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Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

zondag 27 augustus. aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. M. Eekelenboom-den Uijl 

uit Lopikerkapel. 
Collecte: 1e Bloemenfonds, 
  2e Energiekosten.  
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039. 

 
zondag 3 september. aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. ds. H. Keur uit Hilversum. 
Collecte: 1e Plaatselijk ouderenwerk, 
  2e Plaatselijk pastoraal werk.  
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280. 

 
zondag 10 september. aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. G. Mandemaker uit Enkhuizen. 
Collecte: 1e Nieuw Hydepark, het voormalige Roosevelthuis, 
  2e Instandhouding eredienst.  
Koster: Th. Hoff, tel. 541259. 

 
zondag 17 september. aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. ds. Joke Baaij uit Bergum. 
Collecte: 1e Vredesweek, 
  2e Kerkmuziek.  
Koster: J. Kool, tel. 541127. 

 
zondag 24 september. aanvang 10.00 uur.  

Dienst in Martinuskerk (zie ook blz. 6). 
Voorganger: dr. A. Reitsma, mevr. ds. W. v.d. Molen  

en pastor J. van Dril. 
Collecte: 1e nader te bepalen, 
  2e Raad van Kerken (landelijk).  
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zondag 1 oktober. aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M. Braamse uit Alkmaar. 
Collecte: 1e Kerk en Israel, 
  2e Algemene kosten.  
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280. 

 
zondag 8 oktober. aanvang 10.00 uur. Viering Avondmaal. 
Voorganger: dr. A. Reitsma. 
Collecte: 1e St. Jospeph Hospital Kagondo, 
  2e Onderhoud tuin en terrein.  
Koster: Th. Hoff, tel. 541259. 

 
zondag 15 oktober. aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. Wim den Braber uit Vriezeveen. 
Collecte: 1e Werelddiaconaat, 
  2e Generale kas predikantsplaats.  
Koster: J. Kool, tel. 541127. 

 
zondag 22 oktober. aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. L. Westra uit Lollum. 
Collecte: 1e Najaarszendingsweek, 
  2e Instandhouding eredienst.  
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039. 

 
zondag 29 oktober. aanvang 10.00 uur. Dienst in Oostwoud. 
Gedenkdag 500 jaar Kerkhervorming. (zie ook blz. 9). 
Voorganger: dr. A. Reitsma en ds. C. Mataheru. 
Collecte: 1e nader te bepalen, 
  2e nader te bepalen.  
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Overdenking 
 

Hoe gaat het met je? 
 
ik kom je tegen en je vraagt: “hoe gaat het?” 
toch lijkt het alsof ik stoor 
want voordat ik een antwoord kan geven 
loop je vrij snel alweer door. 
 
je vraagt hoe het met me gaat 
maar wilde je dat ècht weten? 
of vroeg je het uit fatsoen? 
wil je het antwoord snel vergeten? 
 
heb je überhaupt geluisterd? 
toen ik zei: “het is dat het moet” 
of had je iets anders verwacht 
een antwoord als: “het gaat goed”. 
 
het komt wel sociaal voor 
om iemand te vragen hoe het gaat 
toch is een groet oprechter 
als je de vraag de volgende keer laat 
 
want ik ga niet zeggen, dat het goed gaat 
als dat niet zo voelt 
vraag dus niet hoe het met me gaat 
als dat niet is, wat je bedoelt. 
 

Schrijver onbekend, 
ingezonden door Dicky Poot.  
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Van de predikant 
 
Ik sta mijn plek vooraan in het kerkblad voor één keer af aan mijn 
Rooms-Katholieke collega Van Dril, die een prachtige tekst schreef als 
opmaat naar de Vredesweek, die we in september weer Oecumenisch 
vieren. Zie verderop in dit blad de aankondiging de oecumenische 
activiteiten op 24 september en 24 oktober. Van harte aanbevolen!  

 
ds. Oane Reitsma 

 
Terwijl velen zich deze dagen klaar maken om op vakantie te gaan, 
kijken we ook al vooruit naar de maand september. Na half september 
houden wij de Vredesweek, die wij in Medemblik afsluiten met een 
oecumenische gebedsdienst op 24 september. Werken aan vrede gaat 
verder dan het beëindigen en voorkomen van gewapende conflicten. 
De vrede die wij van Christus leren, kunnen we zelfs uit louter 
menselijke kracht niet eens bereiken, omdat die een geschenk is van 
Gods heilige Geest, geïnspireerd op de liefde. In de relatie tussen 
volkeren betekent vrede veelal: afzien van gewapende conflicten, 
waarbij het belang van ‘eigen volk eerst’ voorop staat. President Trump 
verkondigt dat dan ook overluid en duidelijk. Vele tientallen jaren lang 
bleef de oorlog tussen grootmachten dan ook uit dankzij de nucleaire 
afschrikking. Niets nieuws onder de zon, want in het oude Romeinse 
rijk gold al de stelling: ‘Wie de vrede liefheeft, bereidt zich voor op de 
oorlog.’ Nu een nieuwe koude oorlog begonnen lijkt, dienen de NAVO-
partners hun defensiebudget drastisch te verhogen. Kunnen we 
hiermee de vrede van Christus naderbij brengen? In de politiek lijken 
wij te handelen uit angst voor onze tegenstander. Dus zorg ervoor dat 
jezelf sterk bent en je (vermeende) vijand schrik inboezemt. 
Machtsevenwicht lijkt dan ook al vele jaren het recept voor ‘vrede’, al is 
het dan een gewapende vrede.      
 Is dit nu in de politiek het hoogst bereikbare ideaal? De wapens 
in de wereld lijken wel een noodzakelijk kwaad.  Ik denk dat ze alleen 
te rechtvaardigen zijn als ze gebruikt worden om recht en 
gerechtigheid te handhaven en te bevorderen, als andere middelen 
niet helpen. We vinden het alleszins acceptabel wanneer de politie 
geweld gebruikt om de openbare orde te herstellen. Dat geweld moet 
dan wel naar verhouding zijn. 
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 We mogen ons gelukkig prijzen in een land te leven waar over 
het algemeen de mensenrechten geëerbiedigd worden. We mogen ook 
weten dat wij door onze wijze van leven (consumeren), mensonterende 
situaties in ontwikkelingslanden juist laten voortbestaan. Denk maar 
aan economische uitbuiting in deze lage-lonen-landen, veroorzaakt 
door al te lage prijzen van bijvoorbeeld de kleding die wij kopen. Echte 
vrede kan er dan ook alleen maar zijn, als wij mensen die van ons 
afhankelijk zijn, rechtvaardig behandelen. 
 Het is goed deze problematieken te overdenken. Onze wereld 
is één groot dorp geworden. Alles hangt met alles samen. Vrede 
zonder rechtvaardigheid bestaat niet. Een vertrouwd 
samenlevingsideaal is dan ook: ieder het zijne geven en gunnen. Er 
wordt wel eens gezegd: Rechtvaardigheid is het minimum van de 
liefde. Als christenen mogen we ons daardoor laten inspireren en 
wellicht meer doen dan dat waartoe wij ‘verplicht’ zijn. 
 

Pastoor J. van Dril. 
 

In Memoriam Minkje Brinkman-Oosterhaven (1930-2017) 
 
Minkje Brinkman ontviel ons enigszins onverwacht op de late 
zaterdagavon 12 augustus. Zij is oud geworden, maar de laatste jaren 
waren moeilijk, ook voor haar kinderen die ze niet altijd meer herkende. 
In een gevulde Bonifaciuskerk hebben we afscheid genomen van een 
vrouw die altijd klein van stuk was maar zich het vuur uit de sloffen liep 
voor anderen. Daarin was ze groot. Zo wordt ze in heel Medemblik 
herinnerd. En daarbuiten. Van ver was de familie gekomen om 
afscheid te nemen: uit Brabant en Fryslân, en uit alle hoeken van 
Medemblik. 
 Voor haar kinderen was ze ‘de allerliefste moeder die ze zich 
maar konden wensen’. Voor heel veel anderen is ze ook als een 
moeder geweest: zorgen, liefhebben, klaarstaan. In de destijds nog 
gereformeerde kerk werd zij als eerste vrouw diaken. Ten tijde van de 
kerkenfusie was zij ouderling. Plichtsgetrouw, dienstbaar en nooit 
klagend. Altijd opgewekt en nooit te weinig energie voor eindeloze 
hand- en spandiensten. 
 Uit het Friese Achlum was ze al als meisje naar Medemblik 
gekomen. Ze heeft een intensief leven gehad, met bergen en dalen. 
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Die laatste herhalen we hier niet allemaal. God kent ze. Wel hebben 
wij haar de zegen van God meegegeven. Het geloof betekende heel 
veel voor haar. Haar rust is haar gegund, hoezeer Sanneke, Theo en 
Dirk hun moeder zullen missen. 
 Dat de genade van de Eeuwige over haar gekomen is en dat zij 
nu dan gekend is door God –dàt geloven wij. Ja, dat weten we wel 
zeker. 
 
Dat de Heare jo segenje mei en behoedzje. 
Dat Hy it ljocht fan syn antlit oer jo skine litte mei en jo genedich wêze 
sil. 
Dat Hy syn antlit nei jo takeart en jo jaan sil: syn ivige frede! 
 

ds. Oane Reitsma. 
 

24 september: Oecumenische dienst met lunch 
 
Op 24 september vieren wij de liturgie weer met onze Doopsgezinde 
en Rooms-Katholieke medegelovigen, in de St. Martinuskerk. Dit jaar 
willen wij graag samen de aftrap voor het nieuwe seizoen geven met 
wat meer ‘activiteit’ rondom de dienst. 
 In de tijd van de Reformatie – dit jaar gedenken wij dat die 500 
jaar geleden begon! – werden er ‘godsdienstgesprekken’ gehouden. 
Dit waren gesprekken tussen theologen, om te bepalen wat de juiste 
kerkelijke leer was, en wat ‘ketters’ was. Wij zullen na de dienst (met 
de nodige lichtheid en humor!) een heus ‘godsdienstgesprek’ houden. 
Pastoor Van Dril en ds. Van der Molen nemen het tegen elkaar op door 
middel van een aantal stellingen. Het ‘godsdienstgesprek’, waarin ook 
de mening van het publiek zal worden gepeild, zal worden geleid door 
ds. Reitsma. 
 

Wij willen de ochtend afsluiten met een gezamenlijke lunch in het Sint 
Pieter, die ons wordt aangeboden door het Katholieke 
Parochiebestuur. U hoeft zich daarvoor niet aan te melden, maar wij 
rekenen wel op uw komst! 

 
Namens de Raad van Kerken, ds. Oane Reitsma. 



Onderweg, september - oktober 2017 
 

7 
 

8 oktober: diaconale themadienst met HWK 
 
In Hoorn zetelt de Stichting Hulpverlening Westfriese Kerken (HWK). 
“Bent u het spoor kwijt? Wilt u praten over uw problemen? De Stichting 
Hulpverlening Westfriese Kerken is er voor iedereen. Zij biedt gratis 
hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisissituaties.” 
 Helaas zijn er – ook hier in West-Friesland – best veel mensen 
die het moeilijk hebben en dit soort crisishulpverlening nodig hebben. 
De Stichting wordt ook gesteund door onze diaconie. Maar: wat dóét 
deze Stichting precies? 
 Op zondag 8 oktober komt Margriet Bakker, een hulpverlener 
van deze stichting, naar onze kerkdienst toe om daar iets over te 
vertellen. Samen met haar heb ik de kerkdienst voorbereid. 
 Wij verweven verhalen die zij in haar werk tegenkomt met het 
verhaal van Job. Bij Job zit ook alles op een gegeven moment tegen. 
Hij zoekt naar houvast, maar vindt die niet. Ook voor de hulpverleners 
is het soms moeilijk adequate hulp te bieden. Je kunt het gevoel 
hebben dat de vrienden van Job hebben: je doet je best om te helpen, 
maar de psyche van de mens in nood peilt soms diepere gronden dan 
wij voor mogelijk houden. 
 Wij geven deze dienst interactief vorm, als een dialoog tussen 
Bijbeltekst, de praktijk van hulpverlening en onze eigen gevoelens en 
geloof daarbij. 
 Na de dienst is er gelegenheid om met Margriet in gesprek te 
gaan en haar vragen te stellen. 

ds. Oane Reitsma 

 
Oecumenische gespreksavond 24 oktober 
 
Wij kijken terug op een zeer goedbezochte gespreksavond op 2 mei, 
waarin we met mensen van alle drie de kerken intensief hebben 
gesproken over de betekenis van het Avondmaal, respectievelijk 
Eucharistie of Enigheidsviering, in onze verschillende tradities. Voor 
veel mensen was dit een eye-opener, omdat ze nooit echt hadden 
begrepen hoe er in de andere tradities nu precies naar wordt gekeken. 
 De avond nodigde uit om over meer thema’s te gaan praten: 
doop, ambtsopvatting, kerkopvatting. 
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 Op 24 oktober organiseren we opnieuw een oecumensiche 
gespreksavond. Deze vindt plaats in de Bonfoyer. Iemand van de 
katholieke organisatie Kerk in Nood komt dan vertellen over een heel 
actueel onderwerp: de kerk in het Midden-Oosten. 
 Als bakermat van drie religies (Jodendom, Christendom, Islam) 
is het Midden-Oosten gezegend én vervloekt. Het gebied is al 
eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen Christenen uit Irak en Syrië 
vluchten voor de barbaarse daden van Islamitische Staat.  
 Kerk in Nood steunt de situatie ter plaatse en kent daardoor 
hun verhalen uit eerste hand. Leer het Midden-Oosten kennen vanuit 
het oogpunt van drie religieuzen uit Irak, Syrië en Libanon. Zie ook: 
https://kerkinnood.nl 

Wees allen zeer welkom. De avond lijkt erg boeiend te worden, die 
begint om 19.30 uur in de Bonfoyer! 

Namens de Raad van Kerken, ds. Oane Reitsma. 
 

29 oktober: gedenkdag 500 jaar Kerkhervorming 
 
Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 96 stellingen aan 
de deur van de Slotkapel in Wittenberg zou hebben geslagen. Dat 
moment staat symbool voor het begin van de Kerkreformatie. En 
inderdaad: dat is dit jaar precies 500 jaar geleden. 
 Wij kerken ieder jaar samen met de Thomas-gemeente op de 
Oogstdank(zon)dag. Dit jaar hebben we in onderling overleg besloten 
daarvan af te wijken en een week eerder samen te kerken, om dan de 
500 jaar Kerkreformatie te gedenken. 
 Ds. C.Th. Mataheru en ondergetekende zullen samen 
voorgaan. Meer informatie volgt spoedig. 

ds. Oane Reitsma. 

3 oktober: Gespreksgroep 
 
Op 3 oktober begint de gesprekgroep weer. Twee wetenschappers 
hebben de Bijbel gelezen vanuit het oogpunt van de evolutie van de 
moderne mens. Zij lezen het boek niet als Woord van God, maar met 
de vraag: wat zegt het ons over de mens? Hun boek ‘Oerboek van de 
mens’, nemen wij als leidraad. – Opgave bij ds. Oane Reitsma. 
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Dagelijks leesrooster 
 
augustus: 
25 vrijdag Matteüs 16:1-12 Waarschuwing,  
26 zaterdag  Matteüs 16:13-20  Geen openbare belijdenis,  
27 zondag Matteüs 16:21-28  Op weg naar het kruis,  
28 maandag 1 Korintiërs 15:1-11 Getuigen genoeg, 
29 dinsdag 1 Korintiërs 15:12-28  Geloof niet alleen voor nu,  
30 woensdag 1 Korintiërs 15:29-49 Bloeitijd, 
31 donderdag 1 Korintiërs 15:50-58  De dood overwonnen. 
 
september: 
1 vrijdag Psalm 77  Schreeuw uit de diepte, 
2 zaterdag Matteüs 17:1-13 Feest van herkenning, 
3 zondag Matteüs 17:14-23 Zwakte en kracht, 
4 maandag Matteüs 17:24–18:9 Ongeloof en onbegrip,  
5 dinsdag Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie, 
6 woensdag Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping, 
7 donderdag Galaten 2:1-14 Ruimte, 
8 vrijdag Galaten 2:15-21  Paulus versus Petrus, 
9 zaterdag Galaten 3:1-14 Tact? 
10 zondag Galaten 3:15-29 Nalatenschap, 
11 maandag Galaten 4:1-11 Rechten van het kind, 
12 dinsdag Galaten 4:12-31 Paulus’ barensweeën, 
13 woensdag Galaten 5:1-12  Scherpte,  
14 donderdag Psalm 133  Saamhorigheid, 
15 vrijdag Exodus 30:22-38 Geurig, 
16 zaterdag Exodus 31:1-18  Creativiteit,  
17 zondag  Exodus 32:1-14 Gaan voor goud ...  
18 maandag Exodus 32:15-35 Vernietigend’, 
19 dinsdag Exodus 33:1-11 De Heer trekt zich terug 
20 woensdag Exodus 33:12-23 God laat zich zien, 
21 donderdag Exodus 34:1-18 Kopie, 
22 vrijdag Exodus 34:19-35 Verbondsregels, 
23 zaterdag Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid, 
24 zondag Galaten 6:1-18 Draagtijd, 
25 maandag Matteüs 18:10-20 Bereiken en aanspreken, 
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26 dinsdag Matteüs 18:21-35 Vergevingsgezindheid, 
27 woensdag Matteüs 19:1-15  Trouw, 
28 donderdag Matteüs 19:16-30 Rijkdom, 
29 vrijdag Matteüs 20:1-16 Te elfder ure, 
30 zaterdag Matteüs 20:17-28 Omgaan met macht. 
 
oktober:  
1 zondag Matteüs 20:29–21:9  Roep,  
2 maandag Matteüs 21:10-22  Zoeken naar vrucht, 
3 dinsdag Matteüs 21:23-32 Legitimatie, 
4 woensdag Ezechiël 18:1-13 Eigen verantwoordelijkheid, 
5 donderdag Ezechiël 18:14-20  (On)geloof is geen erfgoed,  
6 vrijdag Ezechiël 18:21-32 Wie is onrechtvaardig? 
7 zaterdag Ezechiël 19:1-14  Leeuwin en wijnstok, 
8 zondag  Ezechiël 20:1-12  Goede raad is duur,  
9 maandag  Ezechiël 20:13-26  Israël in de woestijn, 
10 dinsdag Ezechiël 20:27-38 De maat is vol, 
11 woensdag Ezechiël 20:39-44 Ooit komt het inzicht,  
12 donderdag Ezechiël 21:1-12  Te vuur en te zwaard, 
13 vrijdag Ezechiël 21:13-22  Zwaardmacht,  
14 zaterdag Ezechiël 21:23-32 Twee wegen,  
15 zondag Ezechiël 21:33-37 De straf van het zwaard,  
16 maandag Ezechiël 22:1-16  Bloedstad,  
17 dinsdag Ezechiël 22:17-31 Afval, 
18 woensdag Psalm 135   Macht, 
19 donderdag Jeremia 7:1-15  Tempelrede,  
20 vrijdag Jeremia 7:16-28 Verboden te bidden, 
21 zaterdag Jeremia 7:29–8:3  Verboden te feesten,  
22 zondag Jeremia 8:4-17 Valse gerustheid,  
23 maandag Jeremia 8:18-23  Tranen met tuiten,  
24 dinsdag  Jeremia 9:1-15  Afkeer, 
25 woensdag  Jeremia 9:16-25 Klaaglied,  
26 donderdag Genesis 11:27–12:9  Vertreksein,  
27 vrijdag Genesis 12:10–13:1  Vertrouwenscrisis,  
28 zaterdag Genesis 13:2-18 Uit elkaar,  
29 zondag Genesis 14:1-12 Teruggepakt,  
30 maandag Genesis 14:13-24 Abram gezegend, 
31 dinsdag Genesis 15:1-21 Hogere sterrenkunde. 



Onderweg, september - oktober 2017 
 

11 
 

 

Agenda 
 
do. 21 september 18.00 uur Bonfoyer Samen aan 

tafel (zie blz. 19). 
di. 3 oktober  19.30 uur Bonfoyer gespreksgroep 

(zie blz. 8). 
di. 17 oktober  19.30 uur  Bonfoyer  Filmavond 
       (zie blz. 18). 
do. 19 oktober  tot 12.00 uur Inleveren kopij Onderweg. 
do.19 oktober  18.00 uur Bonfoyer Samen aan tafel. 
di. 24 oktober 19.30 uur Bonfoyer Oecumenische 
     gespreksavond 
     (zie blz. 6). 
di. 21 november 19.30 uur  Bonfoyer Filmavond 
       (zie blz. 18). 
do. 23 november 18.00 uur Bonfoyer Samen aan 

tafel. 
 

Inleverdata kopij ‘Onderweg’ 
 
2017: 
Inleveren: donderdag 19 oktober. Verschijnen: vr. 27 oktober. 
 
2018: 
Inleveren: donderdag 4 januari 2018. Verschijnen: vr. 12 januari.   
 

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

donderdag 19 oktober, 12.00 uur 
via het bekende e-mailadres:  

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het 

laatste moment gedaan te worden! 
 

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 27 oktober 2017 verschijnen. 
vervolg op blz. 12 

mailto:onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
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 ‘Onderweg’ verschijnt op de vrijdag voorafgaand aan de oneven 
maanden (maart, mei, juli, september, november) In januari verschijnt 
‘Onderweg’ iets later i.v.m. de feestdagen.  
 
 Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen 
adressenbestand doorgeven aan: 

Nelly An Bos, tel. 06-23271777,  
e-mail: heeringa.andre@gmail.com. 

 
Diaconie 
 
De collecten van 1 januari 2017 t/m  13 augustus 2017 hebben de 
volgende bedragen opgebracht. 
01-1-2017 Ouderenwerk    € 44,70, 
08-1-2017 Cordaid Mensen in Nood  € 132,73, 
22-1-2017   De Regenboog Groep  € 100,05, 
29-1-2017 Exodus    € 89,60, 
05-2-2017  Kerk in Actie:   

Collecte Werelddiaconaat € 75,84, 
12-2-2017  Avondmaalsdoel:  

St. Jospeph Hospital Kagondo € 95,00, 
19-2-2017  Bloemenfonds    € 73,30, 
26-2-2017 Leprastichting    € 94,10, 
05-3-2017  Kerk in Acie: 40dagentijdcollecte € 42,95,  
12-3-2017  Kerk in Actie:  

ZWO Voorjaarszendingsweek € 98,65,   
19-3-2017 Kerk in Acie: 40dagentijdcollecte € 137,35, 
26-3-2017  Kerk in Actie:  

Binnenlands Diaconaat Voorjaar € 96,87, 
2-4-2017 Kerk in Actie: 40dagentijdcollecte € 99,30, 
09-4-2017 Palmzondag. Kerk in Actie:  

Totale werk  € 95,29, 
13-4-2017  Witte donderdag. Avondmaalsdoel:  

St. Jospeph Hospital Kagondo € 129,45, 
16-4-2017  Pasen. PKN Jeugdwerk (JOP) € 133,60, 
23-4-2017  Bloemenfonds    € 92,55, 
30-4-2017  Ouderenwerk    € 124,20, 

mailto:heeringa.andre@gmail.com
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07-5-2017  Open Doors    € 117,70,  
14-5-2017  Stichting Vluchteling   € 90,40, 
21-5-2017  Hemelvaartsdag: (doel bepaalt THOMAS-gemeente.) 
  (Aan collecte, fietssponsoring en bijdrage diaconieën) 
   Prot.Gemeente Medemblik   € 682,97, 
   Totaal Thomas Gemeente  € 525,00,  
                Totaal € 1.207,97, 
28-5-2017  Kerk in Actie: Werelddiaconaat € 99,35, 
04-6-2017  Kerk in actie:  

ZWO Pinksterzendingsweek  € 113,50, 
11-6-2017  Avondmaalsdoel: 

 St. Jospeph Hospital Kagondo € 118,85, 
18-6-2017 Bloemenfonds    € 76,55, 
25-6-2017  Kerk in Actie:  

Binnenlands Diaconaat   € 108,55, 
02-7-2017  Plaatselijk diaconaal werk  € 94,45, 
09-7-2017  Rudolphstichting   € 104,15, 
16-7-2017  St. Hulpverlening Westfriese Kerken € 87,51, 
23-7-2017  Ouderenwerk    € 85,20, 
30-7-2017  Edukans    € 81,40, 
06-8-2017  Plaatselijk diaconaal werk  € 88,15,  
13-8-2017  Kerk in Actie: 

ZWO Zomerzendingsweek € 76,70. 
 

Mede namens het college van diakenen bedanken we alle gevers. 
Wil Mosman,  penningmeester. 

 
Maladah Gambia. 
 
Sinds 2016 betalen wij als diaconie een bedrag van € 70,00 per jaar 
als schoolbijdrage voor onze ‘geadopteerde’ leerling van deze school, 
Amadou Sennah. Wij zullen dat gedurende tien jaar volhouden, zodat 
hij de gelegenheid krijgt deze school helemaal af te ronden. Dit is dan 
de basisschool en de middelbare school. 
Op de volgende pagina’s vindt u een verslag hoe het de school 
vergaat. 

Namens de Diaconie, 
Alma de Greeuw en Wil Mosman.  
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Ingezonden nieuwsbrief over het doel van de 
Avondmaalcollectes 
 

Stichting Friends of Kagondo Hospital 
 

In 2011/2012 werkte Cees Weel in het 
St. Joseph ziekenhuis in Kagondo, op 
vrijwillige basis uitgezonden door de 
internationale ontwikkelingsorganisatie 
VSO. Het ziekenhuis ligt in het 
noordwesten van Tanzania, vlakbij de 
grens met Oeganda aan de kust van 
het Victoria meer.  
Het ziekenhuis is onderdeel van het 

bisdom van Bukoba met patiënten-bijdragen als inkomsten en kan met 
moeite de eindjes aan elkaar knopen.   
Dat is de reden dat Cees destijds een Stichting heeft opgericht om het 
ziekenhuis  financieel te gaan ondersteunen. Na Cees zijn dood 
hebben wij de Stichting voortgezet.  
  
Bouw waterpomp op zonne-energie.   
In maart is er in Kagondo hard gewerkt aan de installatie van de 
waterpomp op zonne-energie. Het project is met zoveel enthousiasme 

ontvangen dat zelfs het management 
van het ziekenhuis op de eerste dag 
heeft meegewerkt op de bouwplaats!   
Dankzij de foto’s die Josue ons tijdens 
de bouw stuurde was de voortgang van 
de bouw te volgen op onze Facebook- 
pagina: 
www.facebook.com/friendsofkagondoho
spital  

  
 Waterpomp draait naar verwachting.   
De installatie is eind maart opgeleverd 
en de leverancier heeft het systeem 
ongeveer een maand gemonitord. Het 
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blijkt dat de pomp gemiddeld 7.000 liter water per uur oppompt. De 
oude pomp kwam vaak niet verder dan 5.000 liter water per uur. Er zijn 
twee personeelsleden opgeleid over de werking van het systeem en 
het onderhoud.  
  
Mogelijk vervolgproject. 

Inmiddels is het ziekenhuis, met 
fondsen uit de VS, begonnen met het 
uitbreiden van het  
regenwateropvangsysteem. Het is 
momenteel nog niet duidelijk of hier nog 
fondsen voor dit doel voldoende zijn of 
dat onze extra opbrengsten hierbij 
nodig zijn. Mocht dat niet nodig zijn dan 

gaan onze gedachten uit naar een fonds voor arme patiënten, 
verbetering van de huisvesting van het personeel of verbetering van 
het familieverblijf.  

 Hartelijke groet,  
Marijke Braun, voorzitter  

Michiel Dol, secretaris  
Benno Maassen, penningmeester.   

 
 

College van Kerkrentmeesters 
 
Kerkelijke collectes in 2017. 
Overzicht 1e helft 2017 van totalen per onderdeel: 
  
Onderhoud gebouwen  € 27,50,           
Plaatselijk pastoraal werk  € 261,35, 
Instandhouding eredienst  € 323,43, 
Kerkmuziek    € 319,80, 
Generale Kas predikantsplaats € 225,51, 
Algemene kosten    € 348,18, 
Energiekosten    € 250,37, 
Onderhoud tuin en terrein  € 73,90. 
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Filmaankondiging 
 
Op dinsdag 17 oktober om 19.30 uur gaan 
we weer een film draaien in de Bonfoyer en 
wel ‘Jonathan Livingston Seagull’. Seagull is 
een film van een verbluffende schoonheid 
die het verhaal vertelt van een jonge 
eigenwijze zeemeeuw, die tegen de regels 
van de groep in zijn eigen gang gaat met alle 
moeilijke, maar ook mooie gevolgen van dien. 
Dit tijdloze verhaal naar de bestseller van Richard Bach is zeer de 
moeite van het kijken waard(en vaker kijken is mijn persoonlijke 
ervaring). 
Deze destijds voor een Oscar genomineerde film wordt prachtig omlijst 
door de muziek van muzieklegende Neil Diamond. 
Echt de moeite waard. 
 
Alvast ook de aankondiging voor de film ‘Secrets and lies’, een engelse 
film, maar nederlands ondertiteld, die we draaien op dinsdag 21 
november om 19.30 uur in de Bonfoyer. 
De arme Cynthia deelt een kleine arbeiderswoning met haar enige, 
volwassen dochter Roxanne.Op zekere dag krijgt ze een 
telefoontjevan ene Hortence, die beweert Cynthia's dochter te zijn die 
bij de geboorte ongezien ter adoptie is afgestaan. Zij besluiten tot een 
ontmoeting.... 
Hortence blijkt een donkere huiskleur te hebben en Cynthia vermoedt 
dat er een vergissing in het spel is, maar niets is minder waar. Dat er 
meer geheimen en leiugens in het spel zijn, blijkt als Cynthia haar 
donkergekleurde dochter meeneemt naar een bbq bij haar broer ter 
ere van de 21ste verjaardag van Roxanne. 
In de hoofdrol Brenda Blethyn, bij velen bekend als ‘detective Vera’, 
een destijds veelvuldig bekroonde film. 
Ik hoop dat we twee mooie filmavonden tegemoet zien. 
Opgeven kan weer via de lijst in de Bonfoyer, de twee zondagen 
vooraf. 
De opbrengst van deze avonden komt weer ten goede van het Family 
Help Project. 

Hannie Huttinga. 
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Samen aan tafel 
 
't Is weer voorbij, die mooie zomer… 
Dit horen we steeds via de reclame op 
de TV. 
Dat lijkt erger dan het is, want de 
nazomer en straks de herfst kunnen 
ook heerlijk zijn. Ieder seizoen heeft 
toch wel een eigen charme. Allerlei activiteiten gaan ook weer van 
start, zo ook ‘Samen aan tafel’. 
Marga en Thomas van Hulsen zullen, ondanks hun bouwdrukte, weer 
voor ons gaan koken en wel op de donderdagen 21 september, 19 
oktober en 23 november. 
Noteert u het a.u.b. meteen voor alle drie keren in uw agenda, dan 
kunt u het niet vergeten. 
Aanmelden weer als altijd via de lijst in de Bonfoyer de twee zondagen 
voordien en uiterlijk dinsdag kunt u zich nog aan- of afmelden bij Wil 
Zeldenrust, bij voorkeur via w.zeldenrust@quicknet.nl (of anders 
telefonisch 544783). 
N.a.v. de enquete  is besloten dat u als u dat wilt een glaasje wijn bij 
de maaltijd kunt drinken, á € 1,00 per glas. Er staat een potje bij de 
wijn, waarin u het geld kunt doen.   
De kosten worden, omdat de inkomsten niet altijd helemaal de kosten 
dreigen te dekken, verhoogd van € 6,00 naar € 6,50. (exclusief wijn 
dus). Frisdrank blijft gratis. 
Als er mensen zijn die graag willen komen, maar slecht ter been zijn, 
kunt u dat melden bij Wil Zeldenrust of Hannie Huttinga 
(duinhut@hetnet.nl of 541099), dan proberen wij daar een oplossing 
voor te vinden. 

Namens de voorbereidingscommissie,  
Hannie Huttinga. 
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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: 
22-06: mevrouw G. Voorthuijzen-Morsink op 75-jarige leeftijd.  
12-08: mevrouw M. Brinkman-Oosterhaven op 86-jarige leeftijd.  
 
Verjaardagen:  
29-08:  de heer M. Cremer, Droge Wijmersweg 5 /269 Wervershoof. 
01-09:  mevrouw J.A. Wijand – Kruijver, Lakenkopersgilde 5. 
02-09: mevrouw H.H. Heijnen – Moret, Houtkopersgilde 6. 
07-09: de heer J.K. Steeman, Molenmeesterstraat 6. 
08-09: de heer G. de Graaff, Overtoom 48. 
13-09: mevrouw A.T. Terpstra - de Bruijne, Westereiland 45. 
14-09: mevrouw P.M. Meijers - van Gijzen, Waterborg 31. 
17-09: mevrouw T.G. Smoor – Grootenhuis, Pekelharinghaven 11. 
20-09: de heer P. Bongers, Waterborg 289. 
21-09: mevrouw A.M. van de Wetering – Gelmers, Bottelierstraat 54, 
 de heer W. Geveke, Westereiland 116. 
01-10: mevrouw T.J. Welp, Van Houweningepark 21. 
02-10: mevrouw W.C. Heering – Kaspers, Werenfridushof 17, Wervershoof. 
03-10: mevrouw P. Woninck – Stolk, Rigtershof 179. 
08-10: de heer M. Bood, Nieuwstraat 39 A. 
10-10: mevrouw G.R. Breton – Dijks, Waterborg 169. 
15-10: mevrouw T. Draijer – Nauta, Oosterhaven 56. 
25-10: de heer R. Pasterkamp, Achtereiland 2 B. 
27-10: de heer P.G. Bomekamp, Westersingel 36. 
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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. 

 
Ingezonden 
 
Dank! 
Voor alle reacties die ik de afgelopen maanden tijdens mijn ziekte heb 
ontvangen in de vorm van  kaarten, telefoontjes en bezoeken. Het is 
mooi te ervaren dat er mensen aan je denken. 
Ik ben in het AMC  geopereerd aan een lekkende hartklep, blij dat dat 
achter de rug is. Ik moet nu weer langzaam op gang komen, volgens 
de artsen gaat dit nog wel enige maanden duren, maar ik heb het 
gevoel dat ik vooruit ga. 
Ik ben een dankbaar mens. 

Lucie Bloemhof. 
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Ingezonden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na afloop van de kerkdienst op zondag 27 augustus  zorgt het 

diamanten bruidspaar voor iets lekkers bij de koffie. 
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Ingezonden 
 
Bløfdienst ‘Verbinding verbroken?’ op 1 oktober, 19.00 uur in 
Winkel. 
Al sinds 2006 verzorgt ds. Jan Andries de Boer rockdiensten. Een 
rockdienst is een kerkdienst, waarin in plaats van psalmen en 
gezangen muziek wordt uitgevoerd van een bekende rockband. De 
gebruikte nummers vormen een zinvol geheel samen met 
bijbellezingen en gesproken woord. Het thema van de nieuwste is 
‘Verbinding verbroken?’. Deze dienst is in juni van dit jaar op 
Terschelling in première ging ter gelegenheid van het Oerol-festival. 
In deze tijd lijkt er een tweedeling lijkt te zijn ontstaan in de 
maatschappij: groepen mensen, die elkaar niet meer verstaan en ook 
nauwelijks contact met elkaar hebben. Dat is de horizontale lijn. Maar 
het geldt ook in verticale zin. Veel mensen zijn een band met God kwijt 
geraakt en ook dat mag beslist een verlies worden genoemd. Zie je de 
beide lijnen samen, dan vormen ze een kruis. De muziek wordt live 
uitgevoerd door de band TeBoven, die zich speciaal heeft toegelegd 
op het uitvoeren van muziek van Bløf, en waarmee ds. De Boer al 7 
jaar samenwerkt. De dienst wordt gehouden in de Lucaskerk, 
Dorpsstraat 177 in Winkel. Toegang vrij. 

 
 
Ingezonden  

 
Taizé-viering op zondagavond 15 oktober in Westwoud 

 
Taizé West-Friesland organiseert op 
zondagavond 15 oktober a.s. weer een Taizé-
viering in de PKN-kerk van Westwoud.  
Aanvang 19.30 uur.  
De kerk is vanaf 19.00 uur open.  
Adres: dr. Nuijensstraat 24, 1617 KA Westwoud. 
 
Naast de iconen van vriendschap en die van 
barmhartigheid, staat het kruis centraal dat in Taizé 
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bij de gebedsvieringen wordt gebruikt.  
Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizé-liederen 
worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en 
bezinning in een hectische wereld. 
 
Wat is een Taizé-viering?  
 
 

Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 
50 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en 
veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te 
komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat 

geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te 
laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, 
meditatie en korte gebeden.  
Hoewel er stoelen genoeg zijn, kun je ook op de grond zitten. Kussens 
zijn er, maar je kunt natuurlijk ook een bidkrukje meenemen. Taizé is 
ook ontmoeten; generaties, culturen, gelovigen van verschillende 
richtingen en niet-gelovigen ontmoeten elkaar. We hopen met de 
vieringen vooral ook jongeren aan te spreken. 
 
Liederen centraal. 
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn 
korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. 
De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je 
onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als 
meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee 
regels lang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lied
http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
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Dertig nieuwe bijbelvertalingen afgerond in 2016 
 
Ruim 95 miljoen mensen kunnen voor het eerst de Bijbel lezen in 
hun eigen taal. In 2016 kwamen in dertig talen voor het eerst 
bijbelvertalingen beschikbaar, onder meer in het Surinaams. Dit 
meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de 
bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) maakt deel uit van de United 
Bible Societies en droeg bij aan de vertaling van de Bijbel in het 
Sranantongo (Surinaams). Deze werd eind oktober 2016 feestelijk in 
gebruik genomen. In 2016 droeg het NBG substantieel bij aan het 
vertalen van de Bijbel in het Ossetisch (een taal uit de Kaukasus) en 
aan projecten in Angola, Gabon, Ivoorkust, Sierra Leone, Mexico en 
Siberië. De vertaling in het Ossetisch is bijna klaar.  
 
Eindstand 2016. 
Wereldwijd lopen er meer dan 400 vertaalprojecten. De complete Bijbel 
is per eind 2016 vertaald in 648 talen. Het grootste gedeelte van de 
wereldbevolking (5,2 miljard mensen) heeft toegang tot de Bijbel in de 
eigen taal. In nog eens 1.432 talen is het Nieuwe Testament vertaald, 
waardoor 657 miljoen mensen het evangelie kunnen lezen. Daarnaast 
zijn in 1.145 talen, gesproken door 434 miljoen mensen, delen van de 
Bijbel beschikbaar. Voor de overige 253 miljoen wereldburgers is de 
Bijbel nog niet in hun eigen taal te lezen.  
 
Braille en gebarentaal. 
In 44 talen is de Bijbel in braille beschikbaar voor blinden. In 2016 
kwamen daar braille-bijbelgedeeltes bij in het Spaans, Duits en Kirundi 
(een taal uit Burundi). Het NBG droeg bij aan het realiseren van braille-
evangeliën in Rwanda. Voor doven verschenen nieuwe bijbelgedeeltes 
in gebarentaal in onder meer het Japans, Hongaars en Thais. Bij de 
United Bible Societies lopen zestien gebarentaalprojecten en zijn er 
negen in voorbereiding. Uiteindelijk zullen deze vertaalprojecten de 
Bijbel voor ruim 12 miljoen doven toegankelijk maken. 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap. 
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Contactgegevens 
Postadres:   Postbus 146, 1670 AC Medemblik.   
Predikant:  dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A 820490, 

    06-22827681 (spoed). 
e-mail: predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl 

Kerkenraad:  P. Stam, voorzitter. 
   mevr. G. Geveke, scriba:   06-52114019. 

tijdelijk e-mailadres: scribageveke@gmail.com 
College van    
Kerkrentmeesters: P. Keemink, voorzitter   0229-725930. 
   R. van der Heijden, secretaris   543336. 

e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Diaconie:  mevr. H. Huttinga, voorzitter   541099. 
   Alma de Greeuw, secretaris   544897. e-mail: 
diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Kerkelijke rekeningen: IBAN nummers: gebruiken zonder spaties  
Diaconie:  W. Mosman     0228-581888. 
   IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66 
   t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik. 
Vrijwillige bijdragen: D. Meijers     542124. 

IBAN:  NL47 ABNA 0586 8274 04 
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik. 

Alle overige betalingen: H. Benedick      543791. 
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92 
t.n.v. Protestantse Gemeente te  Medemblik.  

Bonifaciuskerk: Kerk, Bonfoyer en / of consistorie zijn te bespreken bij: 
Rob  v. d. Heijden  543336, e-mail: 
cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl   
Bij afwezigheid: Arnold de Greeuw,  
e-mail: arnold@degreeuw.nl 

Onderweg:  Kopieerwerk: mevr. D. Poot.  
Verspreiding: mevr. T. Smoor,   544642. 
Redactie: J.P. Reinstra,   542043. 

     onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Website kerk:  www.bonifaciuskerkmedemblik.nl Kopij website naar:  

webmasters@bonifaciuskerkmedemblik.nl  
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