Onderweg, februari maart 2020

Kerkdiensten Bonifaciuskerk
zondag 26 januari
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.
Collecte:
1e
Diaconie: Ouderenwerk,
2e
Kerk: Generale kas predikantstraktementen.
Koster: J. Kool.
zondag 2 februari
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard.
Collecte:
1e
Diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat,
e
2
Kerk: Energiekosten.
Koster: J. Kool.
zondag 9 februari
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.
Viering Avondmaal.
Diaconie: Avondmaalsdoel,
Collecte:
1e
2e
Kerk: Algemene kosten.
Koster: N. Buijze.
zondag 16 februari
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.
Diaconie: Open Doors,
Collecte:
1e
e
Kerk: Klein onderhoud.
2
Koster: Th. Hoff.
zondag 23 februari
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.
Collecte:
1e
Diaconie: Kerk in Actie, Diaconaat,
e
2
Kerk: Kerkmuziek.
Koster: J. Kool.
zondag 1 maart
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.
Collecte:
1e
Diaconie: Kerk in Actie,
ZWO voorjaarszendingsweek,
2e
Kerk: Onderhoud tuin en terrein.
Koster: J. Kool.
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zondag 8 maart
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. O. van Dongen uit Amsterdam.
Diaconie: Bloemenfonds,
Collecte:
1e
2e
Kerk: Klein onderhoud.
Koster: N. Buijze.
zondag 15 maart
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.
Collecte:
1e
Diaconie: Voedselbank,
2e
Kerk: Energiekosten.
Koster: Th. Hoff.
zondag 22 maart
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.
Diaconie: Ouderenwerk,
Collecte:
1e
2e
Kerk: Algemene kosten.
Koster: J. Kool.

Ter overdenking
Wij mensen blijven dromen dromen,
en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die gaat komen
te vinden al misschien.
Wij dromen van de mensenrechten
die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten,
daar ’t recht van liefde leeft.
Verdwenen zijn de dictaturen,
gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren,
God zelf zal bij ons zijn.
Wie in die dromen durft geloven
voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven
in blijde aarzeling.
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En licht en sterk, vol zachte krachten
die onverzet’lijk zijn,
bevechten wij de kwade machten
die niet te tellen zijn.
Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werkelijkheid,
daar is Gods toekomst al begonnen
in onze levenstijd.
Marijke de Bruijne, in: Eva's lied. Liederen door vrouwen,
Kampen 1984
Ingezonden door Paul Stam.

Van de predikant
Bij het begin
Een begin van een jaar. Een begin van Onderweg. Een begin van
deze woorden. Het kan niet anders dan eerst een woord van dank
zijn. Ook al ben ik hier ‘nog maar net’, er kwamen rond Kerst en de
jaarwisseling vele goede wensen naar mij toe, mooie kaarten, een
stevige handdruk, een lief woord. Dank jullie wel daarvoor!
Het was mooi om op 31 december in de kring in de Bonfoyer afscheid
te nemen van 2019 en 2020 in te gaan, op hoop van zegen en in
vertrouwen op de God die met ons meegaat. Dat voor ons allen, met
hen die ons lief zijn en in de kerkelijke gemeente, 2020 een goed jaar
mag worden.
En dan is januari zomaar halverwege en hebben we de
oecumenische dienst van de 19e achter de rug. Er was een
vruchtbare samenwerking tussen pastoor Jan van Dril, ds. Jelle
Waringa en ondergetekende, gesteund door de mensen in de Raad
van kerken en liturgie-makers, kosters, organisten, koffiezetters én
kerkbezoekers. We hebben elkaar nodig! Dank dat jullie er allemaal
waren.
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Nu eerst dit
In de vorige Onderweg moest ik helaas het overlijden aankondigen
van mevrouw Aafje Rustenburg. Daarbij beloofde ik u haar In
memoriam in deze Onderweg. Dit dus eerst.
In memoriam Aafje Rustenburg-Klaver
Op 4 december 2019 overleed Aafje Rustenburg-Klaver, in haar
vertrouwde omgeving, aan de Parklaan in Medemblik. De laatste
jaren en zeker de laatste weken gaven haar dochters Tini en Ariena
haar alle zorg en aandacht die nodig was. Zo ontving Aafje wat zij zelf
altijd gegeven had, liefde, zorgzaamheid, betrokkenheid.
Aafje Klaver werd op 13 januari 1927 in Opperdoes geboren. Zij
trouwde met Renze Dirk Rustenburg, die zijn werk vond in de
zuurkoolfabriek. Samen kregen zij acht kinderen. Het grote huis van
opa en oma Rustenburg werd hun thuis. En op de enorme zolder
werd jaren lang door groot en klein verstoppertje gespeeld.
Aafje was een lieve, zorgzame en altijd positieve mamma. Moeder
zijn was haar vak. In het grote gezin was het hard werken én waren
er vele momenten om van te genieten. Met haar unieke humor, was
zij overal voor in en maakte zij graag grappen.
Zij was een betrokken oma en omi, die van harte meedeed met
spelletjes. Ze was hartelijk, eerlijk en sociaal. Altijd verzorgd. Soms
iets te ijdel. Liever het mooie jasje, dan het warme jasje…
Veertig jaar heeft Aafje in Medemblik gewoond. Zij kwam trouw naar
de Bonifaciuskerk en later naar de middagen voor ouderen. Geloven
was voor haar belangrijk. Ze gaf het aan de kinderen mee, maar liet
hen vrij hierin hun eigen keuzes te maken. Zelf groeide ze in haar
geloof met de tijd mee. Ook al kon zij de laatste jaren niet meer naar
de kerk, geloof, vertrouwen bleef. En zij had het nodig, om haar
veerkracht te behouden, om verder te gaan als het leven moeilijke
tijden gaf.
Er was verlies. Er was verdriet, om Michel, om haar man, om Jan en
Gerda en Jeffrey, om velen die haar lief waren. Toch hervond ze
gaandeweg weer de kracht om vrolijk te zijn.
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Over het moment van haar eigen afscheid had zij goed nagedacht.
Alles wat ze uitgekozen had, paste bij elkaar. De liederen, de
bijbeltekst, het weerspiegelde heel haar hoop en vertrouwen.
Alles ademde Aafje.
Op 9 december werden tekst en liederen werkelijkheid tijdens de
afscheidsdienst in Opperdoes.
Wij hoorden het visioen van Johannes, Openbaring 21: 1-7. Over een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Over geen tranen meer, geen
dood, geen rouw, geen pijn. Over God, die het begin en het einde is,
onze oorsprong en onze toekomst. Het vulde Aafjes hoop, hoe het
leven haar ook op de proef stelde. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik
in uw hemel kom!
Dit is één van zinnen uit één van de liederen, die wij zongen, voor het
laatst rondom haar.
Wat voorbij de grens van het leven ligt, weten we niet. Wel kunnen
we mét Aafje het vertrouwen op de liefde van God vasthouden. In de
hoop, dat soms éven de hemel opengaat, voor allen die Aafje moeten
missen, voor ons allen, en dat er dan een straal van licht naar ons toe
stroomt. Alsof zij ons weer even stralend toelacht…
Rond het pastoraat
We ontkomen er niet aan: het leven beweegt. Van toppen naar dalen
en andersom. In bijbeltaal: van veilig land naar diepe zee en
Goddank ook vaak weer andersom. Het is dus onvermijdelijk dat er in
onze gemeente van alles gebeurt. Soms is het bekend, soms blijft het
liever verborgen. We laten elkaar daarin vrij. Maar weet, dat u altijd
een beroep op kerk en predikant kunt doen. De ouderlingen Dicky
Poot en Nelli Mazereeuw vormen samen met mij de pastorale raad.
Wij houden, geholpen door de vele pastorale bezoekers in de wijken,
zo goed mogelijk onze ogen en oren open. Om er te zijn voor elkaar,
voor u, voor jou. Om er te zijn op mooie en op moeilijke momenten.
Weet, dat het kan.
Dat geldt ook voor het vermelden van ‘iets’ in de Onderweg. Een
ziekenhuisopname, een ziek zijn, een levensgebeurtenis, het mag
hier worden gedeeld. Omdat ook hiervoor geldt, dat de één het wel
wil en de ander liever niet, is het goed als u het even aan Dicky, Nelli
of mij doorgeeft.
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Voor de pastorale bezoekers zal er rond februari weer een
gezamenlijke bijeenkomst worden georganiseerd. In het verleden is
dit als goed ervaren; het is dus waardevol om het weer op te starten.
Mocht je dit lezen en denken ‘daar wil ik wel bij zijn’ of ‘zou ik ook iets
kunnen doen’ laat het ons weten. Er zijn altijd mensen nodig, om
even een bloemetje bij een ander te brengen of even een kop koffie
te drinken samen, even een verhaal te delen.
We houden jullie op de hoogte van datum, tijd en plaats.
Rond zondagen en zingen
Op 9 februari vieren we samen het Avondmaal. We zullen dit deze
keer met een gezongen tafelgebed doen, gezamenlijk met de cantorij.
Het is fijn dat dit kan. Hoewel de verdere invulling van de dienst nog
niet bekend is, toch alvast een ‘wees welkom’.
Met het nieuwe Liedboek hebben we veel moois in handen.
Vertrouwde liederen van eerder. Nieuwe liederen voor nu. U hebt de
afgelopen jaren al met veel nieuws kennis gemaakt. En we gaan daar
zeker mee door. Hopelijk in een evenwichtige afwisseling tussen
vertrouwd en nog te leren. Hopelijk ook met de regelmatige hulp van
de cantorij.
En zou je het eens willen proberen om in de cantorij mee te zingen,
ook dat kan. Op de woensdagavond oefenen we in de Bonfoyer,
vanaf 19.30 uur. Tot dan?
Zondagochtend 23 februari wordt een zangdienst. De liederen
daarvoor mogen jullie zelf aangeven. Wat is uw favoriete lied? Welk
lied zou je nog eens of altijd al willen zingen? Er zal enkele weken
voor de 23e in de kerk een A4-tje voor de opgave worden uitgereikt.
Verderop in deze Onderweg vindt u dit ook.
Er mag een 1e, een 2e en een 3e keuze worden genoemd. De 1e
keuzes probeer ik zoveel mogelijk in de dienst op te nemen. Mocht dit
niet lukken, dan kies ik uit een 2e of 3e keuze, zodat u altijd iets
herkent.
Ook via de mail mogen liederen worden doorgegeven, indien mogelijk
wel graag met de vermelding van de bundel waaruit het lied komt. Is
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die bundel niet bekend, dan ga ik ernaar op zoek. Opgeven kan tot en
met zondag 16 februari. Het wordt vast een mooi muzikaal avontuur.
Rond de veertigdagentijd
Zondag 1 maart is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Ook
dan zal de cantorij aan de dienst meewerken. We gaan weer
onderweg naar Pasen. Zeven weken, stap voor stap, op zoek naar
tekens van leven. Er worden verhalen aangereikt uit Exodus, de tocht
van het volk van Mozes uit Egypte. Er wordt goed nieuws aangereikt
door Matteüs en Johannes. Verhalen vol vertrouwen, vol hoop, vol
leven opnieuw. Opdat het eens Pasen wordt.
In de veertigdagentijd zijn er op de woensdag weer de vespers met
daarna een eenvoudige broodmaaltijd. Het thema voor dit jaar is ‘de
schepping’. Met schilderijen van Joki Harms uit Hoorn voor ogen
horen we telkens een paar verzen uit Genesis 1. Ook hier tekens van
leven. Leven, waarvan God zegt dat het goed is, tov. Tov is een
woord, dat ruimte geeft. Iets dat tov is of iemand die tov is, krijgt
ruimte om te leven, krijgt toekomst.
De vespers beginnen ook dit jaar om 17.30 uur in de Bonfoyer. De
cantorij vergezelt ons.
De data zijn woensdag 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart en 1
april.
Even een aanvulling bij 18 maart; de Thomas-gemeente is dan bij
ons te gast. En zoals het er nu naar uitziet, zal ook de heer Tom van
der Wal aanwezig zijn. Hij is de oprichter van het Inloophuis in
Medemblik en zal ons veel daarover vertellen.
Na vijf woensdagen komen we bij de Stille week, met vespers om
19.00 uur in de Vermaning aan de Tuinstraat. Op maandag 6 april,
dinsdag 7 april en woensdag 8 april.
Voor de verdere gegevens over de Stille week en Pasen wachten we
tot de volgende Onderweg.
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Tot slot
Januari is zomaar halverwege en loopt tegen het eind als u dit leest.
Snel gaat de tijd. Zullen we er zuinig op zijn? Zullen we behoedzaam
met de tijd én met elkaar omgaan? Zoals in:
Ubi caritas et amor Deus ibi est.
Waar vriendschap is en liefde daar is God.
Het Liedboek zingt ervan in lied 568.
Zou dat niet tov zijn?
Met een groet van huis tot huis,
Hetty Boot.

Ingezonden

Wij bedanken iedereen voor het medeleven na het overlijden
van onze lieve mamma, oma en omi
Aafje Rustenburg – Klaver.
De grote belangstelling, vele bloemen en kaarten hebben
ons erg goed gedaan.
Familie Rustenburg
Medemblik, januari 2020.
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Favoriete liederen
Op zondag 23 februari is de dienst een
zangdienst, opgebouwd uit uw eigen liederen.
Wat is uw favoriete lied?
Welk lied zou je nog eens of altijd al willen
zingen?
Er mag een 1e, een 2e en een 3e keuze worden ingevuld.
De 1e keuzes probeer ik zoveel mogelijk in de dienst op te nemen.
Mocht dit niet lukken, dan kies ik uit een 2e of 3e keuze, zodat u
altijd iets herkent.
Indien mogelijk graag vermelden uit welke bundel een lied komt.
Is die bundel niet bekend, dan ga ik ernaar op zoek.
1e keuze
2e keuze
3e keuze
Dit blad mag worden achtergelaten bij de Liedboeken in de kerk,
bij mij in de brievenbus of uw keuze mag via mail of telefoon
worden doorgegeven. Dat kan tot en met zondag 16 februari. Ik
hoop op een mooi muzikaal avontuur!
Met een groet,
ds. Hetty Boot.

Dagelijks leesrooster
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februari:
01 zaterdag Psalm 149
02 zondag
Matteüs 5:1-12
03 maandag Matteüs 5:13-26
04 dinsdag
Matteüs 5:27-37
05 woensdag Matteüs 5:38-48
06 donderdag Deut. 28:1-14
07 vrijdag
Deut. 28:15-26
08 zaterdag Deut. 28:27-44
09 zondag
Deut. 28:45-57
10 maandag Deut. 28:58-69
11 dinsdag
Psalm 31:1-14
12 woensdag Psalm 31:15-25
13 donderdag Deut.29:1-14
14 vrijdag
Deut.29:15-28
15 zaterdag Deut.30:1-10
16 zondag
Deut. 30:11-20
17 maandag Psalm 18:1-16
18 dinsdag
Psalm 18:17-35
19 woensdag Psalm 18:36-51
20 donderdag Exodus 1:1-14
21 vrijdag
22 zaterdag
23 zondag
24 maandag

Exodus 1:15-22
Exodus 2:1-10
Exodus 2:11-22
Spreuken 5:1-14

25 dinsdag
Spreuken 5:15-23
26 woensdag Matteüs 6:1-18
27 donderdag Matteüs 6:19-34
28 vrijdag
Matteüs 7:1-12
29 zaterdag Psalm 51

Muziekfestival
Het echte geluk
Wet met evangelie
Hard voor jezelf ...
... mild voor anderen
Zegen
Vloek
Zinloos zwoegen
Ellende voor wie zich
van de HEER afkeert
Wees gewaarschuwd ...
Paria in nood
Veilig bij de HEER
Verbonden
God duldt geen andere
goden naast zich
Er is altijd een weg terug
Kies
Een gebed met grote gevolgen
Wederzijdse trouw
God maakt je sterk
Bang voor
aansluitingsproblemen
Verlos-kundigen
Adoptieplan
Leven als een prins?
Een gewaarschuwd
man telt voor twee
Wees trouw
Niet voor de bühne
Denk en geloof niet te klein
Inzicht
Schuldbewust en
vernieuwingsgezind
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maart:
01 zondag
Exodus 2:23-3:10
Klagen helpt
02 maandag Exodus 3:11-22
Ja, maar ...
03 dinsdag
Exodus 4:1-17
En als ... Ga!
04 woensdag Exodus 4:18-31
Net op tijd
05 donderdag Exodus 5:1-18
Werkoverleg mislukt
06 vrijdag
Exodus 5:19-6:13(-25)Verzwaring
07 zaterdag Matteüs 7:13-23
Kennen en herkennen
08 zondag
Matteüs 7:24-8:1
Hogere bouwkunde
09 maandag Prediker 1:1-11
Kringloop
10 dinsdag
Prediker 1:12-2:11 Onderzoeksmethode
11 woensdag Prediker 2:12-26
Wat maakt het verschil?
12 donderdag Prediker 3:1-15
Tijdsbeeld
13 vrijdag
Prediker 3:16-4:3
Wat is de zin van het bestaan?
14 zaterdag Prediker 4:4-16
Niet alleen
15 zondag
Prediker 4:17-5:8
Belofte maakt schuld
16 maandag Prediker 5:9-19
Geniet van wat je hebt ...
17 dinsdag
Prediker 6:1-12
... wat heb je er anders aan?
18 woensdag Prediker 7:1-14
Realistisch denken
19 donderdag Prediker 7:15-29
Wees geen perfectionist
20 vrijdag
Prediker 8:1-9
Het leven is eindig
21 zaterdag Prediker 8:10-17
Levensgenieters
22 zondag
Exodus 6:26-7:13
Wie spreekt er eigenlijk?
23 maandag Exodus 7:14-25
Verzet is bloedlink
24 dinsdag
Exodus 7:26-8:11
Overal kikkers
25 woensdag Exodus 8:12-28
Apart
26 donderdag Exodus 9:1-12
Geruimd
27 vrijdag
Exodus 9:13-35
Na hagel komt ...
nog steeds verzet
28 zaterdag Exodus 10:1-20
Kaalslag
29 zondag
Exodus 10:21-11:10 De laatste slag
30 maandag Psalm 130
Door een diep dal
31 dinsdag
Exodus 12:1-13
Nieuwjaar

Inleveren kopij ‘Onderweg’
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Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 12 maart 2020
via het bekende e-mailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Het volgend kerkblad zal in de week van 20 maart verschijnen.
Verdere inleverdata in 2020:
Inleveren:
do. 07 mei
do. 18 juni
do. 06 augustus

Verschijnen rond:
vr. 15 mei.
vr. 26 juni.
vr. 14 augustus.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan:
Nelly An Bos,
e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Agenda
di. 18 februari
di. 18 februari
ma. 24 februari
do. 27 februari

14.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
18.00 uur

wo. 4 maart
17.30 uur
wo. 11 maart
17.30 uur
do.12 maart
di. 17 maart
14.30 uur
wo. 18 maart
17.30 uur
do. 19 maart
18.00 uur
wo. 25 maart
17.30 uur
vervolg agenda op blz. 13.
wo. 1 april
17.30 uur

Bonfoyer
Bonfoyer
Consistorie
Bonfoyer

Bonfoyer
Bonfoyer
Bonfoyer
Bonfoyer

Ouderenmiddag.
Filmavond (blz.16, 17).
Kerkenraad.
Samen aan Tafel
(blz. 16).
Vespers.
Vespers.
Inleveren kopij.
Ouderenmiddag.
Vespers.
Samen aan Tafel.
Vespers.

Bonfoyer

Vespers.

Bonfoyer
Bonfoyer
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ma. 6 april, di. 7 april
en wo. 8 april
19.00 uur
do. 16 april
18.00 uur

Vermaning Tuinstraat: Vespers.
Bonfoyer
Samen aan Tafel.

Waarover spraken zij in de kerkenraad?
Na de opening door een van de kerkenraadsleden, doen we sinds
kort een Rondje in de Kerkenraad. Iedereen kan dan vertellen wat
hem of haar bezig houdt op dat moment. Dat wordt natuurlijk niet
genotuleerd.
Daarna bespreken we de notulen van de vorige keer en komen er
nieuwe onderwerpen aan de orde. De laatste vergaderingen hadden
we het ook over de financiën voor de restauratie van de muren. U
hebt waarschijnlijk in de krant gelezen dat er een bedrag is
toegezegd van € 74.000,- door de provincie en er is nog geld
toegezegd door een aantal fondsen. Als er meer bekend is over de
restauratie, dan krijgt u dat ook zo spoedig mogelijk te horen.
In december hadden we ook de collecteroosters van diaconie en kerk
besproken en de voorbereiding van de kerstdiensten.
De moderamina van Opperdoes en Medemblik overleggen nog met
een zekere regelmaat met elkaar, maar we hebben besloten om de
kerkenraadsvergaderingen ieder apart voor te bereiden.
In de januari vergadering hebben we bezoek gehad van de heren
Leenstra en Lieshout. Zij hebben afgelopen jaar de kascontrole
gedaan van de jaarrekening 2018 en daarbij een aantal
aanbevelingen gedaan. Ook hebben ze ons verteld hoe zij in HoornZwaag-Blokker hun geld beheren en belegd hebben.
Daarnaast komen de colleges altijd ter sprake, zodat iedereen in de
kerkenraad op de hoogte is van wat er allemaal gedaan wordt.
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Het College van Kerkrentmeesters
Vier (4) bijzondere collecten.
Het doet ons veel genoegen om u het volgende te mogen meedelen.
Zoals u weet worden door het jaar heen vier collecten bij u onder de
aandacht gebracht middels een gekleurde flyer in de Onderweg. Dat
zijn de Paascollecte, de bijdrage voor de Onderweg, de
Solidariteitskas en tot slot de Oudejaarscollecte.
Na enkele jaren min of meer in de vergetelheid te zijn geraakt, is
vorig jaar die onderbelichting weggenomen en is de aandacht voor
deze collecten sterk vergroot. Met succes!
De opbrengsten die we met elkaar tot stand hebben gebracht
overtreffen onze verwachtingen.
Deze zijn als volgt:
Paascollecte € 562,00
Onderweg € 1185,00
Solidariteitskas € 835,00
en Oudejaarscollecte € 320,00.
Voorwaar, een voortreffelijk resultaat!
Wij willen allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk bedanken.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Henk Benedick.
Het College van Kerkrentmeesters sprak over:
Toren.
De toren is de laatste weken veel in het nieuws geweest. Er waren
o.a. publicaties op de website ‘Medemblik Actueel’ en in het
Noordhollands Dagblad. Als CvK hebben we gemeend hier niet op te
moeten reageren, omdat de toren eigendom is van de Gemeente
Medemblik, waar wij als kerkelijke gemeente natuurlijk wel mee te
maken hebben. Echter de verantwoordelijkheid, met name over de
veiligheid, ligt bij de gemeente Medemblik. De veiligheid was ook
geregeld het onderwerp van de publicaties. Wat u ook kon lezen is,
dat de gemeente Medemblik het funderen van de toren een jaar gaat
uitstellen, doordat er eerst allerlei procedures moeten worden
doorlopen en dat neemt veel tijd in beslag, zodat dit alles nu gaat
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plaats vinden in het jaar 2021. Het is nog veilig genoeg, aldus de
gemeente. Het CvK is echter van mening dat er wel degelijk haast
geboden is. We doen er dan ook alles aan om de gemeente tot spoed
te manen. Veel meer kunnen we voorlopig niet doen.
Muren Noordbeuk.
De muren in de noordbeuk worden dit jaar wel aangepakt. Er is al
een stappenplan door het CvK, in samenwerking met ‘Bouwadvies
Groot Holland’, opgesteld. De volgende stap die spoedig gedaan
gaat worden is de aanbesteding. Het oude stucwerk zal verwijderd
worden en daarna wordt er een nieuwe laag aangebracht. De
uitvoering zal gaan in verschillende fasen. Wel zal tijdens de
werkzaamheden het orgel ingepakt worden en dus een aantal weken
niet bespeelbaar zijn. De planning is om op ongeveer 1 april te
beginnen en het af te ronden voor de bouwvakvakantie.

Subsidies.
Gelukkig hebben we voor de restauratie van de noord- en
westmuur subsidies gekregen. Dat zijn subsidies die ‘onze’
fondswerver heeft losgekregen en dat is een bedrag van tot nu
toe € 66.000,00. Hier gaat nog wel 12% vanaf naar de
fondswerver. Dan is er de SIM (Subsidieregeling
instandhouding monumenten) met een toegezegd bedrag van
€ 218.000,00 en een bijdrage van de provincie van \
€ 74.000,00. Dat betekent dus dat de werkzaamheden
grotendeels door subsidies betaald kunnen worden.
Het CvK

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.
Overleden:
09-01: de heer J.K. Steeman, op 84-jarige leeftijd.
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Nieuw ingekomen:
11-10: mevrouw J. Post-van der Veen, Ridderstraat 24.
01-11: Mevrouw M.W.C. Nievaart-van Dam, Ridderstraat 38.
Verhuisd:
19-12: mevrouw T.J. Welp van Van Houweningepark 21 naar
Valbrug 12.
01-01: de heer H.P. Bos van Flevosingel 26 naar Boegbeeld 6.
08-02: de heer en mevrouw J.C. Klercq van
Lijnbaanplantsoen 2 naar St. Maartenshof 15.
Uitgeschreven:
31-12: de heer en mevrouw Leystra-Kooistra, Emmalaan 3.
Verjaardagen:
01-02: de heer D. Schaap, Overtoom 94,
de heer R.H.C. Vlugt, Zoutziederserf 45.
04-02: de heer H. Verleg, Achterom 36,
mevrouw A. van 't Pad Bosch – Steendam, Vooreiland 22.
07-02: de heer H. Benedick, Westereiland 112.
10-02: mevrouw W. Meurs – Brouwer, Overtoom 68.
15-02: de heer F. Bloemhof, Gasthuijsweijdt 44.
20-02: de heer A.J. Koster, Westereiland 49,
mevrouw D.A. Stam – Wagenaar, Egboet 58.
21-02: mevrouw D.P. Bomekamp – Visser, Westersingel 36.
25-02: mevrouw S. Mosman – Couperus, Dorpsstraat 57,
Wervershoof.
26-02: mevrouw J.K. Monshouwer - de Hart, Waterborg 201,
mevrouw E.E. Veldhuis – Peeks, Westeinde 13, Opperdoes.
03-03: de heer J. Beek, Ridderstraat 28,
mevrouw S.J. Bos – Karsten, Westersingel 11.
10-03: de heer L. Voorthuijzen, Oude Haven 5 A.
11-03: mevrouw H. Komen – Koopman, Randmeer 28.
12-03: mevrouw A. Brödel – Visser, Waterborg 149.
20-03: mevrouw E.H. Hoff – Koster, Waterborg 137.

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

Samen aan Tafel
Hier zijn de data tot de zomer van 2020:
De donderdagen 27 februari, 19 maart en 16
april.
Meld U steeds op tijd aan want anders past u
er misschien niet meer bij!
Aan het eind van de maaltijd komt meestal de lijst voorbij waarop u
zich kunt opgeven voor de volgende keer en verder via Wil
Zeldenrust: w.zeldenrust@quicknet.nl of Hannie Huttinga,
duinhut@hetnet.nl.
Tot ziens namens de voorbereidingscommissie,
Hannie Huttinga.

Filmavond
In de vorige Onderweg al aangekondigd, maar
voor de zekerheid…………
Daniël is de eerste Europese man met Down
syndroom, die is afgestudeerd aan de
universiteit. Als hij een baan bij de Sociale
Dienst krijgt, ontmoet hij de vrijdenkende Laura. Al snel ontstaat een
bijzondere relatie tussen deze twee, die stuit op afkeurende blikken
van collega’s en vrienden. Wars van alle commentaar weten zij een
17
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vriendschap te beleven, die uniek is. Maar is de band tussen hen
sterk genoeg als Daniël verliefd wordt op Laura?
Een ontroerende, humoristische film waar je nog lang over nadenkt.
De film is van 2009 en won de publieksprijs filmfestival Rotterdam.
Al eerder gezien?? Bedenk dat je een goede film meermalen kunt
zien en steeds meer en andere dingen kunt ontdekken.
De opbrengst van de vrijwillige bijdrage, dat hebben we met elkaar
bedacht, is dit jaar bestemd voor het inloophuis in Medemblik. We
hopen (bij het voorbereiden van dit blad nog niet zeker, maar
waarschijnlijk gaat dat lukken) dat er in de 40-dagentijd, na de sobere
maaltijd meer informatie zal worden gegeven over ons doel. Houd de
berichten hierover dus in de gaten.
Tot 18 februari,
Hannie Huttinga.

Nieuws om door te geven
Het Nederlands
Bijbelgenootschap brengt de
Bijbel dichtbij
Wat is het eerste boek dat je 's morgens open doet? De kans is
groot dat het antwoord op die vraag luidt: de Bijbel. Wellicht pak
je al een bijbel (in boekvorm of digitaal) bij je ontbijt. De Bijbel is
een prima start. Niet alleen van de dag, maar ook van een
kerkdienst, vergadering, een maaltijd, een nieuw seizoen.
Anno 2020 is de Bijbel nog steeds een boek dat er toe doet: er wordt
over gediscussieerd, mensen halen er inspiratie uit, worden er door
getroost of – en dat komt ook voor – ergeren zich eraan. Sommigen
omschrijven de Bijbel als ´verrassend actueel´, voor anderen is het
meer een monument.
Vertalen en verspreiden
18

Onderweg, februari maart 2020
Al meer dan 200 jaar zet het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
zich in voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel wereldwijd. De
NBG-vertaling uit 1951 was lange tijd in veel protestantse kerken dé
standaardvertaling. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 wordt
inmiddels in zeer veel kerken gelezen en gewaardeerd. Ook de Bijbel
in Gewone Taal is niet meer weg te denken en wordt gelezen door
jong en oud.
Van Grieks en Hebreeuws naar gewone taal
Bij het NBG staat bij het vertaalwerk de kwaliteit voorop.
Brontekstkenners vertalen de Bijbel vanuit de oorspronkelijke Griekse
en Hebreeuwse teksten. Samen met neerlandici en
vertaalwetenschappers zorgen ze zo voor betrouwbare én leesbare
vertalingen.
Buitenland
In Nederland hebben we het voorrecht dat we kunnen kiezen uit
diverse bijbelvertalingen. Maar veel christenen in deze wereld hebben
geen complete bijbel in hun eigen taal. Zij moeten zich behelpen met
een gedeelte (bijvoorbeeld één evangelie) of een Bijbel in een taal
die de hunne niet is. En ook als er wél een bijbel in de moedertaal
bestaat, kunnen velen toch niet over een eigen bijbel beschikken,
simpelweg omdat hij te duur is.
De Bijbel dichtbij
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil de Bijbel dichtbij brengen, in
Nederland en wereldwijd. Door betrouwbare vertalingen en
betaalbare bijbels, maar ook met materialen en activiteiten waardoor
mensen betrokken raken bij de Bijbel. Voor kinderen ontwikkelde het
NBG bijvoorbeeld de kinderdienstmethode Bijbel Basics en op
debijbel.nl vind je een schat aan informatie in woord en beeld over de
Bijbel.
Steun
Het Bijbelgenootschap kan zijn werk in binnen- en buitenland doen
dankzij de leden en donateurs die het bijbelwerk van het NBG
steunen. Ook u kunt het Bijbelgenootschap steunen en zo de Bijbel
dichtbij brengen!
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Kijk voor meer informatie over (het werk van) het NBG op
www.bijbelgenootschap.nl
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.

Overgenomen uit de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk
in Nederland
In de ene gemeente is de eredienst elke zondag een feest der
herkenning, in de andere een verrassing; daar wordt volop
geëxperimenteerd. Maar loop je dan niet de kans dat je de leden
die het prima vinden zoals het gaat, wegjaagt? En is elke
vernieuwing een verbetering?
“Woorden die niet in de context passen zijn loos”
- Carola Dahmen, predikant in de Protestantse Gemeente Oostzaan:
“Enkele maanden geleden zijn we begonnen met een vernieuwde
orde van dienst met kleine aanpassingen. In de maanden daarvoor
konden de gemeenteleden af en toe al kennismaken met een nieuw
element. Zo zingen we het kyrie op een nieuwe melodie, zingen we
een ander lied op het moment dat kinderen naar de kinderdienst
gaan, zijn bij de voorbeden acclamaties toegevoegd en het gezongen
Amen aan het einde van de dienst heeft ook een nieuwe melodie.
Ik merk dat gemeenteleden op zoek zijn naar nieuwe taal en muziek,
meer hedendaags. Ook de oudere gemeenteleden zijn daarvoor in.
Daarnaast wil de kerkenraad ook wat experimenteren. En het wordt
niet heel gek. We evalueren tussentijds met de kerkenraad, en we
vragen mensen her en der om reacties. De reacties zijn wisselend,
het moet nog een beetje wennen.
Niet elke vernieuwing is per se een verbetering. Maar een gelovige
gemeente moet wel meegaan in de hedendaagse context. Ik kom zelf
uit de lutherse traditie waar herhaling in de liturgie belangrijk is. Maar
als woorden niet meer in de context passen, zijn ze loos. Het is
natuurlijk wel belangrijk om het evenwicht te behouden, je moet
mensen ook meekrijgen. Bepaalde vertrouwde liederen blijven we
zingen.
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Je moet wel de tijd nemen om het vertrouwd te laten worden. Maar
anders is Oostzaan laagdrempelig genoeg; als men het niet mooi
vindt kiezen we gewoon iets anders.”
“Vernieuwing doet recht aan de diversiteit”
- Harry Klaassens, predikant in de Protestantse Gemeente Erica:
“Vernieuwing is geen doel op zich, wel dat het levend blijft in de
eredienst. Bij ons uit zich dat in diversiteit, zoals themadiensten, doevieringen waar ook kinderen bij betrokken zijn, andere instrumenten
naast het orgel of een filmpje kijken. Er zijn gemeenteleden die dat
niet zo nodig vinden, maar zij trappen niet op de rem. Als zij
bijvoorbeeld graag een dienst willen met Johannes de Heer-liederen,
dan kan dat ook. We zijn een diverse gemeente. De diversiteit
hebben we ook nodig voor ieders ontmoeting met de Eeuwige, die
voor ieder anders is. Daar vraag ik begrip voor: we zijn niet allemaal
hetzelfde, maar dit zijn we samen.
Het is bij ons onderwerp van gesprek: hoe beleven mensen hun
geloof in de eredienst en wat hebben mensen nodig om hun geloof uit
te kunnen drukken. Er moet plek zijn voor mensen die iets graag
willen in de dienst.
Ik kan niet aan iedereen tegemoet komen, maar ik zeg niet snel nee
tegen een gemeentelid dat graag iets wil in de dienst. Als predikant
ben ik dienstbaar aan de gemeente en daarin moet ik ruimhartig zijn.
Vernieuwing is niet altijd een verbetering, je verliest er soms ook wat
mee. Maar je doet het om de diversiteit recht te doen. Vernieuwing
moet daarom altijd doorgaan.”
“Vernieuwing houdt nooit op”
- Irene van der Meulen, predikant in de Protestantse Gemeente
IJsselstein:
“Ik heb niet zo veel met de traditionele liturgie die elke zondag precies
dezelfde is. Ik heb de liturgie daarom een aantal jaren geleden heel
erg vereenvoudigd. Het ‘votum en groet’ bijvoorbeeld is gesneuveld,
het ‘kyrie en gloria’ doe ik niet altijd, soms lees ik aan het begin van
de viering een gedicht of andere tekst. Ik ben daarin een eigen weg
gaan zoeken. Dat kan ik doen, want er is nog een predikant. Om de
week krijgt de gemeente de klassieke liturgie voorgeschoteld. Mij
geeft het speelruimte. Ik wil door alles wat gezegd en gedaan wordt in
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de zondagse dienst mensen raken, aanspreken, inspireren. Elke
zondag moeten er woorden klinken die op dat moment en op die plek
goed en nodig zijn. Daarin wil ik niet geremd worden door een
structuur waarin van alles moet. Omdat ook de monoloog niet zo bij
me past, hebben we onlangs lectoren ingevoerd. En ik zorg
regelmatig voor een actieve inbreng van de gemeenteleden.
Aanstaande zondag bijvoorbeeld gaat de dienst over ‘geven’. Ik daag
de gemeenteleden dan uit om de buurman of buurvrouw in de kerk
iets te geven: een hand, een groet, een glimlach, een pepermuntje.
Even uit de structuur van ‘ik praat, jullie luisteren’.
Vernieuwing is geen doel in zichzelf. Elke dienst is nieuw. Als je
ervan uitgaat dat je wilt brengen wat op dat moment raakt en
inspireert, dan houdt vernieuwing nooit op.”
“Er wordt nog te vaak een draaiboek afgehandeld”
- Jaap Overeem, voorzitter van de stichting Eredienst creatief:
“Het is kwalijk als de liturgie in een draaiboek gegoten wordt van ‘zo
doen we dat hier’. In liturgie zelf zit al de oproep te vernieuwen.
Psalm 98 bijvoorbeeld verwoordt: ‘Zing voor de HEER een nieuw
lied.’ Er zijn al heel wat drogredenen tegen vernieuwing aangegeven.
De meest gehoorde is wel dat de ouderen het niet zouden willen.
Maar er zijn ook heel traditionele jongeren. Natuurlijk is herkenning
prettig, maar dat kan ook met nieuwe elementen.
In mijn laatste gemeente heb ik daarvoor veel ruimte ervaren. De
gemeente had die behoefte ook, vanuit het idee: als we niets doen,
raken we de jonge generatie kwijt. Ik ben nu geestelijk verzorger bij
een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Als er
ergens een plek is waar je moet vernieuwen in de liturgie, dan daar.
Verder zie ik als rondreizend voorganger een heel wisselend beeld.
Er wordt nog te vaak een draaiboek afgehandeld. Er is niets mis met
een orde van dienst waar je vertrouwd mee bent, maar als je die altijd
volgt mis je de boot. Durf te spelen. Waarom? Omdat het kan.
Bovendien: zo raak je met elkaar in gesprek, en in gesprek met de
wereld om ons heen. Die vraagt ook om vernieuwing. Je bent kerk in
je eigen context, en tegelijkertijd heb je de roeping om de grens van
je eigen cultuur en smaak te overschrijden.”
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