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Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

Zondag 16 juni aanvang 09.30 uur. 
Voorganger: mevr. ds. M. Kraak uit Opperdoes. 
Collecte:  1e Diaconie: Family Help Program,  
  2e Kerk: Instandhouding eredienst. 
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 
Zondag 23 juni aanvang 09.30 uur. 

Voorganger: ds. E. van der Weide. 
Collecte: 1e Diaconie: Stichting Holland Building Nepal, 
  2e Kerk: onderhoud tuin en terrein. 
Koster: K. van Duijn, tel. 540414. 
 
Zondag 30 juni aanvang 09.30 uur. 

Voorganger: drs. O. Reitsma uit Zwaag. 
Collecte: 1e Diaconie: Detentie-diaconaat, 
  2e Kerk: Onderhoud gebouwen. 
Koster: K. van Duijn, tel. 540414. 
 
Zondag 7 juli aanvang 09.30 uur. 

Voorganger: mevr. drs. B. Voort. Maaltijd van de Heer. 
Collecte: 1e Diaconie: Dorcas Voedselpakketten, 
  2e Kerk: Onderhoud tuin en terrein. 
Koster: J. Klercq, tel. 543921. 
 
Zondag 14 juli aanvang 09.30 uur. 
Voorganger: ds. F. Slothouber uit Zwolle. 
Collecte: 1e Diaconie: F.D. Roosevelthuis, 
  2e Kerk: Plaatselijk toerustingswerk. 
Koster: K. van Duijn, tel. 540414. 
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Zondag 21 juli aanvang 09.30 uur. 

Voorganger: ds. H. van der Burg uit Harderwijk. 
Collecte: 1e Diaconie: Stichting Red een Kind, 
  2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 
Zondag 28 juli aanvang 09.30 uur. 
Voorganger: ds. A. de Bruin uit De Weere. 
Collecte: 1e Diaconie: Ouderenwerk, 
  2e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk. 
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 
Zondag 4 augustus aanvang 09.30 uur. 

Voorganger: mevr. ds. J. Baaij uit Bergum. 
Collecte: 1e Diaconie: Bloemenfonds, 
  2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster: J. Klercq, tel. 543921. 
 
Zondag 11 augustus aanvang 09.30 uur. 

Voorganger: mevr. ds. S. Hovestad – de Jong uit Baerd. 
Collecte: 1e Diaconie: ZWO Kerk in Actie, 
  2e Kerk: Plaatselijk toerustingswerk. 
Koster: K. van Duijn, tel. 540414. 
 
Zondag 18 augustus aanvang 09.30 uur. 
Gezamenlijke dienst in de Vermaning in de Tuinstraat. 

Voorganger: mevr. ds. W. van der Molen. 
Collecte: 1e Diaconie, Family Help Programme. 
  2e Kerk: Bestemd voor Doopsgezinde Gemeente. 
   
Zondag 25 augustus aanvang 09.30 uur. 
Voorganger: ds. A. Jonkman uit Zevenaar. 
Collecte: 1e Diaconie: Hulpfonds Maatschappelijk werk, 
  2e Kerk: Onderhoud tuin en terrein. 
Koster: J. Klercq, tel. 543921. 
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Zondag 1 september aanvang 09.30 uur. 

Voorganger: ds. M. Camarasa uit Amsterdam. 
Collecte: 1e Diaconie: Ouderenwerk, 
  2e Kerk: Onderhoud gebouwen. 
Koster: K. van Duijn, tel. 540414. 
 
Zondag 8 september aanvang 09.30 uur. 
Voorganger: drs. O. Reitsma uit Zwaag. 
Collecte: 1e Diaconie: Start kerkelijke activiteiten, 
  2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 

 

INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD 

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met 
donderdag 29 augustus 

 
Bij voorkeur via het bekende emailadres:  
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 

 
Het volgend kerkblad zal dan rond vrijdag 6 sept. verschijnen. 

 

 

Overdenking 
 

Zoals je bent 

 
Zoals je bent, ben je nodig 
Voor de opbouw van zijn wereld 
heeft God ze allemaal nodig: 
zowel de werkers van het eerste uur 
als die van het laatste, 
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zowel de mensen met ervaring 
als de pas aangekomenen 
die nog veel moeten leren, 
maar wellicht ook frisse nieuwe ideeën kunnen 
aanleveren. 
Zowel mensen met tijd 

als mensen met een druk gevuld leven. 

Hij heeft voorgangers nodig en leiders 
maar ook stille werkers, 
en bidders. 
Allemaal zijn ze nodig 
voor de opbouw van Gods wereld. 

Vergelijk jezelf niet met een ander, 
noch met wat hij kan of met wat hij verdient. 
Zoals je bent, 
zo heeft God je nodig voor zijn wereld. 
Want het gaat niet 
om wat je organiseert of om hoeveel je presteert, 
maar het gaat om het werken in Gods wijngaard 
waar alles spreekt van 
‘Ik zal er zijn voor u’, 
waar goedheid 
veel verder gaat dan rechtvaardigheid, 
waar we allen evenveel bemind zijn: 

oneindig veel 

Heilke Kool 

 
 
 
 
 



Onderweg Zomer 2013 

 
5 

 

 

Mededelingen 
 
Beroepingswerk. 

Op de laatste kerkenraadsvergadering is besloten een 
beroepingscommissie in te stellen. De commissie krijgt tot taak 
een predikant voor te dragen voor onze gemeente. Gezocht wordt 
een predikant die voor 50% van de tijd werkzaam wil zijn in onze 
gemeente. 
De beroepingscommissie bestaat uit de volgende leden: 
Simone Voorthuyzen 
Truus Smoor 
Marja de Lange 
Riemke Arends 
Huib Verleg 
Alma de Greeuw 
Tinie de Lange 
Nog een man er bij zou fijn zijn.  
De beroepingscommissie wordt op de eerstvolgende 
kerkenraadsvergadering geïnstalleerd. De eerste taak van de 
commissie is dan een profielschets te maken van een te beroepen 
predikant. 

Paul Stam. 
 

Diaconie 
 
Fietssponsortocht Hemelvaartsdag. 

Zoals elk jaar is Hemelvaartsdag een 
unieke gelegenheid je voeten even 
boven  de aarde te verheffen en iets 
voelen van de ruimte die de hemel 
aanreikt. 25 Kilometer lang, maar het 
was niet genoeg, om je zwevende te 
houden. Aardse beslommeringen 
gaven ons de kans veel geld te 



Onderweg Zomer 2013 

 
6 

 

verzamelen voor kinderen in Oeganda. Karlijn Roozendaal 
gaat ons geld brengen. Zij zal hemelwaarts opstijgen en neer 
dalen in Lira, waar zij gaat helpen kinderen beter onderwijs te 
geven. 
Weer een klein stukje hemel op aarde. Het totale bedrag vindt 
u elders, maar Ina en Wim bedanken onze sponsors: 
Geert  Eddie  Ietje  Riemke 
Wytse Cees St. Annie  Henk   
Wim  Peter Sw. Piet Sw. Rudy 
Truus  Leen  Riet O.  Heilke 
Jan Pieter Riet H.  Hieke  Bart 
Peter v.M. Alie T.  Reina  Lucie 
Nel M. Dicky                  
Resultaat  € 240,00.  Hartelijk bedankt! 
Inmiddels is de totale opbrengst van de fietssponsortocht 
bekend: € 1.600,00. 
 
Enquête avondmaal. 

In de vorige ‘Onderweg’ was een enquête bijgesloten waarop een 
ieder aan kon geven in welke vorm men het liefst het avondmaal 
wilde vieren. Hier is door 46 gemeenteleden op gereageerd. De 
overweldigende meerderheid (29 van deze 46 personen) heeft 
aangegeven dat zij graag in zittende vorm het avondmaal willen 
vieren. Enkele opmerkingen die men hierbij heeft gemaakt zijn:  
“Dan heb je meer het gevoel met elkaar te delen. Je hebt meer tijd 
voor de ‘gedachtenis’. Het is meer een maaltijd”. “Rond de tafel 
zitten geeft mij meer een gevoel van saamhorigheid. Dan vier je 
echt iets met elkaar”.   

De diaconie heeft daarom besloten om voortaan de zittende vorm 
te hanteren. Het gebruik van kleine glaasjes is heel lastig in deze 
zittende vorm. Daarom zal in plaats hiervan een servet met de 
beker worden meegegeven. Op die manier kan een ieder de beker 
even schoonvegen nadat men een slokje heeft genomen.  

Met vriendelijke groet, 
de diaconie. 
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Collecte-opbrengsten januari t/m mei 2013. 

6 januari: Eigen kas, ouderen- en jeugdwerk.  € 75,17. 
13 januari: Eigen kas,.stimulering kerkelijke act.  € 111,15. 
20 januari: Kerk in Actie, Werelddiaconaat.   € 93,03. 
27 januari: Avondmaalscollecte, Dorcas.   € 146,05. 
3 februari: Eigen kas, Bloemenfonds.    € 97,05. 
10 februari: Kerk in Actie, HIV/Aidspatiënten in China.  € 100,59. 
24 februari: Kerk in Actie, Ex-gedetineerden.   € 73,58. 
3 maart: ZWO Kerk in Actie, voorjaarscollecte.  € 178,36. 
10 maart: Kerk in Actie, Diaconaat.    € 100,55. 
13 maart: Biddag voor gewas en arbeid, Dorcas.  € 86,80. 
17 maart:` Kerk in Actie, Werelddiaconaat.   € 74,15. 
24 maart: Kerk in Actie, Malawi Gezondheidszorg.  € 85,37. 
28 maart: Avondmaalscollecte, Dorcas.  € 57,37. 
7 april: Eigen kas, Ouderenwerk.    € 101,65. 
21 april: Eigen kas, Bloemenfonds.   € 79,57.  
28 april: Noodhulp Roemenië.    € 112,26. 
5 mei: Avondmaalscollecte, Dorcas.  € 70,45. 
12 mei: Noodhulp Syrië.    € 102,78. 
19 mei: ZWO Kerk in Actie, Pinkster- en zendingscollecte. € 102,00. 
26 mei: Nederlands Bijbelgenootschap.  € 64,35. 
 
Verjaardagsfonds voor Twinkle Stars (januari t/m mei): 
Het verjaardagsfonds heeft tot nu toe € 180,85 opgebracht. 
Avondmaalscollectes voor Dorcas Voedselpakketten (januari 
t/m mei): Inclusief giften € 543,47. 
De deeldoosjes van de ZWO hebben € 92,78 opgebracht. 
Overige uitgaven: Op 4 mei is er € 1.010,00 aan steunverzoeken 

overgemaakt. De diaconie heeft de Fietssponsortocht gesponsord 
met € 350,00. Verder hebben we bijdragen gegeven aan “As I left 
my father’s hous”, de Toeristenkerk Onderdijk, Stichting Family 
Help Program Holland. De diaconie verzorgt vanaf dit jaar ook de 
financiën van de ZWO. 

Wil Mosman, penningmeester. 
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College van Kerkrentmeesters 
 
 

 

 

Wie wil het team van 

  

kosters  
 

versterken??? 
 

Gezocht: 
 

kosters     (M/V) 
 

Bent u ongeveer  1X per maand 
beschikbaar op de zondag, 

meldt u zich dan aan als koster. 
 

Wij bieden u een vaste baan met als 
beloning de waardering van alle andere 

mensen. 
 

Aanmelden kan bij het team van kosters of 
bij het college van kerkrentmeesters. 
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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: 45477. 

 
 
Huwelijk  

25 mei 2013:de heer E. Kremer en mevrouw S. Duurhoud 
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Overleden  

16 april 2013: De heer D. Bruin in de leeftijd van 83 jaar.  
 
Verhuisd 
26 april 2013: Familie Keemink-Meijers, 

van Huijgendijk 21, Wervershoof naar 
Midwouderdorpsstraat 28, Midwoud. 

14 mei 2013: Mevrouw IJ. Bot-Scheepvaart, 
van Parklaan 26 naar Ridderstraat 1. 

 
Vertrokken 

1 mei 2013:  de heer D.P. de Vries, 
van Oostersteeg 9 naar Stavoren. 

 
Verjaardagen 

 
11-06:  mw. G. Boogaard-Douwes,Kaapstander 202.  
 
24-06: dhr. H. van de Wetering, Koningshof 13A. 
 
25-06: mw. G. Overweel-Kramer, Waterborg 27. 
 
01-07: mw. N.J. Stienstra-van der Werff, Oosterhaven 6. 
 
02-07: mw. B. Steeman-Reitsma, Molenmeesterstraat 6. 
 
07-07: dhr. J.A. van Bergen, Turfhoek 10. 
 
14-07: dhr. W. Bakker, Pekelharinghaven 12, 

Mw. S.G. Voorthuijzen-Steeman, Oude Haven 5A. 
 
15-07: dhr. W. Hoff, Waterborg 125. 
 
20-07: mw. H. van der Goot-Schilstra, Westerhaven 15. 
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21-07: mw. J.H. Kool-Breen, Sorghvlietlaan 50 (kamer 116), 
 Andijk. 

27-07: mw. J. Verspoor-Schipper, Compagniesingel 20. 
 
29-07: mw. E. Bakker-Stapel, Uiverstraat 1. 
 
30-07: dhr. T. de Leeuw, Waterborg 21. 
 
31-07: mw. I. Bood-Buitenhuis, Pekelharinghaven 9. 
 
09-08: mw. A.W. Zwart-Heidergott, De Wilskracht 130, 

Wervershoof. 
14-08: dhr. P. Swart, Westerhaven 4. 
 
22-08: mw. G. Voorthuijzen-Morsink, Oude Haven 123. 
 
23-08: dhr. J. van der Meule,Ridderstraat 1, 
  mw. R. Hoekstra-Vijn, Van Houweningepark 13B, 
  mw. G. Hoogschagen-van Veldhuisen, 

Oostvaardershof 18. 
 
25-08: mw. T. Meurs-de Vries, Breeuwershof 10. 
  mw. A. Schreiber-Faber, Droge Wijmersweg 5 – 151,
        Wervershoof. 
29-08: dhr. M. Cremer, Droge Wijmersweg 5 – 269, 

Wervershoof. 
31-08: mw. IJ. Bot-Scheepvaart, Ridderstraat 1. 
 
04-09: mw. T. Koolhaas-Groot, Valbrug 53. 
 
05-09: mw. C.C. Ottersberg, Ridderstraat 1. 

 
 
 
 



Onderweg Zomer 2013 

 
12 

 

Ingezonden 
 
Samen aan tafel. 
 
De laatste avond met z’n allen aan tafel, 
werden Ron en Klaas in de bloemetjes gezet. 
Ze verdienen een kroon op hun hoofd en een pluim in hun hoed, 
ohhhhhhhh… wat staat dit hen goed! 
Ron en Klaas zijn een prachtig paar,      
wij zijn ze  ohhhhhhhh zó dankbaar.  

 
We beseffen, dat  er heel veel 
werk wordt verzet. 
“Ach,” zeggen ze dan, “we 
doen het voor de pret!” 
Klaas doet schillen en spoelen, 
het koken en braden is Ron z’n 
vak. 
Zo samen in de keuken 
voelen zij zich op hun gemak. 

Ron goochelt met kruiden en vreemde smaken, 
Klaas mag proeven en dan gaat Ron het nóg lekkerder maken. 
Wat voor menu het ook is… 
wij roemen jullie voor elke smakelijke dis.  
Ron we genieten van jouw lezingen met mooie wijze zinnen, 
die ons leren over goede, maar ook  minder goede dingen. 
Dat je zoveel moeite doet, 
telkens een mooi verhaaltje voorlezen, dat doet óns goed! 
Ron en Klaas BEDANKT!!! En tot september! 
Dan gaan we weer aan tafel, u allen bent WELKOM! 

Hanny Arends. 
 

Noot van de redactie:  

De foto is gemaakt door Benno Hoekstra. Op het computerscherm is hij goed te 
bekijken, maar door het kopiëren kan de kwaliteit veel minder worden.  

Toch willen wij hem u niet onthouden.    
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Reis naar Iona, een pelgrimage. 

De dag na Hemelvaart gingen acht leden van onze gemeente en 
twee uit Oostwoud op reis naar het kleine eiland Iona aan de 
westkust van Schotland. De reis werd begeleid door Corrine 
Jordan die al zeven keer eerder op Iona was geweest en de 
mogelijkheden aldaar goed kende. 

Ze had de organisatorische kant van de reis voor haar rekening 
genomen en alles klopte. Om er te komen hadden we twee dagen 
en verschillende vervoermiddelen nodig. We vlogen naar 
Edinburgh, sliepen er een nachtje en gingen de tweede dag met 
de trein door het prachtige Schotse hoogland naar Oban. Een 
treinreis van 4,5 uur. Daar stapten we op de boot naar Mull, 
namen vervolgens de bus die ons door het schitterende eiland 
Mull naar Fionnport bracht waar de ferry ons overzette naar Iona. 

U zult zich misschien afvragen: “Wat zoekt een mens zover en wat 
heeft Iona te bieden dat je er zo’n lange reis voor over hebt?” 

In onze wereld zijn er verschillende heilige plaatsen. Jeruzalem is 
er bijvoorbeeld een van, maar ook Rome en Iona horen in het rijtje 
thuis. Vanuit Iona is het christendom naar West-Europa gebracht. 
Willibrord en Bonifacius kwamen uit deze van oorsprong Keltische 
traditie. Rond het jaar 563 landde op Iona, in een kleine boot van 
gespannen huiden, een monnik genaamd Columba met twaalf 
volgelingen. Zij stichtten er een klooster temidden van de Keltische 
bevolking met hun priesters, de Druïden. Deze Columba was niet 
alleen een wijs mens, hij kon ook wonderen doen. Hij had zo 
gezegd een speciaal lijntje met Boven en sprak met engelen. Het 
klooster werd enige tijd later door de Vikingen verwoest en in 1200 
weer opgebouwd door de Benedictijnen. In de tijd dat de 
Anglicaanse kerk zijn strijd voerde met het rooms-katholicisme 
werd het definitief verwoest. Althans tot het begin van de vorige 
eeuw toen  een predikant uit Glasgow het plan opvatte  tot 
herbouw van het klooster en er een nieuw oecumenisch centrum 
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met een abdijkerk vestigde. Sindsdien komen vele pelgrims uit alle 
delen van de wereld naar het kleine eiland, waarvan gezegd wordt 
dat “de lucht tussen hemel en aarde heel dun is en dat wanneer je 
er een steen omdraait je een engel vindt”. Met andere woorden, 
het is een plek vol spiritualiteit.  

Wij hebben ons intrek genomen in een huis, waar precies tien 
mensen in pasten. Het was een bijzondere week, want we 
moesten het wel met elkaar zien te rooien en dat lijkt gemakkelijk, 
maar dat is het niet. Iedereen deed zijn best om er een goede 
week van te maken. Er was veel hulpvaardigheid voor het doen 
van boodschappen en eten koken. We hebben gezongen en 
gepraat. Kortom er heerste een goede sfeer. Zondag gingen we 
naar de dienst in de Abdijkerk en het raakte ons allemaal, want er 
ging een heel bijzondere sfeer van uit, het was stijlvol en tegelijk 
vrolijk, eenvoudig en opgewekt. Daar begon ook onze 
pelgrimsweek. In elk van ons gaat er iets van een monnik schuil, 
die in onze ziel huist. Net als ons lichaam heeft ook onze ziel 
aandacht en zorg nodig, want door de ziel maken we contact met 
onze Schepper . Daarom waren we ook hier op dit bijzondere 
eiland.  

In de loop van de week bezochten we verschillende keren de 
Abdijkerk voor de dagsluiting, Iedere keer trof ons de eenvoud van 
de kerk met zijn prachtige ruwstenen binnenkant, de aandacht en 
de stilte die van de diensten uitging. De eerste dag werden we 
allemaal welkom geheten en uitgenodigd na de dienst koffie en 
thee te drinken in de refter. Daar ontmoetten we ook een cantorij 
uit Goes en jongeren van een school uit de Verenigde Staten.  

Op dinsdagavond was er een zogenaamde healing-dienst. Wij 
kenden dit fenomeen niet en waren ook erg benieuwd wat het zou 
inhouden. Het is moeilijk de intieme sfeer ervan te beschrijven. Er 
werd voorbede gedaan en telkens werd door iemand in de kerk 
een naam genoemd, gevolgd door een moment van stilte. Ook 
mochten er mensen naar voren komen, die de handen opgelegd 
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kregen en gezegend werden. Er ging heel veel kracht en troost 
vanuit.   

Elke dag trokken we er op uit om de bijzondere plekken van het 
eiland te bezoeken. Op die plaatsen en ook onderweg dachten we 
na over verschillende thema’s zoals: Wat zie je als doel in je leven 
en wat staat je daarbij in de weg? We zochten de prachtigste 
stenen in de baai van Columba, die daar voor het oprapen lagen 
en waarvan we er een in de oceaan wierpen om zo dat wat ons 
belemmerde van ons af te werpen en een steen namen we mee 
naar huis. Ook hebben we getracht in een schetsboekje vast te 
leggen wat we zagen aan schoonheid van de oceaan met zijn 
woeste golfslag.  

In Port Ban, een kleine beschutte baai, maakten we een mandela 
met materiaal dat we op het strand vonden en waarin we 
probeerden tot uiting te brengen welke spirituele, geestelijke en 
materiële dingen ons hielpen dichter bij de kern van ons bestaan 
te komen. Ook op de heuvel, waar Columba met de engelen 
sprak, zijn we geklommen. We lazen er de prachtige psalm 91 en 
stonden stil bij het verhaal van Jacob die in een droom de engelen 
van de aarde naar de hemel zag opstijgen. We spraken later over 
de betekenis van engelen in ons leven. 

Aan de hand van de Keltische knoop, die geen begin en geen 
einde kent, dachten we na over het levenseinde en schreven we 
een zegenbede. 

We voeren met de boot naar Staffa, een wel heel bijzonder 
natuurfenomeen.  Een eilandje opgestuwd door vulkanische 
activiteit met een grote grot omringt door basaltpilaren. De muziek 
van Mendelssohn die speciaal hiervoor gecomponeerd was en die 
we hadden beluisterd klonk nog in onze oren.  

Tenslotte gingen we de laatste dag omhoog naar de enige kleine 
berg die Iona rijk is en met behulp van vele uitgestoken handen 
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kwamen we op de top van waaruit we het hele landschap konden 
overzien. We lazen daarbij het verhaal van de verheerlijking op de 
berg, waar Jezus spreekt met Mozes en Elia en waar Petrus wel 
een paar tenten wilde opslaan. Hij wilde het wel vasthouden, maar 
Jezus moest naar beneden om zijn heilswerk te volbrengen. Ook 
wij konden na die heerlijke week niet op de top blijven, want er 
komt altijd weer een moment dat je moet afdalen en verder gaan 
met je eigen missie. Dat deden we dus ook de dag nadien en 
reisden dezelfde weg terug via Edinburgh. 

We droegen Iona met zijn prachtige intieme Abdij, zijn hagelwitte 
stranden, baaien en rotsen in ons hart mee. 

Namens de Iona-gangers, Wil, Ina en Wim, Ada, Hannie, Ineke, 
Jan en Laura, Trijnie en Arie, 

Laura van Bergen. 

 
 

Overgenomen uit Kerkbulletin 
 
Hulpverlening in Syrië, Jordanië en 
Libanon  
Kerk in Actie besteedt het geld dat zij ontvangen heeft voor de 
slachtoffers van de Syrische burgeroorlog in Syrië, Jordanië en 
Libanon.  
Het gaat om inkomsten uit de nog lopende actie van de 
Samenwerkende Hulporganisaties en om inkomsten eerder 
verkregen van plaatselijke gemeenten en individuele giftgevers.  
Kerk in Actie steunt in samenwerking met de ACT Alliance de 
hulpverlening die in Syrië door de Grieks Orthodoxe Kerk wordt 
uitgevoerd (€ 286.000,-), in Libanon (€ 296.000,-) en de 
hulpverlening van Finn Church Aid in Jordanië (€ 186.000,-). Dit 
zijn partnerorganisaties van Kerk in Actie. Door haar netwerk van 
partners is het voor Kerk in Actie mogelijk om de getroffen 
bevolking te bereiken.  
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In Syrië verblijven de vluchtelingen voor het geweld bij familie en 
vrienden of in geïmproviseerde schuilplaatsen in publieke 
gebouwen zoals scholen of ziekenhuizen. De vluchtelingen die 
Kerk in Actie in Jordanië en Libanon bijstaat, verblijven in 
vluchtelingenkampen, huren kamers of wonen tijdelijk in tenten.  
Onder de vluchtelingen in Syrië, Jordanië en Libanon is er 
behoefte aan voedsel, drinkwater en eerste levensbehoeften. 
Buiten Syrië bestaat de hulp ook uit sanitaire voorzieningen, 
psychosociale hulp, onderwijs en voorlichting over hygiëne om de 
uitbraak van besmettelijke ziekten in de vluchtelingenkampen en 
daarbuiten te voorkomen. Deze hulp wordt door de ACT Alliance 
verstrekt. U kunt bijdragen aan onze hulpverlening via giro 555. 
 
Troonsafstand koningin Beatrix  
Het moderamen van de generale synode heeft in verband met de 
troonswisseling op 30 april een dankbrief geschreven aan Hare 
Majesteit Koningin Beatrix en een felicitatiebrief aan Zijne 
Majesteit Koning Willem Alexander. Het moderamen hoopt dat 
de gemeenten van de Protestantse Kerk in de voorbeden onze 
aftredende Koningin, de nieuwe Koning en hun gezinnen willen 
gedenken. De brieven zijn op de website van de Protestantse 
Kerk gepubliceerd. Uit de vele reacties na haar bekendmaking 
dat koningin Beatrix afstand doet van de troon blijkt hoe groot de 
waardering is voor haar. 'Terecht,' zo reageert scriba Arjan 
Plaisier. 'Op een bescheiden maar ook besliste wijze heeft zij 
haar ambt uitgeoefend. Zij verbond waardigheid met nabijheid. 
Met haar koningschap heeft zij het volk willen dienen en er voor 
alle ingezetenen willen zijn. Bij hoogte- en dieptepunten toonde 
ze haar medeleven. Op haar verjaardag was zij bij haar volk. Zo 
wilde zij vorstin zijn. Daarmee heeft zij er, zij het in heel andere 
omstandigheden, blijk van gegeven in de echte traditie van de 
Oranje Nassaus te staan. Geen koningschap dat draait om 
zichzelf maar een dienend koningschap.  
Wij zijn koningin Beatrix dankbaar voor wat ze betekende. Ook 
voor de kerk en de verschillende geloofsovertuigingen. Bij de 
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viering van de vereniging van onze kerk was zij aanwezig en 
nadrukkelijk daagde zij religies en geloofsovertuigingen uit om 
met elkaar in gesprek te gaan. Met haar kersttoespraken heeft zij 
moreel gezag verworven en blijk gegeven aan te voelen wat er in 
onze samenleving speelt aan mogelijkheden en bedreigingen.  
In voor haar moeilijke tijden leefden velen met haar mee: rond 
het overlijden van haar geliefde man, prins Claus, en rond het 
ongeluk dat prins Friso trof. Op zulke momenten zagen we een 
verdrietige koningin, die echter de kracht vond ook in zulke 
ogenblikken haar ambt te blijven vervullen. Zij heeft niet 
verzwegen haar werk te doen in de naam van die God die kracht 
en troost geeft en die ons zijn zegen niet wil onthouden.  
Na 33 jaar trouwe dienst zal koningin Beatrix afstand doen van 
de troon. Zij had nog verder gekund, de last was nog niet te groot 
en toch heeft ze deze beslissing genomen. Zo heeft zij de ruimte 
gegeven aan haar opvolger, prins Willem Alexander.  
Wij wensen haar sterkte bij de laatste maanden van haar 
koningschap en hopen en bidden haar voor die tijd maar ook 
voor de periode die nadien aanbreekt Gods zegen toe. Prins 
Willem Alexander begroeten we als onze toekomstige koning.' 
 
Commentaar bij de tijd: 
Inhuldiging  

Toegegeven. De inhuldiging werkte vooral als een mooi, licht 
ontroerend en samenbindend moment in onze samenleving. De 
vrijheid om te demonstreren werd nauwelijks benut. Jongeren 
vroegen zich ook verbijsterd af waarom je dát zou willen.  
In de Nieuwe Kerk waren plaatsen voor ‘geestelijken’ gereserveerd 
zodat de voorzitter van de Imams geplaatst werd naast de preses 
van de Protestantse Kerk.  De indeling plaatste deze samen met 
de Hersteld Hervormden, Oud-Katholieken, Vrijgemaakt 
Gereformeerden, Rooms-Katholieken en Christelijk 
Gereformeerden  en uiteraard ook de rabbijnen in één verband. 
Het zorgde voor boeiende gesprekken.  
Waar koningin Beatrix in haar laatste toespraak de persoonlijke 
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toon al had weten te vinden, door uitgebreid over prins Claus te 
spreken, zette koning Willem-Alexander dat voort door zijn ‘lieve 
moeder’ te bedanken. Komend vanuit de protestantse traditie mis 
je op zo’n dag de rijke mogelijkheden die een kerkdienst biedt. 
Dank voor de afgelopen 33 jaar werd nu beperkt tot warme 
woorden over prinses Beatrix en een bijzonder hartelijk applaus. 
Als pijler onder het koningschap van koning Willem-Alexander 
klonk de constitutionele monarchie, de vertrouwensband met het 
Nederlandse volk en dat wat hem aangereikt is binnen zijn familie. 
‘Wat de toekomst brengen zal, uw liefde zal mij dragen’, sprak 
koning Willem-Alexander tot zijn moeder. Je zou het ons 
koningshuis gunnen dat onze samenleving net iets minder 
geseculariseerd was, zodat er ruimte zou zijn om over de roep en 
de dragende kracht van God te spreken.  
Het neemt niet weg dat het, binnen de kaders van een 
geseculariseerde context, een prachtige dag was. Een nieuwe 
koning die uitspreekt dat hij zijn leven in dienst wil stellen van de 
samenleving; dat hij zich bewust is van de grenzen van zijn 
verantwoordelijkheid, maar dat hij de ruimte die hij wel heeft 
overigens voluit wil benutten ten gunste van zijn land en de wereld. 
Een koning die uitspreekt dat hij zijn land ziet als deel van een 
groter geheel en dat hij ook de vragen kent waar de schepping als 
geheel ons voor plaatst. Een koning met een krachtige vrouw aan 
zijn zijde en drie dochters die hun eigen visie nog aan het 
ontwikkelen zijn.  
Laten we maar dankbaar zijn voor deze dag in de geschiedenis 
van ons land. Een dag waarop vooral verbondenheid in 
verscheidenheid gevierd en ervaren werd. Waarop de koning van 
ons land uitgesproken heeft hoe hij zijn ambt dienend wil verstaan. 
 

ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland.  

In dit ‘Commentaar bij de tijd’ werpen bestuurders en 
functionarissen van de Protestantse Kerk hun licht op actualiteiten 

in kerk en samenleving. 
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50 x kerkennacht 

Het aantal steden en dorpen dat meedoet met de kerkennacht 
2013 blijft groeien. Er zijn inmiddels al 50 plaatsen die 
participeren. Daarmee wordt het aantal van de vorige editie in 
2011 ruimschoots overtroffen. De kerkennacht vindt iedere 
twee jaar plaats. Het is een oecumenisch evenement waarbij 
kerken hun deuren openen zo rond de langste dag van het 
jaar en met korte programma’s laten zien wat ze in huis 
hebben. De posters die de plaatsen gebruiken zijn inmiddels 
beschikbaar en geven een opsomming van de plaatsen zoals 
ze op het moment van drukken bekend waren. Er zijn plaatsen 
bij die vanaf het begin meedoen, zoals Rotterdam, Amsterdam 
en Utrecht. Er zijn ook nieuwe plaatsen zoals Geesteren, 
Mullem en Achlum-Hitzum. 
De organisatie heeft een eigen website www.kerkennacht.nl, 
waarop alle plaatsen staan en de initiatiefgroep is actief op 
facebook en twitter. Zie: Facebook/Kerkennacht Nederland en 
Twitter/kkn813! De hashtag voor twitter is #kkn8. 
De kerkennacht vertelt een verhaal bij iets wat anders alleen 
maar een gebouw met deuren en ramen blijft. Op deze manier 
worden kerken en gebedshuizen zichtbaar als plekken waar 
iets te beleven valt. Plekken die iets toevoegen aan de waarde 
van het leven. Bezoekers aan de kerkennacht mogen 
meegenieten van waar kerken goed in zijn. 
De kerkennacht wordt georganiseerd door de Stichting 
Kerkennacht Nederland en ondersteund door de Raad van 
Kerken. In 2007 werd de eerste kerkennacht georganiseerd. 
Het bureau van de Raad van Kerken ziet de kerkennacht in 
één lijn met de ooit gehouden landelijke kerkendagen. 
Voordeel van een kerkennacht is echter dat mensen plaatselijk 
de organisatie verzorgen en dat de bezoekers ook vanuit de 
eigen regio komen; ze bezoeken de kerken waar ze ook op 
andere momenten terecht kunnen.  
 

Bron: Raad van Kerken 
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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. 

e-mail: 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. 
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