Onderweg oktober 2014

Kerkdiensten Bonifaciuskerk
zondag 5 oktober aanvang 10.00 uur.
Israëlzondag.
Voorganger: ds. E. van der Kaaij uit Nijkerk.
Collecte:
1e
Diaconie: ‘Christenen voor Israël’,
2e
Kerk: algemene kosten.
Koster: J. Klercq, tel. 543921.
zondag 12 oktober aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. H. Borst uit Enkhuizen.
Collecte:
1e
Diaconie: Kerk in Actie, Werelddiaconaat,
2e
Kerk: plaatselijk toerustingswerk.
Koster: J. Kool, tel. 541127.
zondag 19 oktober aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. R.A. Houtman uit Epe.
Collecte:
1e
Diaconie: Ouderenwerk,
2e
Kerk: Instandhouding eredienst.
Koster: K. van Duijn, tel. 540414.
zondag 26 oktober aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. F. Slothouber uit Exloërmond.
Collecte:
1e
Diaconie: Bloemenfonds,
2e
Kerk: plaatselijk pastoraal werk.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.
zondag 2 november aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. L. van Loo uit Hoogkarspel.
Collecte:
1e
Diaconie: ZWO, Najaarszendingsweek,
2e
Kerk: onderhoud gebouwen.
Koster: J. Klercq, tel. 543921.
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Ter overdenking
ALVAST
Een nieuwe aarde waar de hemel thuishoort
Wat moet jij je daar bij voorstellen
Wat zijn je dromen voor de wereld
Waar kijk je eigenlijk naar uit?
Dat kinderen paardjerijden op de krokodil?
Dat de beer bok staat voor het lam dat haasje over springt
En kanonnen worden omgesmolten tot straatlantaarns
Op scholen wordt geen oorlog meer aangeleerd?
Mooie dromen, dat wel, begin alvast zou ik zeggen.
Maak alvast werk van wat te gebeuren staat.
Neem alvast wat voorpret op.
Durf alvast te hopen, blijf niet dromen.
En misschien zomaar ergens tussen
" Nederland telt vandaag de dag meer
prakkiserende dan praktiserende gelovigen"
Karel Eijkman,
ingezonden door Wil Zeldenrust.

Vanuit de pastorie
Als predikant in twee gemeentes is het aantal vrije zondagen beperkt.
Maar toch had ik laatst eens gelegenheid eens bij de ‘buren’ om de
hoek te kijken. Zo heb ik eens gekerkt in de St Martinuskerk –
natuurlijk zien we hen tweemaal per jaar in de oecumenische dienst –
maar ook ben ik onlangs op een zondagmorgen te gast geweest bij de
ABC-gemeente. Onze doperse broeders en zusters heb ik al in de
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Stille week kunnen ontmoeten. Het is boeiend en leerzaam om te zien
hoe men in andere kerken te werk gaat, maar vooral voelen wij ons
verbonden als mede-gelovigen, die allemaal richting dat koninkrijk
willen leven waar wij in geloven – al hebben wij wel eens verschil van
inzicht hoe dat te realiseren.
Behalve de verschillen (die zijn er!), zijn mij vooral de overeenkomsten
sterk opgevallen. Men bidt er. Dat voorop. Het gebed is in alle
christelijke stromingen het hart van de eredienst en ook basis van ons
persoonlijke leven. Verder zingt men er, men leest uit de Bijbel en men
verkondigt het Woord van God aan ieder die het maar wil horen! Ons
jaarthema is weliswaar ‘Vieren en verbinden’, maar we hoeven niet te
beginnen met verbinden met de andere kerkgenootschappen. Nee, we
zijn al verbonden, door die ene Heer. Ik spreek de wens uit dat dat
uitgangspunt mag zijn om misschien nog wel vaker eens gezamenlijke
activiteiten op te pakken naast de al bestaande.
Voor onze startzondag op 21 september – dank aan alle vrijwilligers en
de voorbereidingscommissie – hadden wij er echter bewust voor
gekozen om alle creatieve en samenbindende krachten uit eigen
gemeente aan te spreken. Want och, wij klagen wel eens over elkaar
(ik kan u verzekeren dat dat in andere kerken niet minder het geval is),
maar wij als Protestantse Gemeente Medemblik mogen ons ook wel
eens iets vaker realiseren wat we wèl in huis hebben. Aan activiteit,
aan man- (en vrouw-)kracht ondanks de geringe grootte van de
gemeente, aan activiteiten. Nee, slecht gaat het niet met de gemeente;
kijk eens wat er loskwam op de startzondag.
Ik hoop dat dit een goed teken is voor de rest van dit seizoen, waarin
wij willen realiseren wat we zijn, zoals het aloude lied zingt:
De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood haar leven. Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.
En dat is het exact. Als wij dit jaar naar elkaar blijven omkijken. Aan
elkaar blijven hangen als broeders en zusters; ons wekelijkse
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kerkelijke leven oppakken, maar vooral het persoonlijke dagelijkse
gebed grond laten zijn van ons mens-zijn en christen-zijn in de wereld,
dan zijn wij – evenals de andere kerkgenootschappen en samen met
hen – verbonden met die kerk van alle tijden en plaatsen. En
inderdaad: als wij een relatie met God onderhouden in ons dagelijkse
gebed, dan kijkt Hij om naar de bruid van zijn Zoon, naar ons als
gemeenschap, naar ons als individueel schepsel.
Dat wij ons gemeenschappelijke en individuele leven dit seizoen
voortzetten gedragen door zijn zegen.
ds. Oane Reitsma.
INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 23 oktober 2014.
Bij voorkeur via het bekende e-mailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste
moment gedaan te worden!
Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 31 november verschijnen.
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477.

Ingezonden
Zomeropenstelling Bonifaciuskerk 2014.
De openstelling van de kerk ter bezichtiging van 15 juni tot en met
Monumentendag 13 september is weer voorbij. Ook dit jaar hebben
weer een 25-tal mensen geholpen met de openstelling van de kerk
voor bezoek gedurende deze tijd.

4

Onderweg oktober 2014

Inclusief Florisdag en Monumentendag leverde dat een totaal van 2469
bezoekers op, 969 bezoekers meer dan vorig jaar.
De opbrengst uit verkoop van kaarten en boekjes inclusief donaties
bracht € 688.26 op, bijna € 200 meer dan in 2013.
Iedereen bedankt voor haar of zijn inzet, waardoor dit mogelijk is.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom !
Dirk Meijers.
Start Zondag 2014.
Zal het wel lukken? Komen er wel genoeg mensen? Wie kan er
helpen? Hoe doen we het dan? Allemaal vragen,vragen. En zie, kijk
wat er gebeurt. Ik zie allemaal mensen van goede wille. Natuurlijk zijn
er strubbelingen, versta ik dat wel goed, hoe bedoel je?
Maar de plek bij Wietse en Henny in de polder is geweldig, wat een
werk om er iets van te maken. Maar als de buurman in de krant leest
wat wij van plan zijn, biedt hij spontaan bossen zonnebloemen aan. En
dan begint de zon ook te stralen. Zondagmorgen kijk eens wat een
mensen en daar komt het stadsbusje met mensen die er anders niet
kunnen komen. De koffie, thee, koek staat er voor iedereen al klaar.
Kom en doe mee, iedereen is welkom. Voel je thuis! Er zijn mensen die
helpen lekkere broodjes te maken (worden er dan ook zoete broodjes
gebakken?) Of wil je lekker het hoogste woord zingen, ga maar mee
oefenen in de stal, wel zelf je stoel meenemen.
Prachtige collages worden er gemaakt. Het gaat toch over “vieren en
verbinden”? Ja, dat kun je zo zien aan het resultaat.
Houd je van bloemen? Kom maak je eigen liturgische schikking. Is het
niet een plaatje geworden in de uitgeholde kalebassen?
Bibliodrama wat is dat? Ze laten het zien in een tableau vivant. De
mensen die niet gestoord willen worden. Kijk wat zie je? Ze doen toch
mee. En de gieter die hoog wordt gehouden. Wat verbeeldt dat?
Zit daar water in, is dat om mensen wakker te houden, of, zoals
iemand zei: komt er misschien zegen uit? Een opa voetbalt heerlijk
buiten met zijn kleinzoon. En dan de maaltijd, broodjes worden
uitgedeeld, nee noch niet beginnen, we wachten tot iedereen zover is,
nee en dan niet lekker happen, maar je heerlijk uitgezochte broodje
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geven aan wie naast je zit. Een wonder: je krijgt een heerlijk broodje
terug! Zo heb ik heel wat zonnestraaltjes gezien, en kijk we krijgen
allemaal een zonnebloem mee, om toch een herinnering mee te
nemen aan de zonnestralen van deze dag.
En na afloop zijn er altijd weer helpende handen om alles op te ruimen.
Ik zie, ik zie…………..
Zullen we elkaar maar bedanken?
Ina Bakker.

Agenda
di. 7 okt.
di. 14 okt.
di. 21 oktober
do. 23 oktober
vr. 31 oktober

19.30 uur
Consistorie
14.30 uur
Bonfoyer
19.30 uur
Bonfoyer
Inleveren kopij ‘Onderweg’.
18.00 uur
Bonfoyer

Gespreksgroep.
Ouderenmiddag.
Filmavond.
Samen aan Tafel.

Diakonie
Lilianefonds
De diaconie wil de komende maanden extra aandacht besteden aan
het Lilianefonds. Zoals u wellicht weet helpt het Lilianefonds kinderen
met een handicap in ontwikkelingslanden met kleinschalige,
persoonsgerichte hulp op maat. Met relatief kleine bedragen kan het
leven van een kind en zijn omgeving ingrijpend verbeteren. Er wordt
veelal gewerkt met lokale contactpersonen. Niet alleen het kind wordt
geholpen met therapie en hulpmiddelen, er wordt ook aandacht
geschonken aan onderwijs, beroepsopleiding en werk. En… aan
acceptatie van het kind met een handicap, want daar schort het in
ontwikkelingslanden vaak aan.
Wat gaan we doen?
Wij en u vast ook, waren erg blij dat de collecte tijdens de dienst op 21
augustus, waarin het huwelijk van dr.Oane Reitsma en Hyun-Ah Kim
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werd ingezegend, door hen werd bestemd voor het Lilianefonds. Een
prachtige start van onze actie! Ook de collecte van de oecumenische
dienst op 28 september was voor hetzelfde doel! Daarnaast hebben
we de actie OUDE SCHOENEN! Gooide u uw oude schoenen tot nu
toe weg? Niet doen!!!! De schoenen mogen bruikbaar, maar ook niet
bruikbaar zijn, van leer, plastic, alle soorten schoenen zijn welkom!
We hebben een stapel plastic zakken, flyers en informatie gekregen,
die we na afloop van de oecumenische dienst hebben uitgedeeld. Ook
de komende weken zullen er na de dienst nog zakken uitgedeeld
worden aan degenen die nog geen zak hebben. Natuurlijk mag u ook
uw schoenen in uw eigen plastic zak of anderszins mee naar de kerk
nemen.
Komt u niet naar de kerk, maar wilt u toch meedoen aan deze actie, u
kunt het ook bij een van diakenen brengen: Hannie Huttinga,
Waterborg 259 of Wil Zeldenrust, Geldelozepad 60.
We zijn blij dat onze R.K. en Doopsgezinde broeders en zusters ook
meedoen met deze actie.
Het Lilianefonds werkt samen met Sam’s Kledingactie, die door het
hele land inzamelt. Met de inkomsten van deze recycling, die ook goed
is voor het milieu, kunnen kinderprotheses, krukken, aangepaste
schoenen, enz. worden bekostigd.
We hadden gevraagd of we een specifieke hulpvraag en een kindje dat
daarbij hoort, mochten weten. Dat werd Emma Catarina Vordoacu uit
Ivoorkust. Wij dragen bij aan de fysiotherapie en nieuwe orthopedische
schoenen voor Emma! Kosten: € 265,26.
Door de collecte tijdens de dienst op 21 augustus is dat doel al
ruimschoots gehaald.
Daarom hebben we om nog 1 of 2 kinderen gevraagd, omdat we
denken dat het waardevol is om te weten wat er met ons geld gebeurt.
Zo krijgt onze actie een menselijk gezicht. Eind november eindigt onze
Actie. Uw schoenen kunt u tot medio november inleveren.
We hopen op het eind van de actie buiten onze schoenen te lopen van
trots vanwege de hoeveelheid schoenen die zijn ingeleverd!
Het College van Diakenen.
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Ingezonden
Hulpfonds Maatschappelijk werk zoekt bestuursleden.
De Stichting Hulpfonds Maatschappelijk Werk is een initiatief van de
Westfriese kerken om mensen, die te weinig middelen hebben voor de
eerste levensbehoefte te ondersteunen. Het Hulpfonds
Maatschappelijk werk richt zich op inwoners van Oostelijk WestFriesland. Ook uw kerk is daarbij betrokken. Aanvragen worden
gedaan door beroepskrachten van de in de regio werkzame
instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, door de in het
werkgebied gevestigde diaconieën en parochiële caritas instellingen en
door predikanten en pastores. Bij de toekenning van middelen door het
Hulpfonds wordt in beschouwing genomen of er sprake is van
activiteiten van de hulpverlening, die gericht zijn op het herstellen van
de zelfstandigheid van de cliënt. Het Hulpfonds wordt financieel
gevoed door de diaconieën en Parochiële Charitas instellingen. Het
bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de diaconieën en PCI’s,
aangevuld met mensen uit de maatschappelijke dienstverlening.
Wij zoeken voor het bestuur:
Een penningmeester,
Een bestuurslid.
Wij verwachten van beide kandidaten, dat zij de doelstelling van ons
werk onderschrijven en dat zij zich betrokken voelen bij de mensen, die
getroffen worden door armoede. Enige bestuurlijke ervaring is
wenselijk. Van de penningmeester wordt verwacht , dat hij/zij
aantoonbare kennis en ervaring heeft met financiële zaken, bij
voorkeur beroepsmatig.
Informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter:
bestuur@hmw-westfriesland.nl
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College van Kerkrentmeesters
Verdere kostenbesparing.
Omdat wij als gemeente nauwelijks gebruik maken van de bekende
ING rekening(NL59 INGB 0005136951), heeft de Commissie van
Kerkvoogden besloten om deze rekening op te heffen. Daarmee vooral
ook opnieuw enige onnodige kosten besparend.
Wij zijn voornemens dit te doen met ingang van 1 oktober a.s.
Al uw zaken kunt u vanaf heden doen via de RABO rekening zoals
achterin de Onderweg vermeld onder het kopje: “Alle Overige
Betalingen”
Beheer van dit onderdeel ligt sinds mei dit jaar bij dhr. H. Benedick.
Graag vragen wij u om hiervan goede nota te nemen en bij komende
betalingen dus gebruik te maken van de
(IBAN) RABOrekening NL32 RABO 0333012992.
Alvast dank voor uw medewerking.
CvK, Pieter Keemink.

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.

Verhuisd:
17-09: Jurjen Reinstra van Vlietsingel 49 naar Dorpsstraat 190,
Wervershoof.
Overleden:
22-08: Mevrouw M. van Woerdekom-Broer op 91 jarige leeftijd.
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Verjaardagen:
03-10: Mevrouw P. Woninck-Stolk, Oude Haven 159.
07-10: Mevrouw B. Hoekstra-van der Jagt, Valbrug 51.
08-10: De heer M. Bood, Nieuwstraat 39A.
10-10: Mevrouw G.R. Breton-Dijks, Waterborg 169.
15-10: De heer W.K. Bood, Nieuwstraat 41,
Mevrouw T. Draijer-Nauta, Oosterhaven 56.
23-10: Mevrouw G. Douwsma-Jakobs, Gildelaan 44.
25-10: De heer R. Pasterkamp, Achtereiland 2B.
27-10: De heer H. Wolters, Gasthuijsweijdt 47,
De heer P.G. Bomekamp, Westersingel 36.

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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Stichting Bonifacius Kunst & Cultuur Medemblik
Veelbelovend programma seizoen 2014-2015.
De Stichting Bonifacius Kunst & Cultuur Medemblik biedt in het
seizoen 2014-2015 weer een veelzijdig programma: concerten van
uiteenlopende aard, exposities, antiek- en curiosamarkt,
kindervoorstellingen, kunst- & kerstfair, orgelconcerten, enzovoorts.
Het afgelopen seizoen was uiterst succesvol met meer dan de
verwachte bezoekersaantallen. Uitschieter was wel het unieke
optreden van de Mastreechter Staar op 16 maart.
Zondag 7 september is de tweede Medemblikker pianotour gehouden,
met piano-optredens van 24 pianisten op 12 adressen, alsmede een
openingsconcert (Trio Pianissimo en Ymke Dalenberg) én een
slotconcert (Ramon van Engelenhoven) in de Bonifaciuskerk.
Er bestaat nog wel eens de indruk dat de muziekcommissie van de
Bonifaciuskerk nogal klassiek gericht is. Niets is minder waar: in het
komende programma zitten onder meer Franse chansons, Ierse folk,
het NoordHollands Jeugd Fanfare Orkest, Byzantijnse muziek, JAZZ
en niet minder dan singer-songwriter Tim Knol.
Bovendien hele leuke kindertheatervoorstellingen op twee
zaterdagmiddagen!
Elk programma wordt van tevoren uitgelicht op
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kaarten vroegtijdig reserveren: mail naar
info@praktischprojectmeubel.nl of bel 0227-540015 (dinsdag t/m
zaterdag 10-17uur) of kom langs bij Praktisch Projectmeubel,
Nijverheidsweg 6a, 1671GC Medemblik.
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Overgenomen uit Kerkbulletin
Dringende noodoproep van kerken in Syrië en Libanon.
Op 26 augustus 2014 stuurde de evangelische gemeenschap in Syrië
en Libanon een noodoproep aan alle evangelische en protestantse
kerken en organisaties in de wereld.
De ondertekenaars schrijven dat zij zich op een kritiek moment in de
geschiedenis bevinden en roepen de hulp in van kerken en christelijke
organisaties om in beweging te komen:
'Voor ons is dit een moment vol angst en vrees! Wij noemen dit een
‘state of emergency’ waarin gered moet worden wat er is overgebleven
van de christelijke en gematigde niet-christelijke aanwezigheid in het
Oosten en de totale vernietiging daarvan vermijden. De zaak van de
christelijke tegenwoordigheid in het Midden-Oosten gaat veel verder
dan een oproep voor gelijke rechten en bescherming voor vervolging.
Het is een waarschuwingsoproep voordat toekomstige vernietiging van
de christelijke presentie in het Midden-Oosten een feit wordt.' Deze
noodoproep is ondertekend door 26 kerkleiders uit Syrië en Libanon.
Lees de brief en meer op: www.pkn.nl/actueel, bericht d.d. 15
september 2014
Adventskalender 2014 'Stem die mij roept'.
In aanloop naar Kerst sturen veel mensen graag een kaart naar
familie, vrienden en bekenden. Die kaarten zijn volop te vinden maar
gaan vaak niet verder dan de tekst ‘prettige kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar’. De Protestantse Kerk geeft mooie alternatieven:
26 kerstkaarten met elk een meditatieve tekst en een passende,
kleurrijke afbeelding. De teksten van de kaarten eindigen met een
‘doordenker’ en zijn geschikt om in de tijd op weg naar Kerst, de
adventstijd, alleen of samen met anderen te lezen en over door te
praten. De kaarten zijn gebundeld in de vorm van een kalender. Zo
heeft u zelf elke op weg naar Kerst dag een bezinnende tekst binnen
handbereik én een kaart om te versturen. Thema van de kalender is
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‘Stem die mij roept’.
De kalender is een ‘tafelkalender’ en kan dus neergezet worden. Een
ringband maakt het eenvoudig om de bladen om te slaan. Elk blad is
een ansichtkaart die eenvoudig uit de kalender gescheurd kan worden.
De kaart kan met en zonder tekst worden verstuurd.
Prijs: € 6.00.
Meer informatie over korting en bestellen via webwinkel.pkn.nl;
bestellingen@pkn.nl; of (030) 880 1337
Commentaar bij de tijd van Arjan Plaisier: “Opperrabbijn Jacobs,
blijft u alstublieft in Nederland.”
In Gaza woedt een afschuwelijke strijd. Raketten op Israël,
afgeschoten door Hamas, elke dag opnieuw. Een grondoffensief van
Israël dat al meer dan 1000 slachtoffers heeft gekost. Wat een
tragedie. Wat een leed. Wat een angst. Hoe lang moet dit nog
doorgaan? Hoe lang moeten er nog onschuldige slachtoffers vallen?
Frustratie, haat, machtsvertoon, alles loopt door elkaar heen in een
situatie die uitzichtloos lijkt. Wij hopen en bidden dat er een ommekeer
mag komen in de spiraal van geweld, wij kijken uit naar de dag dat
buren elkaar verdragen, met elkaar willen spreken en elkaar een plaats
onder de zon gunnen.
Er zullen – ook onder leden van onze kerk - heel verschillende
beoordelingen en analyses zijn van wat er in Gaza en Israël gebeurt,
wie of wat de oorzaak is van de huidige gevechten, wat de achtergrond
ervan is, hoe het moet worden opgelost. Ik denk dat eenduidige
oordelen al snel de plank misslaan.
Intussen gebeurt er iets in onze samenleving, dat ons ernstig zorgen
baart. In een Pro-Gaza-demonstratie werden antisemitische leuzen
aangeheven en bedreigingen aan Joodse burgers. Hier en daar wordt
de Hitlergroet gebracht en hakenkruizen getoond.
Bij Opperrabbijn Jacobs uit Amersfoort is er aantal keren in de
afgelopen tijd een steen door de ruiten van zijn huis gegooid. Joodse
gezinnen halen de Mezoeza (het gebedsrolletje) van hun deurpost uit
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angst om doelwit te worden. Opperrabbijn Jacobs vraagt zich openlijk
af of er in de toekomst nog plaats is voor Joden in Nederland. Moet hij
wellicht anderen adviseren om te koffers te pakken? In andere steden
van West-Europa gaat het er nog harder aan toe. Parijs. Brussel: een
aantal weken geleden een aanslag in het Joods museum. Onverhuld
antisemitisme. We kennen het. In christelijk West Europa heeft het
geleid tot de holocaust. In deze tijd lijkt antisemitisme vooral van de
kant van moslimfundamentalisme te komen.
Onze samenleving mag dit niet over zijn kant laten gaan.
Wij accepteren geen land van ‘minder Marokkanen’.
Wij accepteren geen land van minder Joden en al helemaal niet van
‘weg met de Joden’.
Verantwoordelijke burgemeesters en rechters zullen pal moeten staan
voor deze bevolkingsgroep. Gelukkig klinkt er van diverse zijde een
duidelijk nee tegen dit alles. Een samenleving die toelaat dat joden
worden gediscrimineerd, beledigd, bedreigd – verbaal en fysiek – is op
het hellend vlak terecht gekomen.
Opperrabbijn Jacobs, blijft u alstublieft in Nederland.
ds. Arjan Plaisier,
scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

2 oktober beschikbaar: Bijbel in Gewone Taal,
Verschillende edities als ook materialen voor in de kerk.
De Bijbel in Gewone Taal is vanaf 2 oktober beschikbaar. Het is een
nieuwe vertaling, uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal
die we allemaal gebruiken. Er zijn verschillende edities beschikbaar.
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Daarnaast is er een pakket ontwikkeld ‘Beleef de BGT’, een product
geschikt voor kerken.
De Bijbel in Gewone Taal maakt de Bijbel voor iedereen leesbaar en
begrijpelijk. De gewone taal brengt de Bijbel dichtbij. Zo kan iedereen
ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft.
Gebruik.
De Bijbel in Gewone Taal is voor iedereen die graag een duidelijke
bijbel leest. Voor sommige lezers is de Bijbel in Gewone Taal precies
de vertaling die ze graag gebruiken. Voor andere lezers is het een
waardevolle aanvulling. De Bijbel in Gewone Taal is geschikt om
kennis te maken met de bijbelse verhalen én om je te verdiepen in
moeilijke teksten. Je kunt er zelf in lezen of samen met anderen, thuis
of in de kerk, op school en in het pastoraat.
Edities.
Er zijn twee edities van de Bijbel in Gewone Taal, een standaardbijbel
en huisbijbel. Daarnaast is er een Scheurkalender met teksten uit de
Bijbel in Gewone Taal en een boek dat de gehanteerde
vertaalmethode uitvoerig verantwoordt: Hoe vertaal je de Bijbel in
gewone taal?.
Pakket voor kerken.
Speciaal voor kerken is het pakket ‘Beleef de Bijbel in Gewone Taal’
ontwikkeld. Dit pakket biedt de middelen om een avond rond de Bijbel
in Gewone Taal te organiseren met muziek, teksten en een quiz.
Materialen.
De verschillende edities van en andere uitgaven bij de Bijbel in
Gewone Taal zijn verkrijgbaar via www.bijbelingewonetaal.nl, de
(christelijke) boekhandels en de uitgever. Het pakket ‘Beleef de Bijbel
in Gewone Taal’ is aan te vragen via: www.bijbelingewonetaal.nl
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem.
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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 01324 03366
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.
Vrijwillige bijdragen:
D. Meijers
 542124.
IBAN: NL47 ABNA 05868 27404
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
Alle overige betalingen: H. Benedick
 543791.
IBAN: NL32 RABO 03330 12992
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
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