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 Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

zondag  19 mei aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. ds. H. Keur  uit Hilversum. 
Collecte: 1e Diaconie: Nederlands 
Bijbelgenootschap, 
  2e Kerk:   Algemene kosten. 
Koster: N. Buijze. 

 
zondag  26 mei aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. ds. J. Baaij uit Bergum. 
Collecte: 1e Diaconie: Bloemenfonds, 
  2e Kerk:  Onderhoud tuin en terrein. 
Koster: Th. Hoff. 

 
donderdag 30 mei aanvang 10.00 uur. Hemelvaartsdag. 
dienst bij de THOMAS-Gemeente met aansluitend fietssponsortocht. 
Vertrek vanaf de Bonfoyer om 09.00 uur.  (zie blz. 8, 9). 
 
zondag  2 juni aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen. 
Collecte: 1e Diaconie: St. Antwoord, 
  2e Kerk:  Instandhouding eredienst. 
Koster: J. Kool. 

 
zondag  9 juni aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. ds. M. Kraak uit Opperdoes. Pinksteren. 
Gezamenlijke ‘open lucht dienst’ met de Prot. Gem. Opperdoes op 
de boerderij van Andries Smit aan de Almereweg.    
Collecte: 1e Diaconie: Edukans, 
  2e Kerk:  Plaatselijk pastoraal werk. 

 
zondag  16 juni aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: proponent mevr. H.Frömming uit Heiloo. 
Collecte: 1e Diaconie: Kerk in Actie Pinksterzendingsweek, 
  2e Kerk:  Energiekosten. 
Koster: Th. Hoff. 
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zondag  23 juni aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. ds. W. Roobol uit Nieuwe Niedorp. 
Collecte: 1e Diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat, 
  2e Kerk:   Klein onderhoud. 
Koster: J. Kool. 
 
zondag  30 juni aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. E. van der Kaaij uit Nijkerk. 
Collecte: 1e Diaconie: Eigen diaconaal werk, 
  2e Kerk:   Generale kas 

predikantstraktementen. 
Koster: J. Kool. 
 
zondag  7 juli aanvang 14.30 uur.  

Intrededienst mevr. ds. H.C.L. Boot. 
Voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend. 
Collecte: 1e Diaconie:  Rudolphstichting, 
  2e Kerk:   Algemene kosten. 
Koster: N. Buijze. 

 
Pastorale zorg in vacaturetijd 
 

De kerkenraad heeft emerituspredikant ds. Hanna Smit uit Purmerend 
bereid gevonden om die gemeenteleden te bezoeken waar bezoek van 
een predikant wenselijk is. Als u bezoek van een dominee wilt, kunt u 
dat bij uw bezoek(st)er aangeven of u belt Nelli Mazereeuw van de 
pastorale raad. Deze laatste weet waar zij ds. Smit kan bereiken.  
Zij zal altijd eerst telefonisch contact opnemen, voor ze u bezoekt.  

Nelli Mazereeuw, 

 
Ter overdenking 
 
Het is deze keer aan mij iets in te leveren voor de Onderweg. 
Mijn gedachten gaan nog terug naar de mooie vieringen in de Stille 
week, Paasnacht en de viering op Paasmorgen. 
Ik kijk ook vooruit: het is 40 dagen van Pasen naar Hemelvaart en 
daarna nog 10 dagen naar Pinksteren, het feest van de Geest.  
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Hemelvaartsdag beleven wij samen met de Thomas-gemeente en met 
de sponsorfietstocht. Dit jaar beginnen wij in Oostwoud. 
Op 1e pinksterdag is weer de openluchtdienst bij Andries Smit aan de 
Almereweg. Voorganger is ds. Marijke Kraak en enkele leden van 
muziekvereniging Tavenu zullen hun medewerking weer verlenen. 
 
Uit een preek van een hemelvaartsdienst heb ik enkele woorden 
onthouden die de predikant zei: “Wat jammer, zo weinig mensen hier 
aanwezig en dat op zo'n belangrijke dag. De kroningsdag van Jezus.” 
Daar moet ik nog vaak aandenken. Daarom ook dit volgende lied. 
 
Hemelvaart 
 
Soms kijk ik naar de donk're lucht, 
waar maan en sterren staan. 
Waar zou nu toch Gods hemel zijn? 
Is 't heel ver hier vandaan? 
 
Ze zeggen: Niemand die het weet, 
maar Jezus ging daar heen. 
Als Hij ons dan maar niet vergeet, 
want dan zijn wij alleen. 
 
Dan is zijn hemelvaart geen feest 
maar eerder groot verdriet. 
Dan is zijn werk voor niets geweest  
en kennen wij Hem niet. 
 
O, Jezus, zie ons allen staan, 
wij weten heg noch steg. 
Blijf niet zo ver bij ons vandaan,  
wijs ons vandaag de weg. 
 
Het rijk dat nog verborgen is, 
het rijk van vrede en recht,  
waar Jezus onze koning is,  
zoals ons is gezegd. 
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Dat rijk is niet een heel ver land, 
maar 't is juist heel dichtbij. 
't Is in ons hart en ons verstand. 
Daardoor maakt God ons vrij. 
 
Wij mogen moedig verder gaan, 
Hij laat ons niet alleen, 
maar wijst de goede weg ons aan, 
door heel het leven heen. 

Nelli Mazereeuw. 
Van de predikant 
 
Dag Medemblik… 
Dag beste mensen van de Bonifaciuskerk,  
 
Na de kennismakingsavond op 30 april nu wat eerste woorden in uw 
kerkblad ‘Onderweg’. Wat woorden van mij, als uw nieuwe predikant, 
want het duurt weliswaar nog bijna twee maanden tot dit op 7 juli 
werkelijkheid wordt, maar toch… die tijd is zo weer om.  
Op de avond van 30 april mocht ik met velen van u al kennismaken. 
Het was mijns inziens een ontspannen ontmoeting met - en daar houd 
ik van - belangrijke vragen. Dus we weten alvast van elkaar, dat als het 
nodig is elke vraag op elk moment gesteld mag worden. Dank jullie wel 
dat tijdens onze eerste ontmoeting deze openheid er was. Ik hoop, dat 
toekomstige ontmoetingen en gesprekken ook in openheid en 
vertrouwen mogen plaatsvinden. Daarvoor zullen we eerst wel een 
beetje aan elkaar moeten wennen, denk ik. Daarbij helpt het om op 
zondag in uw midden te zijn. Het is fijn, dat uw preekvoorziener Henk 
het heeft kunnen regelen dat ik op zondag 21 juli voorga in de dienst in 
de Bonifaciuskerk.  
 
Maar eerst: Begin juli hoop ik inwoner van Medemblik te worden. In 
een dienst op 7 juli om 14.30 uur in de Bonifaciuskerk zal ds. Hanna 
Smit mij aan u, aan de Protestantse gemeente van Medemblik 
verbinden.  
Zo vlak voor de zomervakantie zit er weinig tijd tussen de intrede en 
het afscheid op 30 juni van mijn huidige gemeente, de Gereformeerde 
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kerk van Molenaarsgraaf, Brandwijk en Bleskensgraaf. De week ná 7 
juli mag ik dus van de kerkenraad de verhuisdozen uitpakken. De rest 
van de maand juli maak ik een begin met mijn ontdekkingstocht door 
Medemblik en wil ik al wat kennismakingsbezoeken plannen. Mocht u 
snel prijs stellen op een bezoek, dan mag u dat natuurlijk laten weten, 
of begin juli direct aan mij of - zoals dat in de vacante tijd gaat - aan 
Nelli Mazereeuw of aan uw pastorale bezoek(st)er.  
 
In de hoop op een goede tijd naar 7 juli toe én daarna…  
In de hoop op goede ontmoetingen met elkaar…  
In vertrouwen op Gods hand onder ons… 
voor nu een aandachtige groet, 

ds. Hetty Boot. 
 
 
 

 
 
Dagelijks leesrooster 
 
mei: 
01 woensdag  Psalm 144  Geluk voor het volk 
02 donderdag  Hooglied 1:1-7 Verlangen 
03 vrijdag  Hooglied 1:8-17 Zoete woorden 
04 zaterdag  Hooglied 2:1-7 Voor mij is er maar één 
05 zondag  Hooglied 2:8-15 Samenkomst 
06 maandag  Hooglied 2:16-3:5 Zoeken 
07 dinsdag  Hooglied 3:6-11 Bewondering 
08 woensdag  Hooglied 4:1-11 Lichaamstaal 
09 donderdag  Hooglied 4:12-5:1 Paradijs ... 
10 vrijdag  Hooglied 5:2-8 Aangeraakt 
11 zaterdag  Hooglied 5:9-6:3 De ware 
12 zondag  Psalm 148  Collectieve lof 
13 maandag  Hooglied 6:4-12 Stralen 
14 dinsdag  Hooglied 7:1-6 Knap 
15 woensdag  Hooglied 7:7-8:4 Genieten van elkaar 
16 donderdag  Hooglied 8:5-14 De kracht van liefde 
17 vrijdag  Psalm 64  Verbaal geweld 
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18 zaterdag  Jakobus 1:1-18 Verankerd geloof 
19 zondag  Jakobus 1:19-27 Woorden en daden 
20 maandag  Jakobus 2:1-13 Wet op gelijke behandeling 
21 dinsdag  Jakobus 2:14-26 Daadwerkelijk geloof 
22 woensdag  Jakobus 3:1-12 Houd je tong in toom 
23 donderdag  Jakobus 3:13-18 Wijsheid 
24 vrijdag  Jakobus 4:1-10 Wie is jouw vriend? 
25 zaterdag  Jakobus 4:11-17 Let op je woorden 
26 zondag  Jakobus 5:1-6  Rijk-dom 
27 maandag  Jakobus 5:7-12 Geduld 
28 dinsdag  Jakobus 5:13-20 Help bidden, want 

bidden helpt 
29 woensdag  Handelingen 1:1-8 Verbondenheid 
30 donderdag  Handelingen 1:9-14 Vurig en eensgezind 
31 vrijdag  Handelingen 1:15-26 Lotgeval 
juni: 
01 zaterdag  Psalm 120  Ontheemd 
02 zondag  Spreuken 6:20-35 Vreemdgaan is gevaarlijk 
03 maandag  Spreuken 7:1-27 Laat je niet verleiden 
04 dinsdag  Spreuken 8:1-11 Filosofie is … 
05 woensdag  Spreuken 8:12-21 … liefde voor de wijsheid 
06 donderdag  Spreuken 8:22-36 Scheppingsverhaal 
07 vrijdag  Spreuken 9:1-18 Wijsheid duurt het langst 
08 zaterdag  Psalm 117  Kort maar krachtig 
09 zondag   Handelingen 2:1-13 Verstaanbaar voor iedereen 
10 maandag  Handelingen 2:14-28 Vervulde profetie 
11 dinsdag  Handelingen 2:29-36 Trefzeker 
12 woensdag  Handelingen 2:37-47 Doopdienst 
13 donderdag  Handelingen 3:1-10 Op de been geholpen 
14 vrijdag  Handelingen 3:11-26 Niet in eigen kracht 
15 zaterdag  Handelingen 4:1-12 Confrontatie 
16 zondag  Handelingen 4:13-22 Wie moet je gehoorzamen? 
17 maandag  Handelingen 4:23-31 Bewogen gebed 
18 dinsdag  Lucas 7:36-50  Geven en vergeven 
19 woensdag  Lucas 8:1-8  Zaaien en oogsten 
20 donderdag  Lucas 8:9-15  Betekenisvol 
21 vrijdag  Lucas 8:16-21  Familiebijeenkomst 
22 zaterdag  Lucas 8:22-25  Volgelingen dichtbij 
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en op afstand 
23 zondag  Lucas 8:26-39  Bezeten (van angst) 
24 maandag  Lucas 8:40-56  Aanraking 
25 dinsdag  Lucas 9:1-9  Uitzendprogramma 
26 woensdag  Lucas 9:10-17  Het broodnodige 
27 donderdag  Lucas 9:18-27  Imago-onderzoek 
28 vrijdag  Lucas 9:28-43a Hoog bezoek 
29 zaterdag  Lucas 9:43b-50 Hoofd- en bijzaken 
30 zondag  Lucas 9:51-62  Goed te volgen? 
juli: 
01 maandag  Psalm 76  De HEER strijdt voor zijn volk 
02 dinsdag  Handelingen 4:32-37 Samenleving 
03 woensdag  Handelingen 5:1-11 Bedrog 
04 donderdag  Handelingen 5:12-26 Niet te stuiten 
05 vrijdag  Handelingen 5:27-42 Risico 
06 zaterdag  Psalm 42  Dorst 

 

Inleveren kopij ‘Onderweg’ 
 

 
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met 

donderdag 20 juni 2019  
via het bekende e-mailadres:  

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Het volgend kerkblad zal in de week van 1 juli verschijnen. 

 
Verdere inleverdata in 2019: 
 Inleveren:   Verschijnen in de week van 
 do. 22 augustus  2 september 
 do. 17 oktober   28 oktober 
 do. 5 december   16 december 
 
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen   
adressenbestand doorgeven aan: 

Nelly An Bos. 
. 
 

mailto:onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl


Onderweg, mei - juni 2019 
 

8 
 

 
 
Agenda 
 
di. 21 mei 14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag. 
do. 30 mei   Fietssponsortocht (zie blz. 8,9). 
di. 18 juni   Hotel West Afsluiting seizoen 
      Ouderenmiddag. 
do. 20 juni     Inleveren kopij (zie blz. 7). 

 
Diakonie 
 
Fietssponsortocht samen met de THOMAS-gemeente. 
Op Hemelvaartsdag 30 mei gaan we weer fietsen voor een goed 
doel. Dit jaar fietsen we voor Inloophuis PISA in Hoorn 
Inloophuis PISA is er voor iedereen die met kanker wordt 
geconfronteerd, niet alleen voor de degenen die zelf kanker 
hebben,ook voor partners,familieleden en vrienden. 
De vrijwilligers bieden een steuntje in de rug aan mensen met 
kanker, ongeacht hun leeftijd, de soort kanker, behandelfase of 
de voouitzichten. 
Je kunt er terecht voor een steunend gesprek of voor één van de 
vele activiteiten of praten in lotgenotengroepen. Meedoen is niet 
verplicht, je kunt ook zo maar binnenlopen. De gastvrouwen en 
gastheren zullen je met open armen ontvangen en je graag 
vertellen over de mogelijkheden. 
Inloophuis Pisa is een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent, dat 
de uitgaven zo laag mogelijk worden gehouden, maar uiteraard 
is er geld nodig om deze organisatie draaiend te houden: 
Een pand dat gehuurd moet worden, materialen, enz,enz. 
We hopen op een goede opkomst op deze Hemelvaartsdag 
Met uw geld, sponsoring, wel of niet mee fietsen kunnen wij Pisa 
een mooi bedrag overhandigen. U kunt uw bijdrage overmaken  
op rekeningnummer NL13RABO0132403366, of in de 
collectezak tijdens de kerkdienst van de THOMAS-Gemeente in 
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Oostwoud. We fietsen vanuit Medemblik, startplaats Bonfoyer 
om 09:00 uur. 
Bij aankomst staat de koffie klaar in Oostwoud. 
De dienst om 10:00 uur, waarna de fietstocht weer richting 
Medemblik gaat, waar we de lunch kunnen gebruiken. 
Hopende op een mooie opkomst, fietsers met of zonder e-bike 
en natuurlijk de bijdrage. Een inschrijf formulier ligt in de 
Bonfoyer. 

 Benno Hoekstra. 
 
Waarover spraken zij in de kerkenraad in april? 

- Op de laatste vergaderingen is iedere keer de voortgang van het 
beroepingswerk besproken en zoals u allen weet is ds. Hetty Boot 
beroepen en ze heeft het beroep ook aangenomen. 

- Verder hebben we de aankoop van de pastorie besproken. Er 
hadden veel mensen uit de gemeente meegedacht en suggesties 
gedaan. Uiteindelijk is in een extra kerkenraadsvergadering het 
besluit tot aankoop van Oostersingel 9b goedgekeurd. Ook is die 
aankoop voorgelegd aan de gemeente. 

- Met het moderamen van de Protestantse Gemeente te Opperdoes 
hebben we regelmatig contact. In de kerkenraad zijn ook de punten 
besproken die we daar willen bespreken. De diaconieën hebben 
ook samen vergaderd en afgesproken om in 2020  een gezamenlijk  
project op te pakken. Verder zijn er een aantal gemeenschappelijke 
diensten voor dit jaar op 5 mei, Pinksteren en 29 december 
afgesproken. Ook zoeken we data voor 2020 om een paar diensten 
samen te vieren. 

- Verder zijn de gebruikelijke punten aan de orde geweest. 

 
Extra gemeentebijeenkomst van de Protestantse Gemeente 
te Medemblik op zondag 14 april na afloop van de kerkdienst 
in verband met de aankoop van een pastorie.  
 
Aanwezig 56 personen. 
Voorzitter Kees van Noorloos hield een inleidend gesprek. 
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Hij vertelt onder de indruk te zijn wat er allemaal gebeurt in Medemblik 
met een relatief kleine groep mensen: de sobere maaltijden met 
vespers, zoals hij dat deze week heeft meegemaakt, de gespreksgroep 
met een flink aantal trouwe deelnemers, de beroepingscommissie die 
voortvarend te werk is gegaan enzovoort. 
 
Veel mensen hebben meegedacht en er zijn wel zeven à acht huizen 
genoemd als pastorie. 
Vorige week heeft het College van Kerkrentmeesters samen met ds. 
Hetty Boot een viertal huizen bekeken, enkele zijn ook van binnen 
bezichtigd. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Oostersingel 9b. Het 
heeft niet op internet gestaan. De voorzitter kent het huis nog uit de tijd 
dat zijn zus de eerste bewoonster was. Het is een perfect onderhouden 
huis. De vloer is geïsoleerd. Er ligt een houten vloer, de muren zijn 
geïsoleerd. Keuken met apparatuur. Op de eerste verdieping drie 
slaapkamers en een badkamer. Een vaste trap naar de zolder, waar 
nog een slaapkamer is. 
Ds. Hetty Boot viel languit bij de bezichtiging van het eerste huis, maar 
gelukkig had ze geen letsel opgelopen. Na afloop gaf zij aan , dat zij 
wel in het huis Oostersingel 9b wilde wonen. 
De kerkenraad heeft haar goedkeuring verleend aan het voorstel van 
College van Kerkrentmeesters om Oostersingel 9b te kopen. Nu ligt de 
vraag bij de gemeente: “Kunt u zich vinden in de aankoop van dit huis 
als pastorie?” 
Peter Bos vroeg: “Is dit de vraagprijs?” Dat bevestigde de voorzitter. 
Verder waren er geen vragen. 
Maandag 15 april vindt het overleg met de makelaar plaats. 24 juni is 
de overdrachtsdatum en dan volgt een definitief contract. 
Met een applaus als instemming werd de bijeenkomst afgesloten. 

 
Kennismakingsavond met ds. Hetty Boot op 30 april 2019 in 
de Bonfoyer. 
 
1. Opening door voorzitter Kees van Noorloos. Hij leest het 
verhaal van de Emmaüsgangers uit Lucas 24 en gaat voor in gebed. 
2. Uitreiking van de Paaskaars aan Han en Heilke Kool als dank 
voor het kosterschap van Han en diaken- en ouderlingschap van 
Heilke, het jarenlang beheren van de sleutels van de Bonifaciuskerk en 
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het jaarlijks optuigen en versieren van de kerstboom samen met hun 
kinderen. 
 
3. Het woord is aan ds. Hetty Boot.  
Ze vertelt, dat ze nu ruim acht jaar in Brandwijk, Molenaarsgraaf en 
Bleskensgraaf heeft gestaan. Uit nieuwsgierigheid is ze gaan studeren. 
Haar gezin telt vier volwassen kinderen, twee jongens en twee meisjes. 
Eerst heeft ze voor kerkelijk werker gestudeerd. Daarna heeft ze in 
deeltijd theologie gestudeerd in Kampen. Medemblik is dus de tweede 
gemeente. Wel heeft ze eerder in Ter Apel ook alle taken gedaan als 
kerkelijk werker, alleen de bediening van de sacramenten werd door 
predikanten gedaan. In Tiel was ze ook kerkelijk werker en daar kreeg 
ze haar preekconsent in 2000. Ze is dol op verhalen, de natuur 
inspireert en ze houdt van boeken lezen en cabaret. Ze leest het lied 
van Paul van Vliet: ‘In optocht door de tijd’. Ze eindigt met het lezen 
van haar lievelingslied lied 330 van Huub Oosterhuis. 
4. Vragen van gemeenteleden: 
Benno Hoekstra vraagt of ze het moeilijk vindt om preken te maken. 
Daarop antwoordt ze dat ze vaak tot op het laatst nog bezig is met het 
schaven aan een preek, maar dat ze het wel heel mooi werk vindt en 
het graag doet. 
William Geveke vraagt wat haar bewogen heeft om naar Medemblik te 
gaan naar een gemeente met vooral oudere leden. 
Ds. Hetty Boot legt uit dat ze graag met mensen omgaat en openstaat 
voor hun verhalen. Ze vertelt dat ze ook nog een opleiding heeft 
gedaan om mensen te begeleiden in hun laatste levensfase en dat ze 
het heel erg belangrijk vindt dat een kerkelijk afscheid heel goed 
verloopt. “Je kunt het maar een keer doen”. 
Rinus Bood vraagt hoe ds. Hetty Boot het vindt dat de predikanten bij 
de voornaam genoemd worden in Medemblik. Zij antwoordt dat zij dat 
altijd al gewend is geweest en dat ze het prettig vindt. 
Ron Vlugt vraagt of de voetballiefhebbers als eerste aan een tafel 
mogen zitten voor de kennismaking, zodat ze op tijd kunnen zijn voor 
de wedstrijd. 
Dat wordt aldus gedaan. 
5. Na de gesprekken in kleine groepen, vraagt voorzitter Kees van 
Noorloos om nog iets te vertellen over haar ouders. Ds. Hetty Boot 
vertelt dat zij beiden nog leven en inmiddels respectievelijk 93 jaar en 
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bijna 100 jaar zijn en dat zij van plan zijn om bij haar intrededienst 
aanwezig te zijn. 
6. Sluiting door Kees van Noorloos met het lezen van een gedicht. 

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. 06-23271777. 
 
Verjaardagen:  
22-05: de heer P.C. Schenk, Vlietsingel 20 
24-05: mevrouw J.A. Bos – Gootjes, Oostersingel 49 
31-05: de heer W.F.H. Breton, Waterborg 169 
05-06: de heer A.A.F. Rosenbrand, Gasthuijsweijdt 46 
08-06: mevrouw M.N. Rosenbrand – Bruin, Gasthuijsweijdt 46 
08-06: de heer J. Mazereeuw, Nieuweweg 30 Opperdoes 
11-06: mevrouw G. Boogaard – Douwes, Kaapstander 202 
24-06: de heer H. van de Wetering, Koningshof 13 A 
25-06: mevrouw M.J. Braaksma – Betten, Overtoom 90 
27-06: de heer P.H. Bos, Parklaan 21 B 
01-07: mevrouw N.J. Stienstra - van der Werff, Oosterhaven 6 
02-07: mevrouw B. Steeman – Reitsma, Molenmeesterstraat 6 
 

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

Medemblik, 15 april 2019, 
 

Lieve, beste, aardige, hartelijke mensen, 
 
Verbaasd, maar vervuld van grote blijdschap en dankbaarheid over de 
vele onverwachte blijken van belangstelling bij ons 65-jarig 
huwelijksfeest, hebben wij bijzonder genoten van deze dag. 
Wij danken iedereen van harte die hieraan heeft bijgedragen, hetzij 
met kaarten, bloemen, cadeaus of vlaggen uit, uit de grond van ons 
hart.                           
Hierdoor is deze dag voor ons onvergetelijk geworden. 

Met  hartelijke  groeten, 
   Gré en Wim Breton. 

Ingezonden 
 

De Paddenconferentie 
 
Er was een conferentie van padden in de stad 
en zijne excellentie  opende het debat, 
 
Padden aller landen weest u even stil! 
U bent in goede handen, Zeg mij wat u wil! 
 
De padden gingen praten, maar het bleek algauw, 
dat iedereen in hoge mate heel iets anders wou. 
 
Ik wil een paard, zei Ruiterpad. Ik wil een fiets, zei rijwielpad. 
Ik wil een zwaard, zei oorlogspad.  
En ik wil niets, zei Hazenpad en verdween zonder een spoor. 
 
Doe mij maar stenen, zei het Zandpad. Stoplichten voor mij, zei 
Zebrapad 
Ruimte voor mijn benen, zei Gangpad. 
En ik wil eindelijk vrij, zei Dievenpad en hij vluchtte er vandoor. 
 
Bospad wou lanen, slingerpad lianen, 



Onderweg, mei - juni 2019 
 

14 
 

Rechtepad wou kronkels, Kronkelpad wou recht. 
Wandelpad wou landingsbanen, netjes aangelegd. 
Koffiepad wou suikerklontjes, Levenspad wou avontuur. 
 
Zijpad wou niet recht maar rondjes, Recht van overpad een hekje op 
den duur. 
Wie er niets zei, dat was Schildpad:  
Die had al alles wat hij ooit gewild had. 

Robert-Jan Henkes 
Ingezonden door Wil Zeldenrust. 

 

Suppoosten gevraagd !!! 
 
Wie o wie wil tussen half juni en half september één à twee keer in die 
periode suppoosten bij de exposities in de noordbeuk? 
Uw taak: van 13.30 – 16.30 uur aanwezig zijn om bezoekers te 
verwelkomen en op een lijst het aantal bezoekers te noteren. 
Eventuele vragen te beantwoorden en potentiële kopers van een van 
de kunstwerken door te verwijzen naar de kunstenaar. Uiteraard wordt 
het één en ander nog verder toegelicht door één van de 
commissieleden van de Commissie Kunst en Cultuur. 
Wij zouden heel erg geholpen zijn als u zich zou willen aanmelden 
voor één of twee keer ‘op de winkel passen’. 
U kunt dat doen bij Wil Zeldenrust, tel.nr. 0227-544783 of per e-mail: 
w.zeldenrust@quicknet.nl of u belt Marie Appel  telefoon 0227-544125, 
mailadres:mwak@ziggo.nl.  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 

Overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. 
 
De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en 
Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het 
Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de 
afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien 
tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het 
zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, 
meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie start 
hulpverlening. 

mailto:w.zeldenrust@quicknet.nl
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In Mozambique bevinden zich 1,7 miljoen mensen in het pad van de 
cycloon, terwijl in buurland Malawi nog eens 920.000 mensen zijn 
getroffen. De wervelwind ging gepaard met golven met een hoogte van 
6 meter die een "ongelofelijke verwoesting" veroorzaakten in een groot 
gebied. De getroffenen - vooral diegenen in afgelegen gebieden - 
hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en 
medicijnen. 
Bijna alles verwoest 
Het officiële dodental ligt inmiddels op bijna vijfhonderd. Zowel de VN 
als de Mozambikaanse president Filipe Nyusi vrezen dat het aantal de 
komende dagen flink gaat stijgen. "De komende dagen wordt nog veel 
meer neerslag verwacht. Het zou ons niet verbazen als het aantal 
slachtoffers tot boven de duizend oploopt", aldus Nyusi. 
 
De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later ook 
buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn volledig 
weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Grote delen van de stad 
Beira zijn totaal verwoest. Gehele dorpen zijn overstroomd. 
Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in 
bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen.  
 
Hulp via lokale organisaties en kerken 
De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het 
jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit 
betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen 
miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. Via het 
wereldwijde netwerk ACT (Acting by Churches Together) biedt Kerk in 
Actie via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen 
gebied. In Mozambique gaat het om CEDES (opgericht door Raad van 
Kerken van Mozambique en Caritas), in Malawi om CARD 
(Protestantse Kerk) en ELDS (Lutherse Kerk) en in Zimbabwe om LDS 
(Lutherse Kerk), ZCC (Raad van Kerken) en MeDRA (Methodisten). 
 
Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, 
water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en 
psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de 
specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, 
mensen met een handicap en ouderen.  
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Nieuws om door te geven 

 
 

‘Ik probeerde net zo goed te zijn als 
Jezus.’ 

Sinds de verschijning van haar boek 'De trooster' durft schrijfster 
Esther Gerritsen zich onbekommerd gelovig te noemen. De roman 
speelt in de lijdensweek en was bijna verkozen tot het beste 
Nederlandse theologische boek van 2018. Bij de voorbereiding 
ervan las ze voor het eerst zelf de bijbelverhalen. 
‘Ik maakte drie jaar geleden de lijdensweek mee in het 
Dominicanenklooster in Huissen’, vertelt Esther, een fijngevoelige en 
zorgvuldig formulerende vrouw. Ze werd katholiek opgevoed, maar 
voelde later vooral verzet tegen het geloof. Toen haar broer op 33-
jarige leeftijd overleed, bood het geloof ook geen troost: ‘Ik was 
opstandig, boos. Alles dat wilde troosten, duwde ik van me af. Ik kwam 
niet meer in de kerk. Maar toen, in het klooster, raakte ik 
geëmotioneerd op Witte Donderdag. De kaarsen werden gedoofd, de 
bloemen weggehaald en de kruisen met een wit doek bedekt. Uit de 
Bijbel hoorden we dat Jezus zijn leerlingen vertelt dat hij gaat sterven. 
Hij vraagt hun om bij hem te blijven – maar ze vallen in slaap. Tijdens 
dat ritueel dacht ik aan mijn overleden broer en voelde me schuldig 
over wat ik niet goed had gedaan tegenover hem. Ik raakte in tranen. 
Dat is dus de kracht van dit eeuwenoude verhaal: het maakt van alles 
in ons los. Het overstijgt ons en leert ons empathie.’ 
Schuld en schuldgevoel 
De dag daarna, Goede Vrijdag, stierf Jezus. Voor de zonden van de 
hele wereld, zegt de Bijbel. Esther: ‘Dat verhaal confronteert ons met 
onze omgang met schuld en schuldgevoel. Juist daarop was ik indertijd 
afgeknapt. Ik probeerde net zo goed te zijn als Jezus. Maar dat bleek 
onmogelijk! We doen van alles fout, dat kan niet anders. En we 
schuiven bovendien graag anderen de schuld in de schoenen. Jezus 
deed daar niet aan mee. Hij zegt als het ware: “Kom maar, ík neem wel 
alle schuld op me”, zodat wij niet onder onze fouten gebukt hoeven te 
gaan. Weet je wat zo erg is? Veel mensen lijden aan wie ze zijn of 
denken te moeten zijn. Ze denken dat ze niks waard zijn of niets 
toevoegen. Daarom hebben we de troost van dit verhaal nodig.’ 
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Troost 
In De trooster probeert de hoofdfiguur iemand te troosten die over de 
schreef is gegaan, maar het mislukt omdat de schuld niet erkend 
wordt. Wanneer lukt troost wel? Esther denkt even na. ‘Als er iets 
naars gebeurt, troost de aanwezigheid van lieve mensen. Maar als ik 
me schuldig voel, heb ik troost van God nodig. Hij is een liefdevolle, 
vergevende God, die oordeelt, maar niet veroordeelt. Hij aanvaardt mij 
nog steeds. Het is een mogen bestaan.’ 
Wanneer grijpt Esther naar de Bijbel? ‘Eh… dat werkt niet zo bij me. 
Bijbellezen doe ik eigenlijk veel te weinig. Een kerkdienst met rituelen 
die ik fysiek ervaar, vind ik gemakkelijker dan lezen. Als ik lees, neemt 
m’n verstand het over. Misschien werkt het wel beter als we de Bijbel 
voorlezen. Of zingen.’ 

Interview: Peter Siebe, 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.  

 
Ingezonden (INLIA) 
 
Mogen leren en een fiets. 
 
Piiiieeeewwwww BAM!! Omid kan het geluid van een inkomende raket 
nog precies nadoen. Het is 22 jaar geleden – hij was slechts 5 jaar oud 
– dat zijn gezin Afghanistan ontvluchtte, maar dat geluid weet hij nog. 
De Taliban veroverden toen de plaats waar het gezin woonde.  
Zoals dat geluid in zijn geheugen staat gegrift, staat dit beeld op zijn 
netvlies gebrand: “We waren buiten aan het spelen en ik zag een 
kolonne mannen aankomen die er heel vreemd uitzagen: met lange 
baarden en geweren. We bevroren, allemaal. Eén van de mannen 
richtte zijn blik op mij en ik stoof weg. Iedereen rende naar zijn eigen 
huis. Doodsbang.” 
De Taliban winnen die oorlog. Het gezin vertrekt; vader, moeder, de 
kleine Omid en zijn nog jongere zusje en broertje. Via Kabul en 
Kandahar naar Iran. ’s Nachts proberen ze de grens over te steken. 
Hun transport wordt tegengehouden. Er wordt met lichten geschenen, 
er worden mannen uit de groep gehaald. Omid wil het er niet over 
hebben.  
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Zijn gezin redt het, ze belanden vlakbij Teheran. Straatarm. ’s Nachts 
wikkelen ze kleren om bakstenen om die als kussens te gebruiken. 
Overdag haalt Omid brood; eerst een half uur lopen, dan uren in de rij 
staan. Om eenmaal vooraan vaak als ‘vieze Afghaan’ een klap te 
krijgen en terug te worden gestuurd naar het einde van de rij. 
“Niemand zei er wat van.” 
Afghanen worden nu eenmaal gediscrimineerd. Je hebt je erbij neer te 
leggen. Heeft hij eenmaal brood bemachtigd, dan wacht er nog genoeg 
gevaar op de tocht naar huis. Regelmatig krijgt hij slaag of wordt het 
brood hem alsnog afhandig gemaakt. Tegen zijn moeder zegt hij niet 
dat hij bang is. Ze heeft genoeg aan haar hoofd. 
Vader is ondertussen doorgereisd naar Europa, in de hoop daar een 
toekomst te kunnen opbouwen voor zijn gezin. In 2001 krijgt hij 
toestemming voor gezinshereniging. ‘We gaan naar Nederland’, vertelt 
moeder. Omid weet niet waar dat land ligt, hoe het eruit ziet. Maar hij 
droomt al jaren van een fiets, dus is zijn eerste vraag ‘Kan ik daar 
fietsen?’ Ja, dat kan. Hij is door het dolle heen.  
“Ik hoorde dat het er veilig was, in Nederland, en dat we daar naar 
school zouden mogen. Ik was zó blij!” Mogen leren, ook daar heeft 
Omid van gedroomd. Op het vliegveld voegt een Iraniër Omid nog 
eens toe ‘Jullie zijn het niet waard om naar Nederland te gaan’. Maar 
dat kan hem dan al niet meer deren. Want ze gaan. 
“Ik kan me nog herinneren hoe we hier voor het eerst aankwamen. 
Hoe mooi het was. Hoe netjes. Wauw. En in Groningen keek niemand 
raar naar ons. Ik zei ‘hallo’ tegen iedereen en ze vonden het leuk dat ik 
Nederlands kon. Het was geweldig. Ik hoefde niet meer bang te zijn.” 
In Groningen doet hij keihard zijn best op school. Maar met zijn elf jaar 
heeft hij al te veel gemist van de basisschool. Leerwegondersteuning, 
dat is het advies voor het vervolgonderwijs. Maar hij wil advocaat 
worden. ‘Met jouw niveau kan dat niet’, vertellen ze hem, ‘denk maar 
aan iets als timmerman’. Zijn wereld stort in. Maar dan komt de 
vechtlust in hem naar boven.  
Hij werkt en werkt en werkt. Krijgt het voor elkaar dat hij naar vmbo 
mag. Daarna naar het mbo: International Business Studies. Klinkt 
mooi, maar wat is dat Engels moeilijk. De eerste dagen verstaat hij 
niets. Toch heeft de docent vertrouwen in hem: ‘Afghanen zijn 
leergierig’. Hij zet stug door. Doet 12 uur over een werkstuk waar 
anderen een uur over doen. Maar hij haalt het. 
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En dan mag hij naar het hbo. Eindelijk rechten gaan studeren. “Want er 
is zoveel onrecht in de wereld.” Opnieuw heeft hij het de eerste tijd 
moeilijk met de taal. “Ik sloeg het eerste boek open: ‘Betrokkene heeft 
bedongen dat hij jegens eiser…’ Wat? Ik snapte er he-le-maal niks 
van. Ik dacht: weer net als vroeger stampen, jongen. Net zo lang lezen 
tot je het begrijpt en herhalen tot het in je hoofd zit.” 
 
En nu is Omid bezig met afstuderen. Bij INLIA. “Ik kwam altijd langs die 
grote boot, waar INLIA vreemdelingen in nood opvangt en begeleidt. 
Daar had ik ook kunnen zitten. Dus ik wilde graag helpen.” Hij meldt 
zich vorig jaar als vrijwilliger, helpt op de juridische afdeling met 
uitzoekwerk en afspraken. INLIA biedt hem aan dat hij hier kan 
afstuderen.  
 
In juni moet dat gaan gebeuren. Het onderwerp: de implicaties van de 
privacywetgeving voor de opvang die INLIA biedt en de begeleiding 
van vreemdelingen naar een nieuw toekomstperspectief hier, in hun 
eigen land of in een derde land. De opvang en begeleiding van de 
mensen op de boot dus. En wie weet waar het diploma rechten Omid 
daarna voert…  
 
Graag wijzen we u ook nog even op de nieuwe datum voor de 
uitgestelde Landelijke Inspiratie- en Expertisedag in de 
Johanneskerk in Amersfoort. Die staat nu gepland voor zaterdag 5 
oktober 2019. Zie voor meer informatie over het programma t.z.t. de 
Activiteitenagenda op onze website.  
 

INLIA 
Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting 

Jacobijnerstraat 5 
9712 HZ  GRONINGEN 

 

 
 
 


