Onderweg, maart 2015

Kerkdiensten Bonifaciuskerk
zondag 1 maart
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: Ds. R. Wattel.
Collecte:
1e
Diaconie: ZWO Voorjaarszendingsweek,
2e
Kerk: Plaatselijk toerustingswerk.
Koster: J. Kool, tel. 541127.
zondag 8 maart
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: Dr. O. Reitsma.
Collecte:
1e
Diaconie: Binnenlands diaconaat,
2e
Kerk: Instandhouding eredienst.
Koster: K. van Duijn, tel. 540414.
zondag 15 maart
aanvang 10.00 uur. Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: Ds. H.K. Zijlstra.
Collecte:
1e
Diaconie: Veertigdagentijd Werelddiaconaat,
2e
Kerk: geen 2e collecte.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.
Liturgische schikking: Pinkstergroep.
zondag 22 maart
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: Dr. O. Reitsma.
Themadienst, zie blz. 20.
Paasgroetenactie: Na de dienst kunnen er paasgroetkaarten
verstuurd worden naar mensenrechtenactivisten, al dan niet in
gevangenschap en naar mensenrechtenorganisaties.
Collecte:
1e
Diaconie: Open Doors: voor vervolgde christenen,
2e
Kerk: Onderhoud gebouwen.
Koster: J. Klercq, tel. 543921.
zondag 29 maart

aanvang 10.00 uur.
Palmzondag, inleveren deeldoosjes ZWO.
Voorganger: Ds. E. van der Kaaij.
Collecte:
1e
Diaconie: Kerk in Actie,
2e
Kerk: Algemene kosten.
Koster: J. Kool, tel. 541127.
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Van de predikant
Het nieuwe jaar was nog maar net enkele weken begonnen en nu
zitten we alweer in de 40-dagentijd. Tijd van bezinning en tijd van
inkeer. Dat is zo vroeg, omdat Pasen dit jaar al vroeg in april valt (in
2016 valt Pasen zelfs al in maart: nóg vroeger!)
40-dagentijd is ‘op weg zijn’. Op weg naar de toekomst van de Heer.
Dat klinkt een beetje algemeen. Want zijn we dat niet altijd? Komen wij
niet alle dagen van ons leven een beetje dichter bij die wereld waarop
wij hopen en waarin geloven? Als we de wereld om ons heen zien,
krijgen we soms het gevoel dat we er steeds verder vandaan raken.
Toch houden we als geloofsgemeenschap de hoop levend, week aan
week, dag aan dag.
Vooral in de 40-dagentijd proberen we dat heel bewust te doen. Want
het moge zo zijn dat wij iedere dag van ons aardse bestaan op weg
zijn naar de toekomst van de Heer, juist in de 40-dagentijd drukken we
dat heel concreet uit door zes zondagen lang op weg te zijn naar
Pasen. Pasen is de zondag aller zondagen. De zevende zondag na
Aswoensdag, de zevende keer de zevende dag van de week. Maar
niet alleen de zevende dag, nee de zondag is juist bij uitstek de eerste
dag van de week. Het is niet alleen de rustdag uit het
scheppingsverhaal, maar het is juist de eerste dag. De dag waarop de
schepping begon. De dag waarop het licht is geschapen. De dag
waarop het werk begint. De eerste regel van Lied 604 drukt dit uit: “De
eerste dag der week, de wereld is begonnen.” Met Pasen wordt het
licht opnieuw geschapen, begint het werk van God met ons mensen
opnieuw. Krijgen wij een nieuwe kans.
Dit jaar zal Pasen extra feestelijk zijn, omdat er twee gemeenteleden
belijdenis zullen doen. U leest daarover in dit kerkblad. Wat een feest
zal dat zijn! Maar eerst zijn we nog op de weg er naar toe. Niet alleen
op zondag, ook op woensdag, met onze sobere maaltijden. Van harte
welkom daar. We proberen het met een beetje minder te doen, maar
tóch samen. Iedere woensdag om 18 uur in de Bonfoyer. En we
proberen op weg te zijn niet alleen op zondag en woensdag, maar op
àlle van de 40 dagen.
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Ook op hoger niveau zijn wij als geloofsgemeenschap op weg naar de
toekomst. Soms kijken we naar het verleden, naar waar we vandaan
komen, maar achteromkijken moet soms niet teveel. Dat zagen we aan
de vrouw van Lot. Zij werd een zoutpilaar toen ze teveel achterom
keek. Het is uiteindelijk onze gezamenlijke toekomst waar we naar op
weg zijn en die ons bindt. Niet het verleden.
Natuurlijk staat de kerk voor grote uitdagingen. In de
beleidsplancommissie zijn we daar druk over aan het nadenken. De
kerk lijdt. Sommigen nemen zelfs het woord ‘sterfhuisconstructie’ in de
mond – al is dat overdreven gesteld. Maar was het niet juist het
lijdende en stervende Lichaam van Christus dat ons veel heil bracht?
Dat kansen geeft structuren binnenstebuiten te keren? Dat ruimte geeft
(als het lege graf!) voor nieuwe mogelijkheden? Nee: in die
beleidsplancommissie zijn we er in zoverre uit, dat wij heilig geloven in
een opstanding uit de doden. Later dit jaar zult u er meer over horen.
Ook voor andere uitdagingen staat de kerk. Op de gemeente-avond
komen thema’s naar voren. U leest daarover verderop in dit kerkblad.
Wij moeten meer samen gaan werken. Niet alleen het getalsmatige
(dalende ledenaantallen, financiën) is daar leidend. Nee: is het niet
juist onze opdracht in de wereld om de verbinding telkens weer te
zoeken? Met andere kerkgenootschappen, met de Stichting
Bonifaciuskerk, enzovoorts. Dat is wat wij willen, om een breder
platform te krijgen voor al het goede dat wij in de Medemblikker
samenleving gestalte willen geven.
Voor kerkenraad en beleidsplancommissie is de 40-dagentijd een
mooie gelegenheid om te bezinnen. Ik hoop dat u dat ook wilt doen. En
voel u altijd vrij uw gedachten te delen. Met mij, met de
beleidsplancommissie, met de kerkenraad, of gewoon in de stilte van
uw eigen huiskamer met God. Ik wens u een gedachtenrijke tijd toe, op
weg naar de toekomst van de Heer.
ds. Oane Reitsma.
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Belijdeniskandidaten.
Met zeer grote vreugde mag ik u namens de kerkenraad meedelen dat
er twee kandidaten zijn die openbare belijdenis van hun geloof willen
afleggen. Dit zijn:
- Elisabeth Hoff-Schuiling en
- Hubertus Verleg
Liesbeth Hoff is katholiek gedoopt en altijd katholiek gebleven. Omdat
haar echtgenoot lid is van onze gemeente en zij sinds enige tijd ook bij
ons kerkt, wil ze graag overgeschreven worden, maar - zo zegt ze zelf
- “Ik wil daar wel iets voor doen, ik wil dat niet zomaar doen”.
Huib Verleg is jarenlang niet naar de kerk gegaan, maar is sinds een
jaar of twee een regelmatige kerkganger. Ook hij wil uit eigen
beweging zijn doop, die hij op 9-jarige leeftijd ontving, nu 72 jaar later
beamen. Beider voornemen heeft geleid tot zeer inspirerende
geloofsgesprekken die wij met zijn drieën hebben gehad, waarin wij
elkaar goed hebben leren kennen en heel open hebben gesproken
over wat het geloof voor ons betekent. We hebben de Bijbel
bestudeerd, geleerd wat doop en belijdenis betekent. De kerkenraad
heeft ingestemd met hun verzoek en juicht hun stap van ganser harte
toe.
Liesbeth Hoff en Huib Verleg zullen belijdenis afleggen van hun geloof
in de dienst op de Paasmorgen, 5 april.
Ik wil alle gemeenteleden oproepen zoveel mogelijk aanwezig te zijn,
om als gehele gemeente deze twee mensen te steunen in hun stap,
die zeker niet meer vanzelfsprekend is in deze tijd. Voor het eerst in
dertien jaar hebben wij weer een belijdenisdienst in onze kerk. Wat een
feest zal dat worden, samen met onze eigen cantorij, de cantorij uit
Andijk en de muziekgroep.
In het volgende kerkblad leest u een persoonlijk stukje van ieder van
hen.
ds. Oane Reitsma.
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Oproep van de kerkenraad
De kerkstructuur van de Protestantse Kerk kent drie ambten: Het ambt
van ouderling, dat van diaken en dat van predikant. Voor de
ouderlingen en diakenen geldt een beperkte zittingstermijn.
De eerste zittingstermijn van ouderlingen en diakenen is altijd vier jaar.
Daarna kunnen zij hun termijn verlengen, steeds met twee of vier jaar.
Sinds 2013 staat de landelijk geldende kerkorde toe dat ambtsdragers
maximaal 12 jaar aaneengesloten een ambt bekleden. Daarna zijn zij
na een jaar (11 maanden) weer herkiesbaar.
Onze kerkenraad hecht er belang aan dat er een regelmatige wisseling
van ambtsdragers plaatsvindt. Dit houdt de gemeenteleden betrokken
bij de organisatorische kant van de kerk. Bovendien is het handig dat
meer mensen van de hoed en de rand weten en het is simpelweg
gezond voor een kerkelijke organisatie (voor iedere organisatie!) dat er
op gezette tijden een wisseling van de wacht plaatsvindt.
Daarom willen wij in Medemblik in onze plaatselijke regeling toch
vasthouden aan een maximale ambtstermijn van 8 jaar.
ECHTER: een aantal van de huidige ambtsdagers is al over die termijn
heen, zoals u in onderstaand overzicht kunt zien. Dit is niet omdat zij
hun plek niet willen afstaan, maar omdat er geen opvolging gevonden
is.
In haar laatste vergadering heeft de kerkenraad besloten dat de zetels
van de mensen die over hun termijn heen zijn in principe als vacant
worden beschouwd. Omdat het vele werk wèl moet gebeuren, blijven
zij met heel veel inzet wel hun functie vervullen, waar de kerkenraad
erg blij mee is. Tegelijkertijd moge het duidelijk zijn dat het een
noodgreep is.
Het huidige overzicht laat zien dat er op dit moment vier vacatures zijn
(vetgedrukt), drie vanwege overschrijding van termijn en één vanwege
terugtreden om gezondheidsredenen.
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Hieke van der Goot,
Elly van der Heijden,
Heilke Kool,
Riet Overweel,
Rob van der Heijden,
Pieter Keemink,
Eddie Kremer,
Paul Stam,
Alma de Greeuw,
Hannie Huttinga,
Wil Mosman,
Wil Zeldenrust,

aanvang termijn:
ouderling,
sept. 2002 vac.
ouderling-scriba,
jan. 2012 vac.
ouderling,
jan. 2012
ouderling,
april 2014
ouderling-kerkrentmeester, jan.2005 vac.
ouderling-kerkrentmeester, jan.2006 vac.
ouderling-kerkrentmeester, april 2014
ouderling-kerkrentmeester, jan. 2013
diaken,
april 2014
diaken,
jan. 2013
diaken,
jan. 2013
diaken,
jan. 2012

Zoals duidelijk moge zijn, hebben wij dus behoefte aan ouderlingen en
ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad hoopt dat gemeenteleden
zich mee verantwoordelijk voelen en voor een periode van vier jaar
bereid zullen zijn een ambt te vervullen, om gezamenlijk te werken aan
de toekomst van onze gemeente.
De kerkenraad doet een dringend beroep op alle gemeenteleden om
namen te noemen van mogelijke ambtsdragers.
De namen kunt u doorgeven aan de voorzitter van de kerkenraad of
aan de predikant. De kerkenraad zal ze ter verkiezing voorleggen aan
de gemeente.
Mocht u vragen hebben of een gesprek willen naar aanleiding van
deze oproep, neemt u dan vooral contact op met de predikant, ds.
Oane Reitsma, 0227-820490 of ds.a.reitsma@gmail.com.
De kerkenraad rekent op u!
ds. Oane Reitsma.
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UITNODIGING
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit voor de
gemeenteavond in de foyer van de Bonifaciuskerk
op maandag 16 maart 2015, Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1)

Liturgische opening.

2)

Aanvraag van de Stichting Bonifaciuskerk om ook op zondag 4
oktober de antiek- en curiosabeurs te mogen houden.

3)

Informatie over het onderhoudsplan van onze kerk.

4)

Gedachtewisseling over gemeente-zijn n.a.v. de brief van dr A.
Plaisier (zie elders in dit blad).

5)

Rondvraag.

Komt allen!
Van de kerkenraad
Kort verslag van de gemeenteavond op maandag 24 november
2014 om 20.08 uur.
Aanwezig: 25 leden.
Liturgische opening met het zingen en uitspreken van de versen van
psalm 141.
Jaarverslag 2013 van het College van Kerkrentmeesters door
voorzitter P.Keemink:
Er waren wat vragen over de verrekening van de kosten met de
stichting Bonifaciuskerk. Het antwoord luidde: de energiekosten
7

Onderweg, maart 2015

worden direct na gebruik verrekend. Er wordt geen huur berekend,
omdat de doelstelling van de stichting Bonifaciuskerk is: geld te werven
voor onderhoud en restauratie van de kerk.
Jaarverslag van de Diaconie door voorzitter W.Mosman:
Er zijn meer collecteopbrengsten, omdat nu elke zondag voor de
diaconie wordt gecollecteerd. Het zijn vooral afdrachtcollectes, ze zijn
dus wel voor goede doelen, maar de diaconie geeft dit geld door. De
collectes voor het bloemenfonds dekken niet de kosten, het
ouderenwerk is ook niet kostendekkend. Nadelig saldo van de diaconie
is € 947,00, wat gedekt wordt uit de reserves.
Toelichting op het kerkenraadsbesluit om een Antiek- en curiosamarkt
door de stichting Bonifaciuskerk te houden op een weekend in
september als er een dienst van de Raad van Kerken in de
Martinuskerk wordt gehouden.
Na de pauze ontspon er een discussie over het feit dat er verkoop op
zondag is. Mevrouw van Bergen geeft aan dat de gemeente gehoord
moet worden bij belangrijke besluiten aangaande de gebouwen. Zij
vraagt hoofdelijke stemming. Voorzitter P. Stam wil dit voorstel eerst
goed voorbereiden. Na overleg heeft het moderamen wordt besloten
om alle voors en tegens op papier te zetten. De volgende
gemeenteavond , 16 maart 2015, wordt de gemeente gehoord.
Toezegging van Th. Hof om de bloemen na de dienst rond te brengen
in april. Voor juni en juli worden nog bezorgers gezocht. Wie meldt
zich??
Hoe gaan we als gemeente verder?
Ook dit punt wordt in verband met de tijd doorgeschoven naar de
volgende vergadering. Ds. O Reitsma geeft nog wel een toelichting.
De vraag is: Hoe willen wij als gemeente dat het er hier over 10 jaar
uitziet? De kerkenraad heeft een commissie gekozen die zich gaat
buigen over de toekomstvisie. Op 1 december komen ze bij elkaar.
Bel of schrijf of mail als je ideeën hebt voor de toekomst. We moeten
ons vrij voelen om in deze gemeente dingen te berde te brengen.
8
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Rondvraag.
De heer Voorthuizen vraagt naar de mogelijkheid om de banken, die bij
grote activiteiten onder het orgel worden geplaatst, weg te doen.
Na bespreking in de kerkenraad blijkt dat het niet mogelijk is één van
de banken te verwijderen omdat de banken deel uitmaken van het
historische interieur van de kerk. Daarnaast worden de banken o.a. bij
kleine concerten gebruikt.
Afgesproken is dat bij een verschuiving van de kleine banken er een lid
van het CvK aanwezig is om erop toe te zien dat dit met de nodige
zorg gebeurt.
Ook wordt onderzocht of er een voorziening kan worden gemaakt die
de betreffende bank vrij van het graf van de Lord houdt.
Mevrouw Voorthuizen stelt voor een nieuw lied 3x voor de dienst te
laten voorspelen.
In de kerkenraad is afgesproken dat een nieuw lied voortaan duidelijk
wordt voorgespeeld voordat het lied gezongen wordt. Voor zover
mogelijk zal de voorganger de gemeente hierop attent maken.
Het voorstel van de heer Bakker om op de evenementenkalender van
de Stichting Bonifaciuskerk ook de kerkdiensten te publiceren is
doorgegeven.
De vergadering wordt besloten met kort gebed en het zingen van lied
240: 1, 3 en 5.
Agendapunt 2 op de gemeenteavond.
Antiek- en curiosabeurs 3 en 4 oktober?
Religieuze instellingen hebben te maken met de volgende
ontwikkelingen: minder kerkleden, minder inkomsten en stijgende
lasten. Dit is een citaat uit het tijdschrift “Kerkbeheer”. De inhoud van
dit citaat gaat helaas ook op voor onze kerkelijke gemeente. Minder
inkomsten en stijgende lasten. Vooral onze monumentale
Bonifaciuskerk is als gebouw bijzonder kostbaar. Ook hier stijgende
kosten. Gebruik en onderhoud vragen grote financiële offers. Offers die
we als eigenaar van de kerk zouden moeten opbrengen. En , zo wijst
de praktijk uit, dit lukt onze kerkgemeenschap niet alleen. Wij kunnen
als kerkelijke gemeente het kerkgebouw niet alleen onderhouden,
9
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maar gelukkig wel samen met een partner, nl. de “Stichting
Bonifaciuskerk”. Deze stichting heeft o.a. tot doel om op allerlei
manieren geld in te zamelen om dat daarna weer te gebruiken voor het
onderhoud van onze kerk. De stichting is daar (gelukkig voor ons) zeer
actief in. Het bestuur van de stichting organiseert: concerten,
voorstellingen, tentoonstellingen en beursen. Ze bereiken hiermee een
breed publiek en dat zorgt er weer voor dat onze kerk een geliefd en
bekend gebouw is, waar mensen graag komen. Nu is één van de
allergrootste trekpleisters de jaarlijkse antiek- en curiosabeurs.
Nu was er eerst afgesproken de beurs te houden in het weekend van
26 en 27 september. Dat zou in zoverre goed uitkomen doordat er die
zondag een oecumenische dienst is in de RK kerk, maar de Stichting
ontdekte dat het problemen zou geven met het inzetten van de
vrijwilligers bij de voorbereiding. In de week voor deze datum is het
namelijk Harddraverij. Dus vandaar de vraag van de Stichting om de
beurs een weekend te mogen opschuiven naar 3 en 4 oktober.
Al weken van te voren beginnen de voorbereidingen. Een grote groep
vrijwilligers is bezig met sorteren en prijzen. In de week voor de beurs
wordt de kerk ingericht met kramen. Als de beurs op zaterdagmorgen
open gaat, dan weet je niet wat je ziet. Ver voor de openingstijd staan
de “klanten” al voor de deur te wachten, om als eersten de beste
koopjes te kunnen aanschaffen. Elk jaar is deze beurs weer een groot
succes en het levert meer dan €10.000,- voor het onderhoud van onze
kerk. En als de beurs om 5 uur ’s middags sluit, dan kijkt iedereen
tevreden terug, of…….. toch niet helemaal. Want er zal moeten
worden opgeruimd. Wat in een week is opgebouwd moet in een paar
uur worden afgebroken, want het kerkgedeelte moet weer kerk zijn
voor de zondag. Dat is bijzonder onplezierig werk. Als je van ’s
morgens 9 uur tot ’s middags 5 uur bezig bent geweest, dan is het
opruimen in zo’n hoog tempo niet leuk. Daarom heeft de Stichting de
kerkenraad gevraagd of het niet mogelijk is om ook zondag de beurs te
openen. Dat levert nog meer geld op voor onze kerk en het vervelende
opruimen kan veel rustiger in de komende week gedaan worden. Als
kerkenraad staan wij daar niet afwijzend tegenover. Maar we stellen
wel strikte voorwaarden: Wij moeten kunnen kerken in de foyer, zodat
de beurs pas om 12.00 uur open kan, de gemeenteleden moeten er
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mee in stemmen, het is voorlopig eenmalig, er moet een evaluatie
komen na afloop en het moet beduidend meer geld opbrengen.
Maar is kopen op zondag toegestaan? Ja, want het is geld ophalen
voor een goed doel (onze kerk) en het is dus niet commercieel. Laten
we ons dan uit de kerk jagen? Nee, want als de kerkelijke gemeente
hier mee instemt, gaan we dus vrijwillig, eenmalig, in de foyer zitten.
Het bovenstaande is een inleiding op de gemeenteavond van 16 maart
waar dit punt besproken zal worden. (zie uitnodiging gemeenteavond
elders in dit blad).
Namens het Moderamen, Paul Stam.

Agendapunt 4 op de gemeenteavond.
Op de gemeenteavond van 16 maart willen we met elkaar in gesprek
gaan over het onderwerp: Gemeente-zijn. Uitgangspunt zal daarbij zijn
de onderstaande brief. Wilt u die van te voren goed lezen.
Aan u als plaatselijke gemeente,
Beste gemeenteleden,
Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en
diakenen. Ambtsdragers, noemen we ze. Een tijdje geleden maakte ik
een rondje langs een aantal kerkenraden om te vragen hoe het
vandaag de dag met de ambtsdragers en hun ambt stond. Dat leverde
veel mooie en ontroerende verhalen op. Maar ook verhalen van moeite
en zelfs verdriet. Wat dat laatste betreft: in de synode hebben we het
over ‘knelpunten en uitdagingen’ rond het ambt gehad. Dat zegt
genoeg. ‘We hebben een nieuwe ambtstheologie nodig’, werd toen
zelfs gezegd.
Dat laatste zou best kunnen, maar we kunnen het paard ook achter de
wagen spannen. Volgens mij hebben veel vragen over ‘het ambt’
vooral te maken met de vraag wat eigenlijk een kerk, een gemeente is.
Je kunt je wel druk maken over het ambt, maar wat helpt dat, wanneer
we het zicht op wat een gemeente is kwijt zijn? Om het maar eerlijk te
zeggen: ik heb het idee dat dit laatste een gevaar is dat niet
11
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denkbeeldig is. En daarom schrijf ik u deze brief. Ik beschouw deze
brief zelfs als de basis voor alle brieven die ik over het ambt schrijf.
De kerk
Er bestaat nog steeds een hardnekkig beeld om bij kerk te denken aan
de organisatie, het gebouw, regelingen, financiën, enzovoort. Natuurlijk
is een kerk ook een organisatie, maar daarmee heb je de kern niet te
pakken. De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een
samenleving van zusters en broeder in Christus’ naam. Midden in de
wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van
Jezus zijn. De kerk is niet begonnen als organisatie maar als een
levende gemeenschap. Lees maar wat er over de eerste gemeente in
de Bijbel staat:
De leerlingen van Jezus … bleven trouw aan het onderricht van de
apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden
zich aan het gebed (Hand. 2:42).
De inhoud
Deze tekst helpt om de kerk onder het stof van de gewoonte
tevoorschijn te laten komen. Het staat er met zoveel woorden dat die
eerste kerk een geloofsgemeenschap is. Hoe die gemeenschap er
precies uitzag, staat er niet bij. Wel horen er een paar dingen bij, die
wezenlijk zijn, en waar een kerk mee staat of valt. Daarom leg ik die
graag aan u voor. Er staat dat de leerlingen van Jezus trouw bleven
aan het onderricht van de apostelen. Wat moet je je daar bij
voorstellen? Bijvoorbeeld dit: één van de apostelen, Petrus, had net
een preek gehouden over Jezus. Hij verkondigde dat Jezus aan een
kruis was geslagen maar door God tot leven is gewekt. ‘Hij is door God
als Heer en Messias aangesteld’. Dat raakte de toehoorders diep.
Velen bekeerden zich en gingen in deze Jezus geloven. Zo is het nog
steeds. Wat is de kerk? Dat is een dak boven het evangelie. Onder dat
dak komen we samen om te horen wat nergens anders te horen is.
Over Jezus, die bereid was aan het kruis te gaan, die is opgestaan en
die ons raakt door de heilige Geest. We horen er woorden van
apostelen en profeten die ons hart laten branden en die ons de
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schellen van de ogen doen vallen. Een kerk is eenvoudigweg een
plaats om die woorden te horen en de betekenis ervan steeds dieper
op je te laten inwerken.
Het brood
Dan wordt er ook gesproken over het breken van het brood. Wat een
prachtige uitdrukking. De kerk is een plaats van ontmoeting en dat doe
je bijvoorbeeld door samen ‘het brood te breken’, te eten dus. Met een
heuse kookdominee in onze kerk komen we er steeds meer achter hoe
belangrijk dat is. Je kunt bij die uitdrukking ook denken aan het heilig
avondmaal. We delen brood en wijn en worden zo verbonden met het
lichaam en het bloed van Christus. De Heer heeft ons deze uniek
tekenen geschonken en hij heeft ons aangemoedigd dit brood en deze
wijn met elkaar te blijven delen tot de dag dat hij terugkeert. Voor het
gevoel van veel mensen zijn we in onze protestantse kerken erg
‘praterig’. Rond de tafel van de Heer worden we stil. Daar geven we
onszelf aan de Heer en daar ontdekken we elkaar opnieuw als
broeders en zusters.
Het gebed
Ten slotte wordt het gebed genoemd. Ook dat is wezenlijk voor een
kerk. Het is de plaats om je te concentreren op waar het ten diepste
om gaat en je hart te openen voor God. In een hectische wereld waarin
van alles op ons afkomt, ook in onze huizen, komen we bij elkaar om
stil te worden voor God. Om God te aanbidden als de Eeuwige en Hem
te danken voor al zijn goede gaven. Om te vragen om vergeving en
vernieuwing. Om voor elkaar te bidden, soms heel persoonlijk, maar
ook voor de mensen om ons heen, dichtbij en veraf.
Vele vormen
Dit is kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door
de tekenen van Christus en door het gebed. Daar heb je nu een kerk
voor nodig. Misschien moeten we die kerk opnieuw ontdekken. Vaak
zien we door de bomen het bos niet meer. Dat veel mensen afknappen
op de kerk komt misschien omdat er veel organisatie is en weinig hart,
veel instituut en weinig ziel. De kerk opnieuw ontdekken, dat is de kerk
13
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van een kerkdienst op zondagmorgen onder leiding van een dominee.
Maar het is ook een gespreksgroep van jongeren die spreken over
geloof en leven. Het is een groep gemeenteleden die in een koor
zingen. Het is een huisgemeente waar de Bijbel wordt gelezen. Het
een groep gemeenteleden die helpen bij de voedselbank. Dat alles kan
overal: in kerken, in huizen, in zaaltjes, in een kroeg. De kerk heeft een
hart en een ziel. Die kan overal kloppen. Het gaat erom die hartklop te
horen.
Ambt van alle gelovigen
Aan het slot van deze brief wil ik graag nog iets kwijt. Ik gaf eerder aan
dat we het in onze kerk over de ambten hebben, over de predikant, de
ouderling en de diaken. Het eerste echter dat je over het ambt moet
zeggen, is dat elke gedoopte christen een ambt heeft. Dat noemen we
in onze kerk het ambt van alle gelovigen. U bent geen onmondige
gelovigen die worden bediend door ambtsdragers. Door de Geest weet
u van God en bent u medewerkers van God. Priesters en koningen
noemde Petrus de gemeenteleden (1 Petr. 2:9). En Paulus had het
over de gaven van de Geest die aan iedereen worden uitgedeeld. Met
die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, bouwen elkaar op en
helpen elkaar om samen gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten.
Er is dus een ambt van alle gelovigen. Vervolgens zijn er ook
bijzondere ambten. Daar heb ik het nog wel in een andere brief over.
Een aantal gemeenten ken ik van dichtbij, de meeste niet. Ik hoop dat
u, ook als het tij tegenzit, met elkaar de kerk als geloofsgemeenschap
opnieuw mag ontdekken. En dat u opnieuw het voorrecht ervaart van
die gemeenschap een levend lid te mogen zijn. Ik wens u daarbij veel
Geest en kracht toe.
Met vriendelijke groet,
Dr. Arjan Plaisier,
scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
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Taakgroep Liturgie van onze gemeente presenteert met trots:
De eerste BONIFACIUS ZANGCOMPETITIE VOOR GEMEENTELEDEN: op Paaszondag ná de dienst samen zingen en lunchen.
Het jaarthema van onze kerk, Verbinden en Vieren, willen wij op
Paaszondag gestalte geven met een zangcompetitie. Onze gemeente
is een zingende gemeente en niets verbindt ons meer met elkaar dan
in harmonie samen te zingen!! Bovendien leren we zo meer van de
prachtige liederen die het nieuwe liedboek te bieden heeft.
De spelregels zijn als volgt:
In groepjes mag iedereen uit de gemeente zijn favoriete lied uit het
Nieuwe Liedboek zingen. Bekend, oud of nieuw, psalm of gezang,
meerstemmig of eenstemmig, alles mag. Zonder begeleiding of mèt
begeleiding (vanaf cd, koororgel, vleugel, gitaar, accordeon of blokfluit.
Die laatste moet u dan wel zelf meenemen).
Deelname in twee categorieën.
- Familie-teams, bijvoorbeeld: echtparen/partners; broers,
(schoon)zussen en zwagers; (groot)ouders en (klein)kinderen,
enzovoorts. Ook vrienden- of burenteams zijn toegestaan.
- Taakgroepen/bestuursorganen, bijvoorbeeld: de diaconie, het
moderamen, de maaltijdgroep, de taakgroep Liturgie, de leesgroep,
enzovoorts.
U kunt niet zingen? U bent verkouden, hees of ziek? Dat is geen
excuus!! U kunt geen muziek lezen? Muziek is er om gezongen te
worden, niet om te lezen! Kortom: eigenlijk is er geen geldige reden om
niet mee te doen, dus: GEEF U MASSAAL OP. Iedereen heeft een
uniek stemgeluid, dat gehoord mag worden in de gemeente!
Jury.
De jury bestaat uit Arnold de Greeuw, ds. Oane Reitsma en een (nog
nader te bepalen) gemeentelid.
Beoordeling.
De jury let niet op muzikale kwaliteit, stemgebruik of inhoud, maar op
inzet, enthousiasme, en samenwerking binnen de groep.
15
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De winnende groep zal een felbegeerde hoofdprijs in de wacht slepen.
Het programma van de ochtend op 5 april 2015 ziet er als volgt uit:
10.00 Paasochtenddienst, met twee belijdeniskandidaten,
voorganger: ds. Oane Reitsma met medewerking van de
cantorij van de Bonifaciuskerk en het RK-gemend koor uit
Andijk, de muziekgroep, organist Arnold de Greeuw.
11.15 koffie mogelijkheid tot feliciteren van belijdeniskandidaten.
11.45 gezangencompetitie.
12.45 lunch.
13.30 einde.
Voor de lunch kunt u intekenen op de intekenlijst in de Bonfoyer, of
opgeven bij Hannie Huttinga, duinhut@hetnet.nl of 541099 (u kunt
inspreken op het antwoordapparaat).
Uw inzending voor de zangcompetitie kunt u doorgeven bij ds. Oane
Reitsma, ds.a.reitsma@gmail.com of 820490. Geeft u daarbij aan
- welke categorie (familie- of taak-/bestuursgroep),
- welk lied u gaat zingen,
- of u begeleiding wenst.
Het voorbereidend comité,
Laura van Bergen, Folkert en Lucie Bloemhof, Hannie Huttinga,
Dicky Poot, Oane Reitsma.

Ingezonden
Sobere maaltijd in de veertigdagentijd.
Op woensdag 18 februari , de aswoensdag, begint dit jaar weer de
veertigdagentijd. Een periode waarin we stilstaan bij het lijden van
Christus. Het is ook het begin van een tijd van versobering en vasten.
Om hier op eenvoudige wijze uiting aan te geven wordt de laatste jaren
op iedere woensdag in de veertigdagentijd in de Bonifaciuskerk een
sobere broodmaaltijd gehouden.
Daarvoor komen we om 18 uur bijeen in de Bonfoyer, met een korte
lezing of meditatie. We eten een eenvoudig belegde boterham en een
stukje fruit.
16
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Een kleine bijdrage voor de onkosten en voor het goede doel INLIA is
welkom. Iedereen is van harte welkom. Opgave via het formulier dat
zondags op de toonbank van de foyer ligt.
Simone Voorthuizen en Laura van Bergen.
Goedendag, broeders en Zuster van de Protestantse Kerk,
Nu ik hier al weer ruim twee maanden in Tilburg zit, wil ik toch iets van
me laten horen. Op de eerste plaats wil ik de Dr. A Reitsma en U allen
nog hartelijk danken voor de medewerking voor het geweldige afscheid
dat ik gehad heb van Medemblik. Ik maak het hier goed, al mist ik
Medemblik wel. We wonen hier met ongeveer 160 religieuzen en nog
andere mede- bewoners. Samen werken met andere kerken dat mis ik
nog wel, geen oecumenische viering gehad. Dat is hier in huis we
moeilijk. Ik weet nog niet of er bewoners zijn die niet katholiek zijn.
Bij de volgende gelegenheid ga ik wel informatie nemen in de stad.
Ik hoorde, dat in Medemblik weer een mooie dienst is geweest.
Langzaamaan vind ik hier m’n weg wel weer, er is hier ook best weer
wat te doen. Zoals in Medemblik hoeft ook niet meer. Wat tijd voor
mijzelf vind ik ook niet erg. Verder wens ik U allen in Medemblik veel
goeds en geluk.
Hartelijk gegroet, zr. Alphonsa Spieker,Kloosterstraat 10,
5038 VP Tilburg. Mail: alphonsa.s@Ziggo.nl

Agenda
woensdagen in de veertigdagentijd
18.00 uur
Bonfoyer
vr. 27 februari
ma. 2 maart
ma. 16 maart

18.00 uur
18.45 uur
19.30 uur
20.00 uur

Bonfoyer
Consistorie
Consistorie
Bonfoyer

di. 31 maart

16.30 uur

Bonfoyer
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Sobere maaltijd,
zie blz. 17.
Samen aan Tafel.
Moderamen.
Kerkenraad.
Gemeenteavond,
zie blz. 7 t/m 15.
Paasviering
Ouderenmiddag.
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vervolg agenda.
vr. 27 maart
zo. 5 april

18.00 uur
10.00 uur

Bonfoyer
Samen aan Tafel.
Paasochtenddienst met aansluitend
zangcompetitie en lunch,
zie blz. 15, 16.

Inleveren kopij kerkblad.
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 19 maart 2015 12.00 uur
via het bekende e-mailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het
laatste moment gedaan te worden!
Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 27 maart verschijnen.
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477.

Diakonie
Kijk op de site
www.kerkinactie.nl/40dagentijd welke
acties er zijn, met dit jaar als thema
‘Open je handen’. De diaconie zal
aansluiten bij dit thema in de
collectes in de 40dagentijd.
Paasgroetenactie.
Ook willen wij meedoen aan de Paasgroetenactie. Op zondag 22
maart zijn er kaarten beschikbaar, waar u uw naam op kunt zetten en
een paasgroet. Deze Engels- en Spaanstalige kaarten, zijn voor
mensenrechtenactivisten, al dan niet in gevangenschap en voor
18
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mensenrechtenorganisaties, die vermeld staan op de groetenlijst van
Amnesty International en die religieuze groeten mogen ontvangen.
Indien u achtergrondinformatie wilt over de mensen of organisaties,
dan vindt u dit op http://www.kerkinactie.nl/kom-inactie/paasgroetenactie/informatie-over-de-paasgroetenkaarten-en-hetverzenden-ervan.
Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie!
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie
ook dit jaar weer de 40dagentijd-app. Deze app leidt je door de
40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische
tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen
om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in
het dienen van de naaste.
In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een
tijd van bezinning en versobering. Deze app helpt je om in de
40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download
de app en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie.
Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp
Heeft u liever een papieren kalender? Kerk in Actie heeft ook een
papieren kalender ontwikkeld, die u kunt bestellen in de webwinkel.
www.kerkinactie.nl/webwinkel.
Vakantieweken vanuit Noord Holland in het F.D. Rooseveldthuis te
Doorn.
Zomerweek 2015 van zaterdag 1 augustus t/m zaterdag 8 augustus
2015: Prijs € 620,00 pp. Annuleringsverzekering (optioneel) € 35,00
Najaarsweek 2015 van zaterdag 3 oktober t/m 10 oktober 2015:
Prijs € 615,00 pp. Annuleringsverzekering € 35,00, niet verplicht
Voor de uitstapjes die in deze week worden gemaakt, komt er nog
€ 200,00 bij.
Opgave voor de augustusweek dient voor april te gebeuren; voor de
oktoberweek voor juli.
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Mocht u belangstelling hebben voor een van deze weken kunt u bellen
met Judith Hoogenboom 0181480847 of per e.mail:
vanderschalkhoogenboom@kpnplanet.nl
Mochten de kosten een bezwaar zijn kunt u altijd contact opnemen met
één van de diakenen.

Gebedskalender.
“Bid voor ons!”
Bij iedere ontmoeting met de vervolgde kerk horen we altijd: “Bid voor
ons!” Vervolgde christenen weten hoe belangrijk gebed is. Door te
bidden krijgen ze de kracht en wijsheid op de momenten dat ze het
nodig hebben. Door gebed weten we ons verbonden met de
wereldwijde Kerk. Ons gebed sterkt vervolgde Christenen. Met de
gebedskalender van Open Doors kunt u iedere dag bidden voor onze
vervolgde broeders en zusters. Bidt u mee?
Open Doors stuurt de gebedskalender zes keer per jaar mee met het
Open Doors-magazine. De gebedskalender heeft een handzaam
formaat, zodat u deze bij voorbeeld in uw Bijbel kunt bewaren. Voor
elke dag van de maand geven we een puntig en concreet gebedspunt
waar u voor kunt bidden.
In het Open Doors-magazine leest u verhalen van vervolgde
Christenen en nieuws uit de vervolgde kerk. Iedere keer staat een land
uit de ‘Ranglijst Christenvervolging’ centraal. Ook houden we u op de
hoogte van hoe het gaat met de laatste producten, evenementen en
boeken van Open Doors.
De gebedskalender is online te bekijken. Wilt u liever een
gebedskalender per post ontvangen? Abonneer u dan op het Open
Doors-magazine.
Zo heeft de Diaconie in haar laatste vergadering besloten elke zondag
voor een bepaalde groep of persoon te bidden die vanwege hun geloof
worden vervolgd of voor de medewerkers van Open Doors, die ook
onze gebedssteun zo hard nodig hebben.
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INLIA
Bij de laatste collecte voor INLIA, ons doel voor de
avondmaalscollectes voor dit jaar, beloofde ik u, iets meer over INLIA
in onze ONDERWEG te vertellen. Als er geld overblijft van de sobere
broodmaaltijden, wordt dat ook bestemd voor een diaconaal doel, dit
jaar voor INLIA.
INLIA staat voor het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten
behoeve van Asielzoekers en is een organisatie die zich inzet voor
hulp aan asielzoekers in nood. INLIA is een netwerk van
geloofsgemeenschappen, lokale kerken behorend tot velerlei
richtingen, die zich allemaal hebben verbonden aan dezelfde
uitgangspunten. Deze zijn verwoord in het document dat, naar de
plaats waar het tot stand kwam in 1988, het Charter van Groningen
wordt genoemd.
Honderden geloofsgemeenschappen in Nederland, maar ook in
diverse andere Europese landen hebben deze tekst ondertekend,
waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en
elkaar steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp en zonodig
opvang in noodsituaties.
INLIA is een bureau, gevestigd in Groningen, waar ongeveer 25
medewerkers, verdeeld over de afdeling Juridische en
Maatschappelijke Ondersteuning (JMO), Kerkelijke Relaties en
Pjublieksvoorlichting (KRP), Office en Personeelsmanagement (OPM)
en de Projectafdeling Noodopvang, alsook het pilot-project Transithuis.
INLIA is voortgekomen uit de betrokkenheid bij het lot van
asielzoekers. Aan met uitzetting bedreigde asielzoekers werd
ondersteuning gegeven, in diverse vormen, variërend van
ondersteuning bij terugkeer tot en met “kerkasiel” (Denk bij voorbeeld
aan Rotterdam).
INLIA is ook initiatiefnemer en partner in veel
samenwerkingsverbanden met lokale overheden, die zich
geconfronteerd zien met de inhumane gevolgen van een rijksbeleid,
waardoor, veelal legaal in Nederland verblijvende mensen op straat
aan hun lot worden overgelaten.
Wie meer over IN LIA wil weten kan ook zoeken onder www.inlia.nl
De diaconie.
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22 maart: diaconale themadienst vervolgde christenen.
Ongetwijfeld heeft u het in het nieuws gezien. De moord van 21
koptische christenen door de IS in Libië. Regelmatig heb ik ook contact
met mijn oud studievriend van de VU en nu collega die in Nigeria
woont, ds. Christopher Aigbadumah. Ook daar worden in het noorden
van het land door Boko Haram kerken in brand gestoken en christenen
vermoord. Voorts denk ik aan Noord-Korea, zo dichtbij waar mijn
schoonouders wonen, waar christen-zijn door de communistische partij
verboden is – vergelijk de spiritualistische Falun Gong-beweging in
China, die enkele jaren geleden in het nieuws was.
De meesten van ons zijn opgegroeid in onze westerse cultuur met haar
joods-christelijke wortels. Daardoor zijn we het ons niet altijd bewust.
Maar wereldwijd worden christenen vervolgd OM HUN GELOOF.
De diaconie van onze kerk maakt zich zorgen om christenvervolgingen
en voelt zich met de vervolgden verbonden. In ieder geval verdienen zij
onze aandacht door een speciale collecte en in ons gebed.
In overleg met de diaconie hebben we besloten om op een zondag in
de veertigdagentijd – tijd van bezinning – een dienst te organiseren
rondom het thema vervolgde christenen. We zullen dit doen op zondag
22 maart.
In de traditie heet deze vijfde zondag in de 40-dagentijd ‘Judica me’
(psalm 43: “Doe mij recht”). Met deze psalm doen wij een noodkreet
aan God en aan regimes die christenen vervolgen: doe de gelovigen
recht en geen onrecht!
De schriftlezing zal gaan over één van de eerste christelijke
martelaren, Stefanus, die door steniging om het leven kwam (u kunt
dat lezen in Handelingen 6 en 7). De collecte zal ook gaan naar een
doel voor vervolgde christenen.
Zie ook: https://www.opendoors.nl
ds. Oane Reitsma en de diaconie.
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ZWO
Deeldoosjes 40dagentijd 2015.
‘Open je handen’, is het thema van de veertigdagentijdcampagne,
een thema dat aanzet tot ontvangen en tot delen.
HANDEN. Je kunt ze uit de mouwen steken of ze vouwen tot een
gebed.
Je kunt ermee uitdelen of juist iets aanpakken.
Een hand steek je op in een groet en je legt je hand op iemands
schouder om te troosten.
Wat doen we veel met onze handen!
40 dagen of langer een deeldoosje vullen.
Opbrengst is voor verschillende projecten in Bangladesh van
KerkinActie.
Op Palmzondag, zondag 29 maart, kunnen ze worden ingeleverd.
Diaconie/ZWO.

Open Deur,Elisabethbode en Kerk en Israel.
Ruim 10 jaar heeft Ali Klercq deze bladen verzorgd door ze te
ontvangen en weer bij de bezorgadressen te brengen.
Nu is deze taak overgenomen door Simone en Leen Voorthuyzen .
Fijn dat jullie dit willen doen en Ali bedankt voor alle jaren werk!
Diaconie/ZWO.

College van Kerkrentmeesters
Aanvang restauratie Bonifaciuskerk.
Op 16 december 2014 werd de subsidiebeschikking voor
(deel)restauratie van onze kerk uitgereikt in het provinciehuis te
Haarlem. Deze subsidie (bijna € 49.000), een bijdrage van de Stichting
Bonifaciuskerk (€100.000!), eerder toegekende Brimsubsidie en een
bijdrage uit eigen middelen (o.a. uit daarvoor bestemde legaten)
maken het mogelijk om noodzakelijk werk ter grootte van ruim
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€ 200.000 uit te gaan voeren. Bouwadvies Groot Holland (gelieerd aan
de monumentenwacht) heeft de meest noodzakelijke werkzaamheden
in kaart gebracht en een daarop gebaseerd restauratieplan gemaakt.
In dit plan ligt de nadruk op constructief herstel aan de kapconstructie
en de buitenmuren aan west- en noordzijde van de kerk.
Wij hopen dat een en ander in de loop van dit jaar kan worden
gerealiseerd.
Het College van Kerkrentmeesters.

Het thema van de Actie Kerkbalans luidde:
Wat betekent de kerk voor u?
Dat de kerk veel voor u betekent, blijkt uit
de toegezegde opbrengst van
€ 44.027,80. Dit is een mooi resultaat. Het is een voorlopige stand. In
april komt de definitieve uitslag.
Vorig jaar was de eindstand hoger, maar u begrijpt dat het College van
Kerkrentmeesters toch tevreden is met dit resultaat in een krimpende
kerk.
Er is nog een aantal leden die nog niet heeft toegezegd, misschien
wegens vakantie of om een andere reden. U kunt uw bijdrage alsnog
toezeggen of meteen overmaken op rekening
NL47 ABNA 0586 8274 04 van de Protestantse Gemeente te
Medemblik.
Degenen die over 2014 nog niet ( alles) hebben overgemaakt, roepen
wij op om dat op korte termijn te voldoen. We missen nog € 3100 van
de toegezegde bedragen!
Hebt u vragen of mededelingen?
Dan kunt u contact opnemen met de heer D. Meijers, telefoon 0227542124.
Wij willen allen die bijdragen aan onze gemeente daarvoor hartelijk
danken en doen dat ook de lopers die er weer op uit zijn geweest in
de koudste periode van het jaar!
Het College van Kerkrentmeesters.
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Ingezonden
Stichting Bonifaciuskerk Medemblik.
Het bestuur van de Stichting Bonifaciuskerk wil graag via deze weg
inzicht geven in waar zij mee bezig is en wat zij voor het kerkgebouw
betekent en wil betekenen … Er bestaat al een Stichting
Bonifaciuskerk sinds 1977. Het statutair laatstgenoemde (2011) doel
van de Stichting: “Het wekken van belangstelling voor, het bevorderen
van het herstel en het behoud van de al in de vroege Middeleeuwen
genoemde Bonifaciuskerk te Medemblik; het bevorderen en stimuleren
van het multi-culturele gebruik van het kerkgebouw; al wat in de
ruimste zin daarmee verband houdt. De stichting tracht haar doel te
verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden en deze te
bestemmen voor het doel van de stichting én het organiseren van
activiteiten in het kerkgebouw.”
Inmiddels is er een bloeiende organisatie aan de gang : De
Commissie Expositie organiseert jaarlijks in het zomerseizoen drie
verschillende exposities, alsmede een (eerste) expositie-weekend (van
september) “Creatieve Medemblikkers”. De commissie heeft een team
van zo’n 25 vrijwilligers dat de dagelijkse openingstijden bemant.
Bovendien organiseert deze commissie vaak een voorstelling begin
mei rond het thema ‘4 en 5 mei’.
De Commissie Muziek organiseert vrijwel maandelijks een concert,
alsmede twee kindervoorstellingen per jaar. Er is een grote mate van
verscheidenheid in de programma’s om maar zoveel mogelijk
verschillende belangstellenden binnen te krijgen. De
bezoekersaantallen zijn steeds weer verrassend. Ook hier is een team
van zo’n tien vrijwilligers actief. Het paradepaardje voor wat betreft de
ontvangsten: de Commissie Markten … organiseert jaarlijks drie
markten, te weten een Antiek & Curiosamarkt in oktober, een
Kledingbeurs in november en een Kunst & Kerstfair in december.
Alle drie brengen ze iedere keer meer dan € 10.000 op ! Het werk wat
hiervoor verricht moet worden is ook enorm … Sommige
gemeenteleden kunnen hierover meepraten! Er zijn wel 130
vrijwilligers bij betrokken, waarvan er 80 géén kerkgemeentelid zijn! De
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voldoening dat deze substantiële bedragen ingezet kunnen worden
voor het behoud van het kerkgebouw maakt dat de vele inspanningen
(voor een enkeling een dagelijkse taak !) de moeite waard blijken!
Er is geen commissie catering,omdat de betrokken vrijwilligers voor
alle activiteiten worden ingezet, maar wel aangestuurd via de Stichting.
De opbrengsten van de catering vormen een belangrijk onderdeel van
de totale revenuen. Maar … er zit nog veel meer in !
In ieder geval wat de catering betreft zouden meer faciliteiten, zoals
bijvoorbeeld een knappe oven, de Bonifaciuskerk geen windeieren
leggen. Afgezien daarvan bieden de markten sowieso nog zoveel meer
geld-creërende mogelijkheden! De spullen zijn er! Een extra Antiek &
Curiosa markt in het voorjaar kan lucratief zijn! Zoals ook elders in
Nederland is het dan wél gebruikelijk dat je een vol weekend open bent
… juist ook op zondag wanneer veel mensen op pad gaan ! In de
Bonifaciuskerk kan dat ook!
Dat vraagt wel enige inschikkelijkheid van de kerkgemeenteleden
omdat de marktopstelling dan van zaterdag op zondag blijft staan !
Tóch, als je er over nadenkt … de kerkgemeente krimpt en zal op den
duur niet meer in de gelegenheid zijn genoeg gelden te genereren,
maar de Bonifaciuskerk willen we natuurlijk allemaal behouden voor de
toekomst … dan zou ’t toch niet moeten uitmaken dat je een paar keer
per jaar elders (hetzij in de foyer, hetzij in een andere plaatselijke kerk)
dienst houdt … ?
Volledigheidshalve:
Eerstvolgend concert is een optreden van het Hoorns Byzantijns
Mannenkoor op zaterdagavond 14 maart … een aanrader !
Hartelijke groeten,
Stichting Bonifaciuskerk,
het bestuur:
Harry Nederstigt (vz), Rutie Breebaart (sc), Jan Piet Kool (pm),
Marianne v.d. Stolpe (markten), Marijke Braun (expositie), Kees
Breebaart (concerten).
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Ingezonden
Taizé West-Friesland: zondag 15 maart eerste viering!
Begin dit jaar besloten leden van PKN en RK de handen ineen te slaan
en meditatieve Taizé-vieringen in WestFriesland te gaan organiseren. De eerste
viering is op zondag 15 maart a.s. om 20:00 in
de PKN-kerk in Westwoud (dr. Nuyenstraat 24).
Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte
viering van circa 45 minuten, met weinig
gesproken woord en veel zang. Een moment
van rust en bezinning in deze hectische wereld waarin het de kunst is
om tussen de waan van de dag ook het mooie te blijven zien.
De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar
binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat
je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten,
geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden. En hoewel er
stoelen genoeg zijn, zit je bij voorkeur op de grond, dus neem een
kussen of bidbankje mee. Buiten de vieringen gaat het vooral om
ontmoeten. Ontmoetingen van generaties, culturen, gelovigen van
verschillende richtingen en niet-gelovigen. We hopen met de vieringen
vooral ook jongeren aan te spreken.
Liederen centraal.
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn
korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden.
De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je
onderbewustzijn een plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als
meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee
regels lang. Bij de vieringen die Taizé Westfriesland organiseert
streven we naar live begeleiding.
Wat is Taizé?
In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé (spreek uit Tèzé)
waar een broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen trekt.
Het plaatsje is al tientallen jaren een wereldberoemde pleisterplaats
van oecumenisch ingestelde, vooral jonge christenen. De
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gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders uit bijna dertig
landen. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te
verdiepen en te praten over maatschappelijke kwesties te praten. In de
loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé
gekomen. Ze komen uit alle werelddelen, nemen deel aan de vieringen
en aan ontmoetingen. Taizé bestaat dit jaar 75 jaar!
Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina
of mail naar taizewestfriesland@gmail.com

Ingezonden
Denk mee over de toekomst van
de kerk.
Meedenken over de toekomst van
de Protestantse Kerk?
Dat kan!
Vul de vragenlijst in op:
www.protestantsekerk.nl/kerk2025.
Hoe ziet de kerk er in 2025 uit?
Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers
en predikanten.
De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

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.
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Nieuw ingekomen:
De heer en mevrouw G.T. Struik-Rustenburg, Waterborg 177
Overgeschreven:
De heer A.J. Leeuw, Kajuit 2 naar de protestante gemeente
Opperdoes
Verjaardagen:
03-03: De heer J. Beek, Wijdesteeg 17,
Mevrouw S.J. Bos-Karsten, Westersingel 11.
04-03: De heer G.J. Verspoor, Compagniesingel 20.
07-03: Mevrouw J.M. Hamers-van Luijken, Valbrug 20.
10-03: De heer L. Voorthuijzen, Oude Haven 5A,
De heer A.J. de Leeuw, Kajuit 2.
11-03: Mevrouw H. Koopman, Randmeer 28.
12-03: Mevrouw A. Brödel-Visser, Waterborg 149.
20-03: Mevrouw E.H. Hoff-Koster, Waterborg 137.
21-03: Mevrouw F. Bakker-Pols, Pekelharinghaven 12,
Mevrouw G.A. Bakker-Veerman, Waterborg 111.
22-03: Mevrouw M.M. Hayes-Vink, Droge Wijmersweg 5 /065, Wervershoof.
23-03: De heer P. Ippel, Kerksteeg 3.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen
Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB Lutjebroek.
AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.
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Puzzel
Geheimschrift in de Bijbel.
Wist je dat er in de Bijbel ook
geheimschrift staat?
Dat kun je vinden in Jeremia 25:26. In de Nieuwe Bijbelvertaling lees
je daar over Sesach. Met Sesach wordt Babel bedoeld.
Dat geheimschrift werkt als volgt: De eerste letter van het alfabet
wordt vervangen door de laatste, de tweede door de een na laatste,
enzovoorts.
Dat kun je ook doen in het Nederlands. De A wordt een Z, de B wordt
een Y, de C wordt een X.
Kun je nu lezen wat hier staat in geheimschrift?
WV SVVI AZO QFOORV TVOFPPRT NZPVN VM QFOORV
YVHXSVINVM
Dit is een tekst uit de Bijbel in Gewone Taal. Weet je in welk
bijbelboek die tekst staat?
Vul je oplossing (de tekst én het bijbelboek) in op
www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een
dwarsligger van De Nieuwe Bijbelvertaling.
Heb je geen internet, dan kun je de oplossing ook per post sturen
naar:
Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem,
onder vermelding van Puzzel geheimschrift.
Uiterste inzenddatum: 16 maart 2015. De winnaar krijgt schriftelijk
bericht. Bovendien vindt u de winnaar online op
www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel.
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Contactgegevens
Postadres kerk

Postbus 146 1670 AD Medemblik.
Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.)
Predikant:
Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A,
820490.
e-mail
predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kerkenraad
P. Stam, voorzitter.
E. van der Heijden-van den Akker, scriba: 543336.
e-mail
scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
College van
P. Keemink voorzitter
0229-725930.
Kerkrentmeesters:
R. van der Heijden secretaris
 543336.
e-mail
cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Diaconie:
H. Huttinga, voorzitter
 541099.
Alma de Greeuw, secretaris
 544897.
email
diakonie@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kerkelijke rekeningen IBAN nummers: gebruiken zonder spaties
Diaconie:
W. Mosman
0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.
Vrijwillige bijdragen:
D. Meijers
 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
Alle overige betalingen: H. Benedick
 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
Bonifaciuskerk
Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek  541578 of R. van der Heijden  543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Onderweg
Vermenigvuldiging en verspreiding:
L. Smoor
 544642.
Redactie:
J.P. Reinstra,
 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Website kerk:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar:
info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand
doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477.
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