Onderweg, september - oktober 2018

Kerkdiensten Bonifaciuskerk

zondag 2 september aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.
Collecte:
1e
Diaconie: Bloemenfonds,
2e
Kerk: Algemene kosten.
Koster: Th. Hoff.
zondag 9 september aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. P. van der Harst uit Amersfoort.
Collecte:
1e
Diaconie: Roosevelthuis,
2e
Kerk: Onderhoud tuin en terrein.
Koster: J. Kool.
zondag 16 september
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. Bart Seelemeijer uit Heerhugowaard.
Collecte:
1e
Diaconie: PKN Vredeswerk,
2e
Kerk: Generale kas predikantstraktementen.
Koster: L. Voorthuijzen.
zondag 23 september

aanvang 10.00 uur.
Oecumenische dienst in Bonifaciuskerk.
Liturgische schikking: Florisgroep
Voorgangers: mevr. ds. W. van der Molen en pastoor J. van Dril.
Collecte:
1e
Diaconie: Oecumenisch doel Leekerweide,
e
2
Kerk: Landelijke Raad van Kerken.
Koster: N. Buijze.
zondag 30 september
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. J. Baaij uit Bergum.
Collecte:
1e
Diaconie: Liliane Fonds,
e
2
Kerk: Algemene kosten.
Koster: Th. Hoff.
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zondag 7 oktober aanvang 10.00 uur.
Voorganger: proponent Th. Kraan uit Uitrecht.
Collecte:
1e
Diaconie: PKN Kerk en Israel,
2e
Kerk: Energiekosten.
Koster: J. Kool.
zondag 14 oktober aanvang 10.00 uur. Viering Avondmaal.
Voorganger: ds. H. Haandrikman uit Enkhuizen.
Collecte:
1e
Diaconie: Dufashanye,
2e
Kerk: Klein onderhoud.
Koster: L. Voorthuijzen.
zondag 21 oktober aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. W. Roobol uit Nieuwe Niedorp.
Collecte:
1e
Diaconie: Werelddiaconaat,
2e
Kerk: Instandhouding eredienst.
Koster: N. Buijze.
zondag 28 oktober aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.
Collecte:
1e
Diaconie: PKN Collecte rond hervormingsdag,
2e
Kerk: Kerkmuziek.
Koster: Th. Hoff.
NB
De kosterdiensten kunnen door ruilingen anders zijn!

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 Dicky Poot van de pastorale raad. Deze laatste
weet waar zij ds. Smit kan bereiken.
Zij zal altijd eerst telefonisch contact opnemen, voor ze u bezoekt.
Dicky Poot,
Geldelozepad 5.
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Ter overdenking

In dit nieuwe seizoen wens ik u

Zegen Hoop
Liefde Moed
Kracht Geloof

Vertrouwen
Ingezonden door Dicky Poot

In memoriam
Op 9 augustus 2018 overleed Elisabeth Smit – Bijlsma in de leeftijd
van 92 jaar.
Bep werd geboren in Medemblik aan de Hoogesteeg, bleef daar
wonen toen ze trouwde en verhuisde pas jaren later naar het
Achtereiland. Zij zorgde voor haar ouders totdat zij overleden waren.
Toen ze oud geworden was en zelf zorg nodig had, verhuisde naar
Valbrug.
Bep was getrouwd met Chris Smit en zij kregen een zoon, Gerrit. Haar
man overleed in 1976, hun zoon enige jaren later. Het verlies van
beiden was erg verdrietig voor Bep. Ze leefde blijmoedig en dapper
met liefde en warmte voor anderen, had veel vrienden en hield van
gezelligheid. Haar buren, de familie Pasterkamp, bleven haar door de
jaren heen trouw.
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Mevrouw Smit was een trouwe kerkgangster. In haar levensboek, dat
in Valbrug samen met haar werd geschreven, antwoordde ze op de
vraag naar haar geloof: “Geloof is erg belangrijk voor mij. Ik zoek en
vind er steun in”.
In de Dankdienst voor haar leven in de Bonifaciuskerk lazen we in
Matteüs 5: 1-2, 13-16 dat Jezus zijn leerlingen en ieder die het wilde
horen, opdroeg om zout en licht te zijn in de wereld. Op haar manier en
met haar mogelijkheden heeft Bep het zout en het licht van het
Evangelie doorgegeven in deze wereld.
Wij zongen het lied dat haar troostte en steun gaf: “De Heer is mijn
Herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij brengt mij door duistere dalen
naar een plek van vrede en rust”.
Haar naam bewaren wij in de gemeente, in het huis waar God en
mensen elkaar ontmoeten. Haar nagedachtenis zij ons tot zegen.
ds. Hanna Smit.

Weer een gemeentezondag!
Op zondag 30 september is er weer een gemeentezondag.
Na de kerkdienst, waarin ds. Joke Baaij voorgaat drinken we samen
koffie of thee. Dan ontmoeten we elkaar naar aanleiding van een
thema. Ondertussen zijn de broodjes gesmeerd en besluiten we met
een gezamenlijke lunch. Omdat we rekenen op een grote opkomst is
opgeven niet nodig! Er is genoeg voor iedereen!

Dagelijks leesrooster
september:
01 zaterdag
02 zondag
03 maandag
04 dinsdag
05 woensdag

Deuteronomium2:16-25
Volksverhuizingen
Efeziërs 6:10-17
Wapenrusting
Efeziërs 6:18-24
Gebedsoproep
Psalm 20
Overwinningslied
Deut. 2:26-37
e koninklijke weg geweigerd
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06 donderdag Deut. 3:1-11
07 vrijdag
Deut. 3:12-22
08 zaterdag Deut. 3:23–4:4
09 zondag
Deut. 4:5-20
10 maandag Deut. 4:21-31
11 dinsdag
Deut. 4:32-43
12 woensdag Romeinen 15:1-13
13 donderdag Romeinen 15:14-33
14 vrijdag
Marcus 8:27–9:1
15 zaterdag Marcus 9:2-13
16 zondag
Marcus 9:14-29
17 maandag Rechters 7:1-12
18 dinsdag
Rechters 7:13–8:3
19 woensdag Rechters 8:4-21
20 donderdag Rechters 8:22-32
21 vrijdag
Deut. 12:1-12
22 zaterdag Deut. 12:13-28
23 zondag
Deut. 12:29–13:6
24 maandag Deut. 13:7-19
25 dinsdag
Rechters 8:33–9:21
26 woensdag Rechters 9:22-49
27 donderdag Rechters 9:50–10:5
28 vrijdag
Marcus 9:30-41
29 zaterdag Marcus 9:42-50
30 zondag
Rechters 10:6-18
oktober:
01 maandag Rechters 11:1-11
02 dinsdag
Rechters 11:12-27
03 woensdag Rechters 11:28-40
offer
04 donderdag Psalm 35:1-10
05 vrijdag
Psalm 35:11-28
06 zaterdag Marcus 10:1-16
07 zondag
Marcus 10:17-31
08 maandag Rechters 12:1-7
09 dinsdag
Rechters 12:8-15
10 woensdag Romeinen 16:1-16

Museumbed
Iedereen moet meedoen
Onverhoord gebed
Bewondering van buitenlanders
Verantwoordelijkheid
Bevoorrecht volk
Bijbelstudie
Nieuwe wegen
Petrus: rots of Satan?
Hemel op aarde
Gebedsgenezing
Gideonsbende
Wie krijgt de eer?
Gewelddaden
De echte heerser
Grenzen
Vlees en bloed
Hart en ziel
Dien alleen de Heer
Onbeheerst
Geweldsspiraal
In het heetst van de strijd
Klein = groot
Amputatie
Redding is niet vanzelfsprekend
(Over)gehaald
Met open vizier
Aan de Heer de keuze van het
Doe mij recht, Heer!
Lijden onder leedvermaak
Kinderzegen
Door het oog van een naald
Sjibbolet
Vruchtbare rechters
Hartelijke groeten
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11 donderdag Romeinen 16:17-27
Eervolle vermeldingen
12 vrijdag
Deuteronomium 14:1-21
Heilig dieet
13 zaterdag Deuteronomium 14:22-29
Tien procent
14 zondag
Deut. 15:1-11
Armoedebestrijding
15 maandag Deut. 15:12-23
Oormerk
16 dinsdag
Deut. 16:1-17
Feestregels
17 woensdag Rechters 13:1-14
Geboorteaankondiging
18 donderdag Rechters 13:15-25 Vertrouwen op de belofte
19 vrijdag
Rechters 14:1-20
Raadselachtig huwelijk
20 zaterdag Rechters 15:1-20
Bot geweld
21 zondag
Marcus 10:32-45
Niet heersen, maar dienen
22 maandag Marcus 10:46-52
Uitzicht
23 dinsdag
Rechters 16:1-3
Open poorten
24 woensdag Rechters 16:4-22
Femme fatale
25 donderdag Rechters 16:23-31 Wie bespot wie?
26 vrijdag
Openbaring 1:1-8
Vrede van A tot Z
27 zaterdag Openbaring 1:9-20 Visioen op zondag
28 zondag
Openbaring 2:1-7
Terug naar de bron
29 maandag Openbaring 2:8-11 Door de verdrukking heen
30 dinsdag
Openbaring 2:12-17 Goede naam
31 woensdag Openbaring 2:18-29 Sterkte-zwakteanalyse

Inleverdata kopij ‘Onderweg’
2018:
Inleveren: donderdag 18 oktober.
2019:
Inleveren: donderdag 3 januari 2019.

Verschijnen: vr. 26 oktober.
Verschijnen: vr. 11 januari.

De ‘Agenda’ met andere activiteiten staat op blz. 18.
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Inleveren kopij kerkblad.
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 18 oktober 2018
via het bekende e-mailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Het volgend kerkblad zal rond eind oktober verschijnen.
‘Onderweg’ verschijnt in principe op de vrijdag voorafgaand aan de
oneven maanden (maart, mei, juli, september, november) In januari
verschijnt ‘Onderweg’ iets later i.v.m. de feestdagen.

Diaconie
De diaconale collectes van het tweede kwartaal + juli 2018 hebben de
volgende bedragen opgeleverd:
1 april
PKN. JOP Paascollecte
€ 117,65,
8 april
Bloemenfonds
€ 98,97,
15 april
Ouderenwerk
€ 71,30,
22 april
Open Doors
€ 77,75,
29 april
Edukans
€ 111,10,
6 mei
Stichting Antwoord
€ 94,95,
10 mei
Dufashanye
€ 410,95,
Hemelvaartsdag Fietssponsoring € 602,00,
Bijdrage diaconie PGM en Thomas € 300,00,
13 mei
Stichting Solidaridad
€ 86,65,
27 mei
De Regenboog Groep
€ 105,46,
3 juni
Kerk in Actie Werelddiaconaat juni € 104,30,
10 juni
Kerk in Actie
Binnenlands Diaconaat Zomer
€ 214,10,
17 juni
Bloemenfonds
€ 64,45,
24 juni
Avondmaal Dufashanye
€ 81,75,
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1 juli
8 juli
15 juli
22 juli

Ouderenwerk
€ 67,60,
Holland Building Nepal
€ 64,24,
Rudolphstichting
€ 81,45,
Stichting Hulpverlening
Westfriese Kerken € 97,50,
29 juli
Eigen Diaconaal werk
€ 74,35.
Namens het college van diakenen bedanken we alle gevers.
Wil Mosman, penningmeester.

College van Kerkrentmeesters
Overzicht van collecteopbrengsten over eerste halfjaar 2018
Genoemde bedragen zijn de totale ontvangsten in aangegeven
periode.
Onderhoud gebouwen(klein onderhoud)
Plaatselijk pastoraal werk
Instandhouding eredienst
Kerkmuziek
Generale kas predikantsplaatsen
Algemene kosten
Energie
Onderhoud tuinen & terrein

€ 135,10,
€ 214,72,
€ 237,25,
€ 170,05,
€ 202,06,
€ 377,21,
€ 368,70,
€ 222,41.

De collecte van de Oecumenische dienst (21 januari) bedroeg
€ 136,37 met als doel Landelijke Raad van kerken.

Sleutelbeheer
Beste gemeenteleden,
Met ingang van 20 juli 2018 ben ik, Heilke Kool-Wijdenes, geen
sleutelpost meer voor onze kerk. Ik heb gezocht binnen de gemeente
naar de juiste persoon om deze taak voort te zetten en hoera: Ik heb
een enthousiast iemand gevonden in de persoon van
Dicky Poot-Vaandrager. Mocht u een sleutel nodig hebben voor
kopiëren, poetsen, bloemschikken of wat dan ook, dan kunt
u bij Dicky terecht om een sleutel op te halen.
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Hopelijk bent u net zo verheugd als ik dat Dicky de sleutels in bewaring
wil nemen en uitlenen aan personen die een taak hebben binnen onze
kerkelijke gemeente.
Een lieve groet,
Heilke.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen
Westfries Gasthuis, 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.

Filmaankondiging
De aangekondigde film voor 17 april ging niet door.
Mijn verontschuldigingen hiervoor. Tijdens onze
vakantie ‘op’ Texel kwam mijn partner ongelukkig
ten val en brak heup en pols. Ik reed in die periode
iedere dag naar het ziekenhuis in Den Helder en
zag ‘ook nog de film draaien’ op dat moment niet
zitten. Ik hoop niet, dat er mensen voor niets naar
de Bonfoyer zijn gekomen.
Er is in ieder geval geprobeerd dit te voorkomen, waarvoor nogmaals
dank aan de familie Voorthuijzen.
De destijds beloofde film gaan we nu alsnog met elkaar bekijken en
wel op dinsdag 16 oktober.
Na de heftige film ‘Paradise now’ deze keer een wat luchtiger film,
maar ook zeker een verhaal om nog eens over na te denken en/of te
praten: ‘Going in style’.
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Drie oude vrienden komen in actie als hun pensioenfonds, waar ze hun
lange werkzame leven zo hard voor gewerkt en betaald hebben, door
een crisis de kraan dichtdraait. Wanhopig om financieel rond te kunnen
komen en voor hun geliefden te zorgen, bedenken zij een niet
alledaags plan en beginnen een gedurfde missie om de bank, die er
met hun geld vandoor is gegaan, te beroven.
Hoe dat allemaal afloopt?? Kom kijken en genieten op dinsdag 16
oktober, 19.30 uur in de Bonfoyer.
De film ‘Paradise now’ bracht € 68,00 op voor de stichting Dufashanye,
een mooi resultaat.
Hannie Huttinga.

Samen aan tafel
De zomer is alweer flink gevorderd.
Aan warme happen en winterse kost moeten we
nog niet denken, maar toch….’Samen aan tafel’ is
vooruitzien. Donderdag 13 september,
donderdag 11 oktober en donderdag 22
november bent u weer welkom om samen gezellig met elkaar aan tafel
te gaan. Als we klaar zijn met eten, hopen we weer op vrijwilligers om
af te ruimen en af te wassen. De voorbereidingsgroep moet nog bij
elkaar komen, maar waarschijnlijk gaan we gewoon op dezelfde voet
verder. Opgeven via de intekenlijst in de Bonfoyer, late aan- en
afmeldingen bij Wil Zeldenrust (w.zeldenrust@quicknet.nl of 0227
544783) of bij Hannie Huttinga (duinhut@hetnet.nl of 0227 541099).
Eventuele vervoersproblemen proberen wij voor u op te lossen!
Namens de voorbereidingscommissie,
Hannie Huttinga

Ingezonden
Op 2 juli kreeg ik voor mijn 80ste verjaardag een mooi boeket bloemen
en een mooie kaart met vele namen. Daarvoor wil ik graag iedereen
bedanken.
Bartje Steeman – Reitsma.
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Ingezonden
Gezocht:
Nieuwe commissieleden voor de afdeling Kunst en Cultuur van de
Stichting Bonifaciuskerk
Per 1 oktober a.s. zal bovenstaande commissie nog maar uit twee
leden bestaan. Dit als gevolg dat één commissielid na tien jaar zich te
hebben ingezet nu gaat stoppen en de anderen om
gezondheidsredenen willen stoppen. Dit betekent, dat als wij geen
nieuwe leden vinden, deze commissie na tien jaar gedoemd is te
verdwijnen.
Dit zou heel erg jammer zijn voor de stad Medemblik en voor de
Bonifaciuskerk zelf!
Met onze Noordbeuk hebben wij een prachtige expositieruimte in
handen, die kunstenaars prijzen om het mooie licht en de grootte.
Wat organiseert onze commissie?
In de zomermaanden drie exposities die elk drie weken duren. In het
tweede weekend van september de Creatieve Medemblikkers, dit is
een podium voor alle Medemblikkers die een keer hun kunstuitingen
aan publiek willen laten zien en tot slot in het kader van 4/5 mei elk
jaar een voorstelling, film of expositie.
Wat vragen wij van nieuwe leden?
@ Interesse in kunst en cultuur en daarmee samenhangend het actief
op zoek gaan naar mensen die bij ons willen exposeren. Dit kun je
doen door andere exposities te bezoeken, de krant en andere bladen
door te spitten etc. Ervaring hierin is niet noodzakelijk, want dit werk
leer je al doende en van elkaar.
@ Het organiseren van de expositie of activiteit. Dit doen we altijd in
overleg en met elkaar. We vergaderen vijf à zes keer per jaar, te
beginnen in januari/februari en de laatste vergadering vindt meestal in
september/oktober plaats.
@ Bij de exposities moet af en toe gesuppoost worden, wat meestal
niet meer dan eens per week of nog minder is.
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Wat bieden wij?
@Leuke contacten met kunstenaars en een leuke werkgroep die alles
in onderling overleg en met elkaar doet.
Bent u nieuwsgierig geworden en geïnteresseerd of wilt u nog wat
meer informatie, neem dan contact op met Wil Zeldenrust.

Ingezonden

Tien kleine christenen
ontvingen saam de zegen;
één nam aanstoot aan de preek,
toen waren er nog maar negen.
Negen kleine christenen,
ze baden dag en nacht;
één kreeg niet wat hij vroeg,
toen waren er nog maar acht.
Acht kleine christenen,
op de smalle weg door 't leven,
één vond een and're weg zo mooi,
toen waren er nog maar zeven.
Zeven kleine christenen,
lazen elkaar de les,
één werd er boos en zei: ik ga!
toen waren er nog maar zes.
Zes kleine christenen,
aktief in het kerkbedrijf;
één miste het echte protestantse,
toen waren er nog maar vijf.
Vijf kleine christenen,
traditie in het banier,
één werd het allemaal teveel,
toen waren er nog maar vier.
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Vier kleine christenen,
zongen "abide with me";
één meende niet wat hij zong,
toen waren er nog maar drie.
Drie kleine christenen,
ieder met zijn eigen idee;
één dacht alleen maar aan zichzelf,
toen waren er nog maar twee.
Twee kleine christenen,
met z'n tweeën heel alleen,
en met ruzie wie de grootste was,
toen was er nog maar één.
Eén heel gewone christen,
vol van de lieve vree;
zijn vijand werd zijn goede vriend,
toen waren er weer twee.
Twee heel oprechte christenen,
aan het werk met veel plezier;
ze vroegen niets maar deelden uit,
toen waren er weer vier.
Vier heel bescheiden christenen,
ze hielpen dag en nacht;
en die geholpen werden hielpen mee,
toen waren er weer acht.
Acht vriendelijke christenen,
ze vroegen om Gods zegen;
maar vroegen ook een mens erbij,
toen waren er weer negen.
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Negen kleine christenen,
ze hadden in mensen God gezien;
en zongen zich samen de misère uit,
toen waren er weer tien.
Tien kleine christenen,
ze brachten Hem tot leven
die niet voor kerk maar voor de mens,
Zijn leven heeft gegeven.
Tien kleine christenen,
wanneer zij leven net als HIJ
dan komen er weer net als toen,
in één dag duizend bij.
Dit gedicht is door voorzitter Kees van Noorloos gelezen bij de opening
van de laatstgehouden moderamenvergadering.

Vakanties met Aandacht: Het Vakantiebureau.nl
Een week vakantie
Deze zomer was ik op vakantie in Hotel Nieuw Hydepark in Doorn. Niet
om zelf vakantie te houden maar als pastor in een vakantieweek voor
mensen die meer of minder zorg nodig hebben.
Het was een prachtige week waarin 40 gasten bijgestaan door 30
vrijwilligers vakantie vierden. De zomerse hitte deerde ons niet echt: in
het hotel deed de airconditioning zijn werk en er was binnen voor de
gasten veel te doen: creativiteit, spelletjes, enz.. Buiten op het terras
was het goed toeven en wie graag het terrein wilde verkennen kon met
een “treintje” of als bijrijder op de duofiets een rondje maken. De
vrijwilligers bleven ondanks de warmte opgewekt doorgaan met zorg
geven en gezelligheid bieden.
Voor vakantiegangers
U kent de vakanties van Het Vakantiebureau misschien wel onder een
andere naam zoals: Het Roosevelthuis in Doorn of De Werelt in
Lunteren of de vakantieboot “Willem Alexander”.
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Sinds 1 januari 2019 zijn er geen vakanties meer in Lunteren maar wel
op allerlei andere plaatsen: Doorn, Ermelo, Mechelen, Wezep, De Rijp,
de boot, enz. De weken kennen allerlei doelgroepen: voor
mantelzorgers en een dementerende partner, voor mensen met een
visuele beperking, mensen met een lichte verstandelijke beperking,
senioren die minder of veel zorg nog hebben, enz.
Vraag maar eens na bij uw diaconie of oriënteer u zelf op de website
(zie hierboven).
Voor vrijwilligers
Veel vrijwilligers zijn nodig om deze vakanties te realiseren: algemene
assistenten, verzorgenden, verpleegkundigen, mensen voor het
keukenteam, enz. Gewoon bereidwillige mensen die een week lang er
willen zijn voor anderen: met of zonder diploma in de zorg, met of
zonder ervaring. Maar vooral met teamspirit. Als je mee wilt: heel graag
– er zijn heel veel vrijwilligers (vrouwen en mannen, jong of
middelbaar) nodig om deze vakanties te realiseren. Ook daarover is
informatie te vinden op de website.
Van harte aanbevolen!
Zelf hoop ik eind dit jaar weer een keer mee te gaan.
ds. Hanna Smit.

Overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk.
Ds. René de Reuver interviewt bisschop Michael Curry
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Wie is de man achter de preek voor prins Harry en Meghan
Markle? Wat maakte dat zijn preek miljoenen raakte? Wat is zijn
geheim?
De EO is in juli 2018 naar New York gereisd voor een interview met
bisschop Michael Curry. De resultaten van deze ontmoetingen worden
verwerkt in een tweetal programma’s die de EO dit najaar uitzendt. Dit
zijn tevens de allereerste interviews met bisschop Michael Curry op het
Europese vasteland sinds zijn bijzondere optreden in de
huwelijksdienst aan het Engelse hof. Beide programma’s hebben elk
een eigen aanleiding.
Boodschap voor Nederland
Op zondag 16 september - wanneer de Nederlandse kerken in het
kader van Kerkproeverij actief mensen uitnodigen om naar de kerk te
komen - gaat ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in
Nederland in gesprek met zijn Amerikaanse collega Michael Curry. Wat
drijft Michael Curry en heeft hij ook een boodschap voor Nederland en
onze kerken en voorgangers?
Amazing Grace
Op zondag 14 oktober heeft bisschop Michael Curry een persoonlijk
gesprek met presentatrice Minella van Bergeijk (EVA Magazine). Wat
betekent het lied Amazing Grace voor hem? Herkent hij zich in de
bevrijding waar dit lied over spreekt? De EO start met dit korte
programma het project moderne slavernij - why slavery? In deze week
zendt de EO dagelijks een documentaire uit over moderne slavernij en
verzorgt de EO iedere dag een korte reportage over moderne slavernij
in Nederland.
Uitzendgegevens
 Zondag 16 september, 12.00 uur, NPO 2: De man achter de
preek voor Harry en Meghan - en zijn boodschap voor
Nederland
 Zondag 14 oktober, 12.00 uur, NPO 2: Amazing Grace - een
lied van bevrijding
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Agenda
do.13 sept.

18.00 uur

woensdag 18 september
do.11 okt.
di. 16 okt.
di. 16 okt.
do. 18 okt.
do.22 nov.

18.00 uur
14.30 uur
19.30 uur
18.00 uur

Bonfoyer

Samen aan Tafel
(zie blz. 10).
Bonfoyer
14.30 uur Ouderenmiddag
(voor één keer op woensdag!)
Bonfoyer
Samen aan Tafel.
Bonfoyer
Ouderenmiddag.
Bonfoyer
Filmavond (zie blz.11).
Inleveren kopij (zie blz. 7).
Bonfoyer
Samen aan Tafel.

Nieuws om door te geven
Jaarverslag Nederlands
Bijbelgenootschap: groeiende steun bijbelwerk
Veel animo voor Bijbel Basics, een toename van digitaal bijbellezen, en
groeiende steun voor de missie. Dat zijn de meest opvallende feiten uit
het Jaarverslag 2017 van het NBG en het VBG.

'Als we goed inspelen op wat er onder de mensen leeft, zien we dat de
Bijbel nog steeds van grote waarde kan zijn voor wie erin leest’, zegt
directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom hebben we in 2017 onder
meer een nieuwe kindernevendienstmethode gepresenteerd: Bijbel
Basics. Daarmee brengen we 200 essentiële bijbelverhalen dicht bij
kinderen van 4-12 jaar. Binnen enkele maanden na de lancering
abonneerden bijna 3.000 kinderdienstleiders zich op deze methode.’
Eigen fondswerving
De steun voor de missie van het Bijbelgenootschap – de Bijbel dichtbij
brengen – is onverminderd groot. Voor het tweede jaar op rij groeiden
de inkomsten uit eigen fondswerving: van 6,9 miljoen euro in 2016
naar 7,2 miljoen in 2017, op een totaal bedrag aan inkomsten van 7,6
miljoen. ‘We merken dat mensen zich langer aan ons verbinden en
bereid zijn meer te geven’, aldus Rieuwerd Buitenwerf. ‘Dat stemt
dankbaar.’
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Digitaal bijbellezen
Digitaal bijbellezen wordt steeds belangrijker. Het aantal accounts op
de (vrijwel identieke) bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be steeg
van 120.000 naar 163.000. Het aantal unieke bezoekers nam toe tot
678.000. Ook voor de digitale leesplannen, bedoeld om de Bijbel in het
dagelijks leven toe te passen, groeide de belangstelling: van 18.000
naar 43.000 lezers.
Het platform debijbel.nl trekt internationaal de aandacht. Het Fins
Bijbelgenootschap nam de techniek ervan over en lanceerde in 2017
een Finse versie van deze site. Het volledige jaarverslag en een
verkorte versie is te vinden op www.bijbelgenootschap.nl
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.
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