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Kerkdiensten  
Bonifaciuskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 5 mei 
Aanvang: 09.30 uur. 

Viering Heilig Avondmaal. 
Voorganger: 
mevr. ds. W. Francissen uit 
Slootdorp. 
 
Koster:  K. van Duijn, 
   tel. 540414.  
Collecte:  
1e  Diaconie: Voedselbank, 
2e  Kerk:  
  onderhoud gebouwen.
  
Donderdag 9 mei, 
Hemelvaart 

Sponsorfietstocht samen mnet 
Thomas-Gemeente. (zie 
tekstverder in dit blad) 
Vertrek Bonifaciuskerk 09.00 
uur, 
aansluitend om 09.30 uur 
kerkdienst in Twisk. 
 
Zondag 12 mei 
Aanvang: 09.30 uur. 
Voorganger:  
mevr. ds. Willemijn Roobol. 
 
Koster:   J. Kool, 
   tel. 541127. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte: 
 1e  Diaconie: noodhulp 
Syrië, 
2e  Kerk:  
  onderhoud tuin en 
terrein. 
    
Zondag 19 mei, Pinksteren 

Aanvang: 09.30 uur. 
Voorganger: 
mevr. ds. Hovestad – de Jong 
uit Baerd.  
 
Koster:    
 
Collecte:   
1e  Diaconie:  
  Kerk in Actie ZWO, 
2e  Kerk: Alg. kosten. 
 
Zondag 26 mei 

Aanvang: 09.30 uur. 
Voorganger: Ds. O. Reitsma 
uit Zwaag. 
 
Koster:  
 
Collecte:  
1e  Diaconie: NBG, 
2e  Kerk: Pl. pastoraal 

werk. 
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Zondag 2 juni 

Aanvang: 09.30 uur. 
Voorganger:  
mevr. ds. H.Keur uit Hilversum. 
 
Koster:  K. van Duijn, 
   tel. 540414.  
Collecte:  
1e  Diaconie: Kerk in Actie 

Werelddiaconaat. 
2e  Kerk: Alg. kosten. 
 
Zondag 9 juni 

Aanvang: 09.30 uur. 
Voorganger: 
ds. H.K. Zijlstra uit Creil. 
 
Collecte:  
1e  Diaconie: 

bloemenfonds. 
2e  Kerk: Pl. 

toerustingswerk. 
 
Koster:  J.C.Klercq, 
   tel. 543921. 

 
Overdenking  
 

Vrede.  
Naar aanleiding van 300 jaar 
Vrede van Utrecht. Eén van de 
aanleidingen indertijd was het 
bijleggen van langdurige 
godsdiensttwisten in Europa; 
een nare uitwas van 
godsdienst. Verkeerde 
interpretatie van “heilige” 
teksten of godsdienst 
aanwenden voor politieke 
doeleinden hebben tot 
vreselijke dingen geleid in het 

verleden, maar helaas ook nu 
nog. Zowel op grote schaal 
tussen landen en volken, als 
ook door kerkleiders die 
geloven niet altijd eenvoudiger 
hebben gemaakt. Maar juist 
ook op microniveau, tussen 
mensen onderling. 
In de bijbel komt het woord 
vrede ook regelmatig terug. 
Een van de schrijvers van de 
evangelien laat engelen bij de 
geboorte van Jezus over vrede 
zingen. Andere evangelisten 
schrijven over Jezus die 
spreekt over “vrede zij met u”, 
als hij na de opstanding in de 
kring van zijn leerlingen stapt. 
Vrede gaat hier eigenlijk altijd 
over het Hebreeuwse 
“Shalom”, dat meer betekent 
dan een wapenstilstand of de 
afwezigheid van oorlog of 
ruzie. Het betekent heelheid, 
een situatie waarin alles bij 
elkaar past, waarin er niets 
gemist wordt. Het gaat ook 
over integriteit, dat past bij 
iemand die zijn/haar 
persoonlijkheid tot een geheel 
heeft gesmeed. 
In Bijbelse termen spreek je 
dan over een zuiver hart. 
Jezus zegt daar eens van: 
Gelukkig wie zuiver van hart 
zijn, want zij zullen God zien. 
Heeft dit niet alles met vrede te 
maken? 
De Joodse filosoof Martin 
Buber kreeg eens de vraag 
voorgelegd: “Waar is God?” Hij 
had als eerste kunnen zeggen 
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in de synagoge, de kerk of in 
de natuur. Hij antwoordde 
echter: God kom je tegen in 
relaties tussen mensen. God 
tref je dus niet aan in mensen, 
maar tussen mensen. Als we 
oprecht op elkaar zijn 
afgestemd, daalt God af en vult 
de ruimte tussen ons, zodat we 
contact met elkaar krijgen en 
niet meer los van elkaar staan. 
Aldus Buber. 
Heeft dit ook niet alles met 
vrede te maken? Ik wens u 
veel vrede toe daar waar u 
ontmoetingen hebt. Het ligt 
binnen handbereik. 
Reinier van Markus, in het 
Dagblad voor West Friesland. 
Ingezonden door Wil 
Zeldenrust. 
 
 

 

INLEVEREN KOPIJ 
KERKBLAD 

Voor het volgend nummer 
kunt u uw kopij 
insturen tot en met 
donderdag 6 juni 
 
Bij voorkeur via het bekende 
emailadres: 
onderweg@bonifaciuskerk 
medemblik.nl 
Het kerkblad zal dan rond 
vrijdag 14 mei verschijnen. 
 

 

 
 

Mededelingen 
 

Het adres om de sleutel van de 
kerk te halen is gewijzigd.  
U kunt de sleutels nu halen bij 
de fam. Kool, Bangert 16. 
 

 
In Memoriam 
 
In de nacht van donderdag 21 
op vrijdag 22 maart is op 91- 
jarige leeftijd overleden de 
heer  
Herman de Jonge. 

De laatste jaren woonde hij in 
Huize St. Martinus. Hoewel hij 
erg naar zijn zin woonde en 
nog aan diverse activiteiten 
deelnam, voelde hij zich de 
laatste tijd niet zo goed en was 
er zelf van overtuigd dat het 
afscheid naderde. 
21 mei werd de Herman de 
Jonge geboren in Zeeland als 
zoon van een boer. Later, toen 
het gezin in de 
Wieringermeerpolder woonde, 
wist Herman dat hij geen boer 
wilde worden. Hij vertrok met 
zijn vrouw Klaske naar 
Amsterdam waar hij jarenlang 
op kantoor werkte.  
In Amsterdam werden ook hun 
beide zonen geboren. Toen het 
kantoorwerk beëindigd was, 
vertrok de familie naar 
Medemblik en waren zij trouwe 
kerkgangers en bezochten zij 
de ouderenmiddagen. Een 
groot verdriet heeft het leven 
van Herman en Klaske 
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beheerst. Hun beide zonen 
overleden op vrij jonge leeftijd: 
een van beiden liet een gezin 
achter met 3 kleine kinderen. 
Het zijn juist deze 
schoondochter en 
kleinkinderen en sinds kort 2 
achterkleinkinderen die door 
hun dagelijkse telefoontjes, 
bezoekje en hulpvaardigheid 
heel veel voor Herman 
betekend hebben. Hier was hij 
heel dankbaar voor 
Wij wensen hen die 
achterblijven troost bij het 
verwerken van hun verdriet.  

A. Visser. 
 
Op 1 april, 2e Paasdag, 
overleed totaal onverwacht 
Yvonne Margriet Bood 

op de leeftijd van 44 jaar. Na 
de herinneringsbijeenkomst, 
gehouden op zaterdag 6 april, 
is zij begraven op 
begraafplaats Zorgvliet. 
Yvonne bracht haar jeugd door 
in Medemblik en woonde de 
laatste jaren samen met 
Robert Redeker in Enkhuizen.   
Een kind, gedoopt in de naam 
van de Vader, Zoon en Heilige 
Geest laat God niet los. In dat 
geloof mag de familie, die 
verslagen achterblijft, verder 
gaan.  
Wij wensen haar partner, 
moeder, broers en zus en 
verdere familie van harte Gods 
troostende nabijheid toe.  
E. van der Heijden. 

Op dinsdag 16 april jl. overleed 
de heer  
Dirk Bruin 
op de leeftijd van 83 jaar. Dirk 
Bruin, voor zover ons bekend, 
de eerste fysiotherapeut in 
Medemblik, was hierdoor 
bekend in onze gemeente.  
Een kind, dat zijn geloof in de 
Hemelse Vader, in wiens naam 
hij gedoopt is, beleed, wordt 
door God niet losgelaten.  
Wij wensen zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen 
troost bij het verwerken van 
hun verdriet.  
E. van der Heijden. 

 
Uit de kerkenraad 
 
De vergadering werd geopend 
door Hannie Huttinga: 
 
De andere helft 
Op de Grote Sabbat kwam de 
rabbi eens moe en met lome 
pas van het bedehuis naar 
huis. 
Waardoor ben zo uitgeput, 
vroeg zijn vrouw hem. De 
preek heeft me ontzettend veel 
gekost, zei  hij. Ik moest over 
de armen preken en hun 
schrijnende nood, 
want alles is peperduur 
geworden. 
En wat heeft je preek voor 
uitwerking gehad, vroeg zijn 
vrouw. Voor de helft van wat 
nodig is, is gezorgd, 
antwoordde hij, want de armen 
zijn namelijk bereid te 
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ontvangen. Hoe het met de 
andere helft ervoor staat, of 
namelijk de rijken bereid zijn te 
geven, dat weet ik nog niet!  
 
(Uit:”Er zijn woorden voor” van 
Kees Harte.) 
 
Het college van 
kerkrentmeesters heeft 
binnenkort overleg met de 
kosters. Aanvulling van het 
college van kosters zal één 
van de gesprekspunten zijn. 
Een duidelijke 
taakomschrijving zal het 
mogelijk maken de 
werkzaamheden van de 
kosters voor onze gemeente 
en die voor derden te 
scheiden.  
 
Aan de hand van een vraag 
tijdens de gemeenteavond 
over publicatie van de 
uitschrijvingen van 
gemeenteleden heeft de 
kerkenraad het volgende 
besloten:  
Wanneer leden van de kerk 
aangeven uitgeschreven te 
willen worden ontvangen zij 
nog een brief via de Pastorale 
Raad waarin o.a. staat dat zij 
of hij altijd welkom blijft.  Door 
middel van een inlegvel zal 
voortaan de mogelijkheid van 
bezwaar tegen publicatie van 
hun  uitschrijving in de 
Onderweg . 
 

De diaconie zal via een 
enquête in de Onderweg de 
wensen ten aanzien van de 
vormen van avondmaalsviering 
te inventariseren.  
Op de gemeenteavond in het 
najaar komt de diaconie met 
een voorstel.  
De volgende kerkenraad-
vergadering is op 21 mei a.s.  
 
Ds. Visser sluit de vergadering 
af met het gebed dat achterop 
het aprilnummer van Diakonia 
(het vakblad voor diakenen) 
stond. 
De tekst hiervan luidt: 
 
Geef mij de geest van moed 
 God, geef mij de geest van 
moed, 
dat ik kracht mag krijgen om 
onrecht te bestrijden.  
Geef mij de geest van verzet, 
dat ik mij niet zomaar neerleg  
bij de huidige status quo. 
Geef mij de geest van 
mededogen,  
dat ik de wereld mag zien 
door de ogen van anderen. 
Om de geest van zachtheid 
vraag ik ook, 
dat ik mag luisteren naar de 
stem van de armen  
zonder mijn dromen uit het oog 
te verliezen, 
in mijn ongeduld naar actie. 
Schenk mij uw Geest, God 
de Geest van waarheid,  
de Geest van gerechtigheid en 
hoop 
En als ik rust of werk, 
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laat het dan zijn met een 
toekomstvisie; 
een toekomst waarin allen 
verbonden zijn 
door banden van 
menselijkheid; 
een toekomst waarin niemand 
nog geketend is 
aan een onmenselijke 
schuldenlast. 
Amen. 

 
Diaconie 

Classis Hoorn-Enkhuizen 

Classicale ZWO werkgroep en 
diaconaal overleg 
Uitnodiging 

Beste mensen, 
Graag nodigen wij u uit voor 
een classicale avond. Deze 
avond is een combinatie van 
de classicale voorjaarsavond 
van ZWO en het classicaal 
diaconaal overleg. De avond 
is: dinsdag 28 mei 2013 van 
20.00 uur tot 22.00 uur in de 
Protestantse kerk, Langeweg 
te Slootdorp. Om 19.45 uur 

staan koffie en thee klaar. 
Onderwerp:  

Hoe vertel je je verhaal?  
Over zending, werelddiaconaat 
en publiciteit. 
Er gebeurt veel in de kerk! 
Diaconieën zijn bijvoorbeeld 
betrokken bij een inloophuis, 
zendings- en ZWO-commissies 
steunen projecten wereldwijd 
of collecteren op zondagen 
voor zending en 
werelddiaconaat. Bij de 

redacties van kerkbladen 
stromen de persberichten en 
aankondigingen binnen. Al die 
acties vragen om bekendheid, 
maar hoe doe je dat op een 
goede manier en hoe maak je 
de juiste keuzes? Misschien 
herkent u zich wel in vragen 
als: 

 Hoe maak je de gemeente  
betrokken? 

 Hoe vertel je je verhaal, 
bijvoorbeeld bij een 
collecteaankondiging? 

 Hoe verwerk je informatie die 
je krijgt als nieuwsbrief van 
Kerk in Actie, e-mails over 
projecten, 

 ‘We schrijven wel, maar 
wordt 

het ook gelezen’? 
Daarom organiseren we een 
avond om in gesprek te gaan 

over zending, werelddiaconaat 
en publiciteit. Wat mag u 

verwachten: 
Irene Versnel, lid van de ZWO-
commissie Enkhuizen zal uit 

eigen ervaring vertellen hoe zij 
de publiciteit rond hun project 
van Kerk in Actie in Indonesië 
hebben aangepakt, en waar zij 

tegenaan liepen.  
U kunt deelnemen aan drie 
 miniworkshops: 

a. maak een 
    collecteaankondiging,  
b. schrijven voor het kerkblad,  

c. werken met PowerPoint in 
de 

gemeente 
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Er is ook gelegenheid om met 
elkaar ervaringen en tips te 

delen. 
Graag tot ziens op 28 mei in 
Slootdorp. Wij hopen u daar te 

zien! 
Rinske Kats-Ameling 
classicale ZWO werkgroep, 
Piet Möhlen 
classicale ZWO werkgroep, 

Karel Jungheim 
gemeenteadviseur Kerk in 

Actie, 
Burret Olde 
gemeenteadviseur Protestantse 
Kerk in Nederland. 

 
Fiets sponsortocht 2013 

FIETS MEE VOOR 
KINDEREN IN OEGANDA 
Sponsorfietstocht van Twisk 
naar Medemblik en terug 
op Hemelvaartsdag (9 mei 
2013) 

 
De Protestantse Gemeente 
THOMAS organiseert op 
Hemelvaartsdag samen met de 
Protestantse Gemeente 
Medemblik een 
sponsorfietstocht naar Twisk 
en terug. We fietsen dit jaar 
voor Karlijn Roozendaal uit 
de Papenveer in Hauwert, die 
studeert voor juf. Maar eerst 
gaat Karlijn deze zomer voor 
de Stichting Edukans een reis 
maken naar het plaatsje LIRA 
in Oeganda, waar zij gaat 
helpen om de kinderen daar 

betere scholen en beter 
onderwijs te geven.  
Om het onderwijs in LIRA te 
verbeteren zijn materialen 
nodig. Karlijn heeft in overleg 
met Edukans het doel gesteld 
om  
€ 1000,00 in te zamelen, zodat 
er in Oeganda zelf materialen 
gekocht kunnen worden. Om 
dit doel te bereiken heeft zij 
verschillende acties op touw 
gezet. De THOMAS-gemeente 
en de protestantse gemeente 
Medemblik willen Karlijn graag 
helpen om haar doel te 
bereiken en daarom gaan we 
voor haar fietsen.   
 
FIETS JE MEE? 
 
 
 
 
INFORMATIE: 

Verzamelpunt: Bonifaciuskerk, 
Bonfoyer. 
Vertrek vanuit Medemblik:  
09.00 uur  
Aankomst in Twisk: 09.30. uur. 
Vertrek uit Twisk 10.45 uur. 
Lunch: 12.15 – 13.00 uur in 
Medemblik (gratis) d.m.v. de 
intekenlijst in de Bonfoyer. 
Vertrek terug naar Twisk: 
13.00 uur (alleen voor de 
Thomas-gemeente) 
Aankomst in Twisk: 14.15 uur  
 
Laat je sponsoren door familie 
en vrienden! Je kunt het 
sponsorgeld in Medemblik in 
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een collectezak doen of het 
overmaken op rekening 
33.30.07.328, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente 
THOMAS, o.v.v. 
“Sponsorfietstocht 9 mei”.  
Wil je mee fietsen, geef je dan 
op bij Benno Hoekstra, tel. 
0227-544012, of per e-mail: 
ma.hoekstra@planet.nl 
 
Groet,  
Benno Hoekstra. 

 
Postadressen verpleeg- en 
ziekenhuizen 
 
Westfries Gasthuis, 
Postbus 600, 
1620 AR Hoorn. 
 
Liornehuis. 
West-Friesehof 153, 
1624 HG Hoorn. 

 
Nicolaas Verpleeghuis, 
Postbus 69, 
1610 AB Bovenkarspel. 
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. 

 
 
 
 
 
 
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. 

 
Overleden: 

 
17 april 2013 
Mevrouw F. Klompstra-
Nederveen 
in de leeftijd van 94 jaar 
 
Verjaardagen: 
 
01-05: 
Mw J.M. Noor-van der Bijl 
Breek 7 
 
03-05: 
Mw J.P.M. van de Wetering-
van der Kevie 



Onderweg mei - juni 2013 -9 

 

Koningshof 13 A 
 
06-05: 
Dhr J. Kool 
Oostersteeg 36 
 
14-05: 
Mw J. Dijkman-van Veen 
Uiverstraat 1 
 
16-05: 
Mw A.D. van Reeken-Heuker 
Gildelaan 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-05: 
Dhr P.C. Schenk 
Vlietsingel 20 
 
27-05: 
Mw C.M. Filius-Sneep 
Uiverstraat 1 
 
31-05: 
Dhr W.F.H. Breton 
Waterborg 169 
 
Mw A.M. Bas-Wiedijk 
Gildelaan 56 
 
05-06: 
Dhr A.A.F. Rosenbrand 
Gasthuijsweijdt 46 

 
08-06: 
Dhr M. Bas 
Gildelaan 56 
 
Mw M.N. Rosenbrand-Bruin 
Gashuijsweijdt 46 
 
11-06: 
Drh P.J.C. Horstmann 
Uiverstraat 1 
 
 
 
 

Ingezonden  
 
Een geslaagde uitvoering van 
“As I left my Fathers House” in 
de Bonifaciuskerk. 
Op vrijdag 5 april vond in de 
Bonifaciuskerk  een 
aangrijpende vertolking plaats 
van het stuk “As I left my 
fathers house” door New Dutch 
Connections. 
Nadat iedereen welkom was 
geheten sprak wethouder 
Gutter enkele treffende 
woorden. Hij plaatste het stuk 
in het kader van de 4 mei-
herdenking en riep de mensen 
op om dat wat door New Dutch 
Connections zo prachtig voor 
het voetlicht wordt gebracht, nl. 
het bouwen van bruggen 
tussen mensen met 
verschillende religieuze, 
sociale en etnische 
achtergronden, ook 
daadwerkelijk gestalte te 
geven. 
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Blij verrast was het bestuur van 
commissie Kunst en Cultuur 
door de aanwezigheid van 
zoveel Islamitische bewoners 
van de stad, waardoor een 
eerste aanzet tot het bouwen 
van bruggen ook een plek kan 
krijgen. 
In de eeuwenoude 
Bonifaciuskerk klonk de 
meeslepende vertolking van de 
soera’s uit de Koran door dhr. 
Yilmaz Mohamed alsof ze daar 
thuishoorden en ook de 
prachtige zang van de Joodse 
Chazan die enkele strofen uit 
de Psalmen zong was zeer 
aangrijpend. 
De toeschouwers maakten 
a.h.w. deel uit van het decor. 
Zij zaten in een labyrint, 
rondom enkele muzikanten die 
spelenderwijs met oude 
bijzondere instrumenten de 
verbinding tussen de teksten 
maakten.. Het zitten op de 
ronde vormen was niet 
gemakkelijk, maar dat waren 
de teksten die uitgesproken 
werden ook niet. Teksten die 
uiting gaven aan het leed dat 
Joden, Moslims en Christenen, 
gelovigen en niet-gelovigen 
was aangedaan waardoor zij 
hadden moeten vluchten of 
onderduiken . De naakte 
waarheid hoe mensen zich 
voelen wanneer zij zoeken 
naar een nieuw tehuis, naar 
een plek om gelukkig te zijn en 
daar met vijandschap bejegend 
worden is stuitend om aan te 

horen. Het labyrint drukte dan 
ook goed uit hoe mensen zich 
voelen wanneer zij verloren 
lijken te gaan in de 
samenleving, waarin zij zich 
een weg moeten zoeken en 
tegen muren oplopen. 
Het was een voorstelling met 
veel emotionele momenten, 
maar ook met uitzichten zoals 
die werden vertolkt door de 
cantorij van de Protestantse 
Gemeente, die het prachtige 
lied zongen: “Als God ons 
thuisbrengt uit onze 
ballingschap, dat zal een 
droom zijn” 
Al met al kan teruggezien 
worden op een goede 
aangrijpende voorstelling. 
 

Uit de regio 
 
Meditatieve wandeling in 
Heiloo rond het thema: 
De kruisweg van de Palestijnse 
christenen  
De Palestijnse inwoners van 
Gaza de Westelijke 
Jordaanoever hebben te 
maken met allerlei 
beperkingen. In grote delen 
van Oost-Jeruzalem en op de 
Westelijke Jordaanoever zijn 
Israëlische nederzettingen 
gebouwd en de Israëlische 
overheid controleert de 
toegang vanuit het buitenland. 
Mensen raken geïsoleerd. 
Door muren en hekken hebben 
ze vaak nauwelijks contact met 
de buitenwereld. Velen 
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beschouwen hun leven als een 
lijdensweg.  
Palestijnse christenen 
herkennen zich daarom in de 
lijdensweg van Jezus Christus 
in Jeruzalem. Sabeel, het 
centrum voor Palestijnse 
bevrijdingstheologie, maakte er 
een boekje over. Dit boekje, nu 
vertaald in het Nederlands met 
als titel ´de Kruisweg van de 
Palestijnse christenen´, bevat 

veertien hoofdstukjes met 
persoonlijke verhalen, 
gedichten, gebeden, en 
Bijbelgedeelten.  
Het boekje nodigt uit om zelf 
een viering of stiltewandeling 
te organiseren, om aandacht te 
geven aan het verhaal van de 
Palestijnse gemeenschap. 
Graag nodigen we u daarom 
uit om kennis te maken met dit 
nieuwe boekje en met elkaar te 
oefenen in deze vorm van 
spiritualiteit, in verbondenheid 
met de christenen in Israël en 
Palestina. 
Op woensdagavond 8 mei 
beginnen we om 19.30 uur in 
de Ter Coulsterkerk, 
Holleweg 111 in Heiloo. 

Aansluitend wandelen we door 
het nabijgelegen Ter 
Coulsterbos, dat begint bij 
deze kerk, en lezen onderweg 
een drietal staties. We 
eindigen de wandeling om ca. 
21.00 uur in de kerk.  
Hoewel een Kruisweg 
doorgaans op Goede Vrijdag 
wordt gelopen hebben wij 

gekozen voor 8 mei, de dag 
voor Hemelvaart, een feest 
met een bijzondere betekenis. 
De leerlingen moeten aan het 
werk en hierbij wordt de heilige 
Geest als helper beloofd. 
De provinciale werkgroep 
hoopt, dat dit idee navolging 
zal krijgen op andere plaatsen, 
bijvoorbeeld in de vredesweek 
die dit jaar van 22 tot 28 
september valt. U heeft dus 
nog voldoende tijd om dan 
plaatselijk een eigen viering of 
wandeling te organiseren.  
 
Wilt u meedoen met de 
bijeenkomst van 8 mei, dan 
kunt u zich opgeven bij Karel 
Jungheim, telefoon 06-
15179361, e-mail: 
j.jungheim@kerkinactie.nl. Na 
afloop kunt u een exemplaar 
van ´de Kruisweg van de 
Palestijnse christenen´ 

meenemen. 
Graag tot ziens op 8 mei. 
 

 
Als U altijd al donateur/lid wilde 
worden van het Nederlands 
Bijbel Genootschap en het is er 
niet van gekomen, dan is dit 
Uw kans. 
We hebben een 
‘Wervingstiendaagse’. 
U kunt U opgeven bij: 
Wijb Meurs (vrijwilligster), 
tel: 544954.  
Bij voorbaat dank! 

mailto:j.jungheim@kerkinactie.nl
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Overgenomen uit de NBG-
infoberichten: 
 
Website Rondom de Bijbel 
 
www.RondomDeBijbel.nl is 
een website van het 
Nederlands Bijbelgenootschap 
met informatie over de Bijbel. 
De site wil heldere en 
verantwoorde informatie geven 
over het ontstaan en de 
geschiedenis van de Bijbel, 
over de verschillende 
bijbelboeken en over de tijd 
van de Bijbel. Niet alle 
opvattingen over de Bijbel 
kunnen daarbij even uitgebreid 
aan bod komen, maar de site 
sluit bewust aan bij opvattingen 
die breed gedragen worden in 
wetenschappelijke kring. 
De site is bedoeld voor 
iedereen die geïnteresseerd is 
in de Bijbel en er meer over wil 
weten. De site maakt gebruik 
van de uitkomsten en inzichten 
van de bijbelwetenschap. 
Soms lijken de resultaten van 
de bijbelwetenschap op 
gespannen voet te staan met 
een gelovige benadering van 
de Bijbel. Daarbij moet echter 
het volgende benadrukt 
worden: de bijbelwetenschap is 
bedoeld om het inzicht in de 
Bijbel te vergroten en te 
verdiepen – niet om de Bijbel 
schade toe te brengen. Maar 
wie zich in de Bijbel verdiept, 
kan soms op nieuwe kennis en 

inzichten stuiten. Men kan 
daarvoor terugschrikken, maar 
men kan het ook beschouwen 
als een spannende en 
inspirerende zoektocht. 

 
 
 
 
 
Agenda 
 
 
donderdag 9 mei: 

Fietssponsortocht op 
Hemelvaartsdag 
dinsdag 21 mei: 

vergadering kerkenraad. 
donderdag 6 juni: 

inleveren kopij zomernummer 
Onderweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rondomdebijbel.nl/
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Zaterdag 18 mei:  Een 
bijzonder concert in de 
Bonifaciuskerk  
De Stichting Bonifaciuskerk 
presenteert haar nieuwe vleugel 
en de Stichting Pieter Backer 
Orgel bestaat 25 jaar. 
Met medewerking van: 
Jos van der Kooy, orgel , 
Zangvereniging Medemalaca 
Vocali, 
Ymke  Dalenberg-Opdam , 
vleugel met Frans Jurjaanz  
klarinet en 
Ramon van Engelenhove, 
vleugel. 
 
U kunt kaarten reserveren voor 
dit unieke concert bij: 
Praktisch Projectmeubel 
telefonisch: 0227 540 015 
of per e-mail:  
info@praktischprojectmeubel.nl 
Het concert begint om 20.15 uur 
De toegang is vrij, aan de 
uitgang is er een collecte  voor 
de onkosten. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ingezonden 
 

 

 
 
Gratis kleding voor wie het 
nodig heeft. 
 
Kledingbank Medemblik zet 
zich in voor gezinnen die het 
financieel moeilijk hebben. 
Door deze gezinnen een 
handje te helpen met kleding 
speelgoed en spullen krijgen 
deze gezinnen iets meer 
ruimte en minder stress. 
 
Voor wie zijn wij er? 

Gezinnen met een lastige 
financiële situatie kunnen zich 
gratis aanmelden, zoals 
schuldsanering, bijstand, of 
diverse uitkeringen, maar ook 
chronisch zieken en senioren 
moeten vaak veel zelf betalen 
van een klein inkomen. Op 
vertoon van een pas van de 
voedselbank kunt u meteen 
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ingeschreven worden, net als 
met een kopie van uw 
inschrijving bij Twinkle Stars. 
 
 
 
 
Inschrijven 

Om u in te schrijven neemt u 
contact op met ons om een 
afspraak te maken via: 
 
mail: 
kledingmedemblik@gmail.com 
telefoon:     

06-17232843 (ma-vr 9.00-
17.00 uur, behalve dinsdag) 
post:     

Postbus 169,  
1670 AD Medemblik. 
 
Bezoekadres:  

ABC Gebouw, 
Almereweg 36 te Medemblik. 
Openingstijden:   

maandag, woensdag en vrijdag 
van 9:00-12:00 uur. 
 
Wij zijn ook te vinden op 
Facebook:  
Kledingbank Medemblik. 
 
Doneren/sponseren 
Heeft u kleding, speelgoed, 
spullen over die u wilt 
donderen, of de kledingbank 
financieel wilt sponsoren. 
Neem dan contact met ons op.  
 
Voor vragen: 
KBMedemblik@gmail.com of  
06-17232815 

 
 
 
 
 
 
 



Onderweg mei - juni 2013 -15 

 

Adressen 
Predikant:  Vacant. 
 
Scriba:   E. van der Heijden-van den Akker,  
   Bottelierstraat 20,  543336 
 
College van   P. Keemink, Midwouder Dorpsstraat 28, 
Kerkrentmeesters:  1670 GB Midwoud,0229-725930 
   R. van der Heijden Bottelierstraat 20,  

 543336 
 
Diaconie:  H. Huttinga, Waterborg 259,  541099. 
Rekening diaconie: W. Mosman, Dorpsstraat 57, Wervershoof 
   0228-581888.   
   1324.03.366 (bank) 
 
Vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik 
   5868.27.404 (bank)  

D. Meijers Waterborg 31,  542124 
 
Overige betalingen: t.b.v. kerkblad, solidariteitskas, giften, 

collectebonnen, etc. 
   t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik 
   5136951 (giro) of 3330.12.992 (bank) 
   P. Schenk, Vlietsingel 20,  543395 
 
Bonifaciuskerk: Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij: 
   J. Beek, Wijdesteeg 17,  541578 
   en bij R. van der Heijden  543336  

email: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Vermenigvuldiging   
en verspreiding: L. Smoor, Pekelharinghaven 11,  544642 
Redactie:  J.P. Reinstra, Vlietsingel 49,  542043 
   onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
 
Website kerk:  www.bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Kopij website naar webm@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
 
Opgave abonnementen kerkblad à € 10,00 per jaar en wijzigingen 
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos,  545477 

mailto:cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
mailto:onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/
mailto:webm@bonifaciuskerkmedemblik.nl

