29:38-46
24 maandag Psalm 138
25 dinsdag
Matteüs 15:21-39
26 woensdag Matteüs 16:1-12
27 donderdag Matteüs 16:13-28
28 vrijdag
Matteüs 17:1-8
29 zaterdag Matteüs 17:9-13
30 zondag
Matteüs 17:14-23
31 maandag Exodus 30:1-10

Dankjewel
Alle gemeenteleden hebben een Paasgroet, een Pinkstergroet en
nieuwsbrieven in de e-mail of geprint thuis gekregen. Zo konden we
toch contact houden, hoewel we elkaar helaas niet konden
ontmoeten in de kerkdiensten.
Daarom willen we de mensen bedanken, die dit mogelijk maakten.
Adresstickers werden gemaakt, de brief gestencild en alles werd in
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enveloppen gedaan. Daarna deden we een beroep op de
rondbrengers. Dus aan alle ‘stille’ medewerkers: heel hartelijk dank!
De Pastorale Raad,
Nelli Mazereeuw en Dicky Poot.

Inleveren kopij ‘Onderweg’
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 20 augustus 2020
via het bekende e-mailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Het volgend kerkblad zal rond 28 augustus verschijnen.
Verdere inleverdata in 2020:
Inleveren:
do.22 oktober
do. 10 december

Verschijnen rond:
vr. 30 oktober,
vr. 18 december.

Agenda
Naar aanleiding van de maatregelen m.b.t. het Coronavirus heeft de kerkenraad moeten besluiten om alle
vergaderingen, ouderenmiddag, filmavond, Samen aan
Tafel en andere activiteiten af te gelasten.
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Uit de gemeente
Blijf in contact met uw kerk.
Overleden:
08-05: mevrouw T.J. Welp – van Woggelum op 83-jarige leeftijd.
Verjaardagen:
02-07: mevrouw B. Steeman – Reitsma
07-07: de heer J.A. van Bergen.
14-07: de heer W. Bakker,
mevrouw S.G. Voorthuijzen – Steeman.
29-07: mevrouw M.W.C. Nievaart - van Dam.
30-07: de heer T. de Leeuw.
31-07: mevrouw I. Bood – Buitenhuis.

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.
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Ingezonden
Wat een mooie kaarten heb ik mogen ontvangen ter gelegenheid van
mijn 87ste verjaardag namens de Protestantse Gemeente
Bonifaciuskerk te Medemblik. Zo mooi en zo knap gemaakt en toen
werden de prachtige bloemen uit de kerkdienst ook nog bij ons
gebracht!
Ik bedank, mede namens mijn vrouw, de kerkenraad en iedereen die
hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk.
Wij hebben dit bijzonder op prijs gesteld. Zo werd het een heel mooie
verjaardag.
Wim Breton.

Ingezonden
Medemblik, juni 2020
Ons vaarwel.
Bij het ter perse gaan van deze editie van de Onderweg realiseer ik
me, dat wij nogal voor de muziek uitlopen. Dat komt omdat het
volgende nummer pas in augustus verschijnt en dan zijn wij D.V.
reeds uit Medemblik vertrokken en ik wil toch graag langs deze weg
ons afscheid vorm geven. Ik bereik dan in ieder geval de gehele
gemeente, ook buitenpoorters die op de hoogte willen blijven van het
reilen en zeilen in onze kerk. De reden van ons vertrek behoef ik niet
meer uitgebreid toe te lichten, het heeft te maken met het ongemak in
ons huis op het Westereiland (veel trappen). Uiteraard wilden wij niet
wachten totdat het niet meer zou kunnen en dus zijn we op pad
gegaan, op zoek naar een passende woning. In Zeewolde eindelijk
iets gevonden, naar onze mening werkelijk een juweel. Op een
prachtige locatie midden in het centrum. Voor ons gevoel heeft het
dorp wel iets van Medemblik. Weliswaar geen ‘rijke historie’, maar
wel een prachtige passantenhaven met heerlijke zitjes en ruime
horecavoorzieningen. Vervolgens een grote marina en strand van het
Veluwe Randmeer, wat doet denken aan de Vooroever, alles op
loopafstand van onze woning. Tot slot een (fiets)pontverbinding naar
Harderwijk/Ermelo en het achterland (de Veluwe), goed voor onze
voorgenomen fietstochten. Zie daar: onze nieuwe woonplek in een
notendop. Als alles naar planning verloopt zullen wij eind juli
verhuizen. Iet en ik hechten er aan om jullie allemaal hartelijk te
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bedanken voor vele goede jaren. Vaak goede jaren, maar zoals Wim
ons vaak voorhield: “ ‘t Leven ken niet altoid roist met krente weze, ’t
Is ok welders gort met klonte.”
Nu en hier groeten wij eenieder en wensen jullie veel goeds en vooral
Gods zegen toe. Dat de kerkelijke gemeente samen met de
stichtingen én de monumentale Bonifacius tot in lengte van jaren
mag blijven bestaan als een baken voor alle omwonenden en velen,
die van verre komen.
Ons nieuwe adres luidt:
Gouwzee 124, 3891 GH Zeewolde.
Henk & Iet Benedick.

Bijbels voor weeskinderen in India
India is het land met de meeste
weeskinderen ter wereld. Een deel van
hen woont in een weeshuis, waar
geprobeerd wordt hun een goede basis
voor hun verdere leven mee te geven.
Het Bijbelgenootschap van India ondersteunt het godsdienstonderwijs
in weeshuizen.
UNICEF schat het aantal weeskinderen in India op zo’n 31 miljoen.
Vaak zijn hun ouders overleden als gevolg van armoede of gebrek
aan medische voorzieningen. Maar het gebeurt ook dat ze in de steek
gelaten worden door hun familie. Een deel van de kinderen zwerft op
straat. Een zwaar leven, waar allerlei gevaren op de loer liggen.
Kinderbijbels
Gelukkig zijn er in het hele land weeshuizen die een plek bieden aan
deze kinderen. Ook het Bijbelgenootschap van India kijkt om naar
deze kinderen. Ze ondersteunen christelijke weeshuizen bij het geven
van godsdienstonderwijs. Dat doen ze bijvoorbeeld door het uitdelen
van (kinder)bijbels. Het Bijbelgenootschap probeert dit te doen in
zoveel mogelijk weeshuizen verspreid over heel het land.
Veel van de huidige docenten en voorgangers in de weeshuizen,
hebben zelf als kind ook hun ouders verloren.
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Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van de leden van de
Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen dat er vijfduizend kinderbijbels
uitgedeeld kunnen worden aan weeskinderen in India.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.

Overgenomen uit de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk
in Nederland
Ds. René de Reuver spreekt zich uit tegen racisme. "De Geest
van God ontneemt mensen de adem niet, maar schenkt deze aan
ieder mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t breathe’ (Ik
kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het
uitdoven van de pinkstergeest!"
De hele wereld is in beweging. De gewelddadige dood van George
Floyd staat op ons netvlies gebrand. Het illustreert diepgeworteld
racisme. Niet alleen in Amerika, maar ook in ons land. Onze premier
stelde dat ook Nederland niet vrij is van institutioneel racisme. Het
gaat ons dus allemaal aan. Wie meent zelf geen enkele last te
hebben van angst voor en onzekerheid tegenover mensen die anders
zijn, die overschat zichzelf. Het is goed dat mensen, aangespoord
door de protesten in Amerika, wereldwijd opstaan tegen het kwaad
van racisme. Terecht accepteert men het niet langer dat mensen
beoordeeld, geoordeeld en zelfs gedood worden omwille van hun
huidskleur of anderszins ‘anders’ zijn. Als we hierbij maar niet
vergeten kritisch naar onszelf te kijken. Protesteren begint dicht bij
huis. Al in 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse
Hervormde Kerk krachtig stelling tegen racisme, met de uitspraak:
racisme is zonde! Het is verschrikkelijk dat het 28 jaar later nog
steeds nodig is om dit tegen elkaar en tegen onszelf te blijven zeggen
en te moeten herhalen. Het bestuur van Samen Kerk in Nederland
(SKIN), een overkoepelende organisatie van migrantenkerken in ons
land, heeft in vergelijkbare woorden stelling genomen. Hun verklaring
is “een uitnodiging aan iedereen in ons land om meer dan ooit met
elkaar op weg te gaan, ons samen teweer te stellen tegen iedere
poging om een wig te drijven tussen mensen. Laten we met elkaar
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gestalte geven aan een wereld waarin plek is voor iedereen, waar
iedere stem telt, waar mensen kunnen zijn wie ze willen zijn.”
Diversiteit is geschenk van de Schepper.
Wie de Bijbel leest komt onder de indruk van de diversiteit die God in
de schepping heeft gelegd. Het volk Israël bestond uit twaalf
stammen. Jezus had twaalf leerlingen. Paulus gebruikt voor de kerk
het beeld van een lichaam met ledematen die elkaar nodig hebben.
Israël, de discipelkring en de kerk zijn samengesteld uit totaal
verschillende mensen. Hun diversiteit is geen tekort, maar winst. Het
is een geschenk van de Schepper.
In het begin van de Bijbel lezen we dat God de mens (Adam: model
voor elk mensenkind) de levensadem inblaast. Met Pinksteren vieren
we dat mensen uit allerlei naties en van allerlei talen opademen in
Gods Licht. De Geest van God ontneemt mensen de adem niet, maar
schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t
breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het
uitdoven van de pinkstergeest!
‘Get your knee of our necks’ (haal je knie van onze nek) zo klonk het
als een refrein door de preek die ds. Al Sharpton hield in de
herdenkingsdienst voor George Floyd. Geef ons adem om te leven.
Zo bidden we om de Geest van Pinksteren. Daarom verzetten we ons
tegen racisme.
Staan naast degene die adem wordt ontnomen.
Racisme is zonde, omdat voor God elk mens telt. Het is aan ons om
gestalte te geven aan en op te komen voor deze gelijkwaardigheid.
Dat is niet eenvoudig. Het gaat in tegen impliciete
superioriteitsgevoelens en tegen onze primaire angst voor het
vreemde en voor de vreemdeling. Het vraagt om omkeer en geloof in
God, de Schepper van ieders leven.
Als kerk staan we in het bijzonder naast diegene die adem wordt
ontnomen. Vrede gaat niet zonder gerechtigheid. Psalm 85 zingt over
heilig land ‘waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een
kus begroet’ (couplet 3).
Het moderamen dringt erop aan om het kwaad van racisme in onszelf
en in onze wereld te benoemen en om in de voorbede te bidden om
Gods Geest, om adem om op te leven voor elk mensenkind.
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