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Kerkdiensten Bonifaciuskerk

zondag 21 februari. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. H. van der Burg uit Harderwijk.
Collecte:
1e
Diaconie:
ZWO Kerk in Actie.
2e
Kerk:
Plaatselijk toerustingswerk.
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039.
zondag 28 februari. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. A. Reitsma.
Themadienst ‘Groene kerken’ en Biddag.
Liturgische schikking: Florisgroep.
Collecte:
1e
Diaconie:
Solidaridad.
2e
Kerk:
Energiekosten.
Koster: K. van Duijn, tel. 540414.
zondag 6 maart.
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. H. Haandrikman uit Enkhuizen.
Collecte:
1e
Diaconie:
Veertigdagentijd Noodhulp.
2e
Kerk:
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.
zondag 13 maart. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. A. Reitsma.
m.m.v. ‘Nieuwe Westfriese Cantorij’ o.l.v. Tineke Broers:
De Zeven Kuiswoorden.
e
Collecte:
1
Diaconie:
Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat.
2e
Kerk:
Onderhoud gebouwen.
Koster: J. Kool, tel. 541127.



Op blz. 22 staat een mooie, nagekomen mededeling!!
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Overdenking
Gij, Eeuwige,
Met Uw droomtuin voor ogen,
Richt onze voeten op aarde,
Leer onze handen de aarde tuin beheren.
Herstel ons zicht op wat breek en broos
Kwetsbaar en klein is.

Geef ons oog voor vernietiging en vergiftiging,
Onherstelbare schade voor Uw schepping.
Herstel ons denken aan vandaag en morgen.
Richt ons op duurzaamheid,
Met uw droomtuin voor ogen,
Tot in eeuwigheid

Naar aanleiding van de Groene Kerkenzondag
van 28 februari 2016
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Van de predikant
Zelden valt Pasen zo vroeg als in dit jaar. Meestal is het in de loop van
april, dit jaar al in maart. Dat is zeldzaam. Het betekent ook dat de
veertigdagentijd inmiddels is begonnen. Altijd een bijzondere tijd. Tijd
van inkeer en bezinning. Tijd dat we het dichtst bij ons innerlijke geloof
komen. Tijd van terugkijken op onszelf in de afgelopen tijd en tijd van
vooruitkijken naar het grote feest van Pasen.
In onze kerk zijn de sobere maaltijden weer begonnen. Ik zou u willen
vragen daar gewoon eens aan mee te doen. Samen gemeente zijn
rondom een eenvoudige maaltijd, waarbij we nadenken over het lijden
en sterven van de Heer. Verderop in dit blad leest u een nadere uitleg.
In het bijzonder zou ik u willen uitnodigen voor de sobere maaltijd op 9
maart. Dan komen namelijk onze zusters en broeders uit de THOMASgemeente met ons de maaltijd houden. Een kleine aanvulling op de
gezamenlijke diensten die we halfjaarlijks hebben. Er wordt dan een
film gedraaid rondom het jaarthema van de diaconie – ook daar leest u
over. Wees erbij, om ook zo samen kerk te zijn!
Wat de diensten betreft kijk ik ook terug en vooruit. Ik kijk terug op een
prachtige oecumenische dienst in januari, met ruim 180 kerkgangers.
Ik vond het een grote vreugde om te mogen voorgaan, samen met mijn
doopsgezinde en Rooms-katholieke collega’s. En er staan nog een
aantal bijzondere diensten te wachten. Op 28 februari een themadienst
met de diaconie, waarin we stilstaan bij het thema ‘Groene kerken’.
Duurzaamheid, hoop, de opdracht om de schepping te onderhouden
om haar leefbaar te laten blijven voor de toekomstige generaties. Wij
willen daar niet alleen bij stilstaan, maar willen ook concreet iets dóén
voor een betere wereld. Als symbool daarvan hopen wij een boom
(een ceder) te planten in de tuin bij de kerk.
En tot slot noem ik nog een dienst waar ik erg naar uitkijk: 13 maart
krijgen we een gastkoor, dat muziek zingt over de 7 laatste
kruiswoorden van Christus.
Inmiddels hebben wij in de kerkenraad afscheid genomen van drie
ambtsdragers. Nummer vier vertrekt binnenkort ook vanwege
verhuizing. Van de dan acht overgebleven kerkenraadsleden zijn er
twee al ruim over hun maximale termijn heen. En van de overigen is
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een deel van zins volgend jaar te vertrekken. Daar staat tegenover dat
er tot nu toe niemand in onze gemeente bereid is een ambt (opnieuw)
te aanvaarden – ik loop nu al twee jaar te zoeken en te vragen.
In de bevestigingsliturgie van ambtsdragers staat altijd de vaste zin:
‘hoe zouden de predikanten hun herderlijke opdracht kunnen vervullen,
als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen mochten
rekenen?’ U mag best van mij weten dat het een vreemde
gewaarwording is in mijn werk in deze gemeente. Ruim twee jaar
geleden heeft Medemblik mij beroepen en daarmee aangegeven dat zij
graag wil dat ik met hen kom werken om de kerk op te bouwen op de
weg naar het Koninkrijk van God. Maar wat kan ik als predikant als de
gemeenteleden het en masse laten afweten om een ambt op zich te
nemen? Het roept bij mij de vraag op hoe we tegen de ambten aan
kijken.
Tot slot wil ik u wijzen op de kerkvisitatie, die wij zeer spoedig
verwachten, namelijk op 7 maart. Een visitatie is een pastoraal bezoek
van de ene gemeente aan de andere. Ik moet daarbij denken aan het
verhaal in Handelingen 14, 21-28. Paulus en zijn compaan Barnabas
reizen door klein-Azië. Zij doen daar vele steden aan: Lystra, Derbe,
Ikonium, Pamfilië. Wat was het doel van deze reizen? Ze zochten er de
eerste christelijke gemeenten op, hun broeders en zusters. Vers 22:
“Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in
het geloof, maar wezen hun erop dat wij pas na vele beproevingen het
koninkrijk van God binnengaan.”
Iedereen die weleens in de kerkenraad heeft gezeten, weet dat wij met
elkaar (en onder elkaar) ook wel eens tegen ‘beproevingen’ aanlopen.
Toch blijven we kerk, blijven we elkaar bemoedigen. Paulus en
Barnabas “brachten” in hun thuisgemeente “verslag uit van alles wat
God door hen tot stand had gebracht.”
Net als Paulus en Barnabas gaan ook visitatoren (dat zijn gewoon
ambtsdragers uit andere gemeenten) rond om de gemeenten te
bemoedigen, te horen wat er zoal speelt en brengen daarover verslag
uit.
De visitatie is een heel belangrijk middel om in de gaten te houden of
het goed gaat in de gemeentes. Gemeenteleden kunnen daar ook een
belangrijke rol in spelen. Gemeenteleden hebben namelijk het recht
om gebruik te maken van het spreekuur. Maakt u zich ergens zorgen
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over in de gemeente of wilt u juist iets positiefs melden, doet u dat
vooral. U kunt zich aanmelden bij de visitator ds. Bos (zie verderop).
Want we moeten met elkaar de kerk blijven dragen. De zorgen en de
vreugden. Ik hoop dat u uw verantwoordelijkheid neemt om zo samen
de kerk op te bouwen. Alleen zo kunnen we op weg zijn naar de dag
dat het Licht aanbreekt in deze wereld.
ds. Oane Reitsma.

zondag 13 maart: Nieuwe Westfriese Cantorij
In onze dienst op zondag 13 maart komt er een gastkoor zingen. De
Nieuwe Westfriese Cantorij onder leiding van Tineke Broers zingt de
Zeven kruiswoorden, zoals ze zijn getoonzet door de Franse
componisten César Franck en Charles Gounod.
Deze componisten hebben de traditionele zeven laatste uitspraken van
Jezus aan het kruis op een magistrale wijze getoonzet. In deze
composities komt toonkunst en diep doorleefd geloof samen. Daarom
wilde ik zelf graag dat wij dit niet in een concert ‘uitvoeren’, maar een
plek geven in de liturgie, waar wij als gelovige gemeente samen zijn
voor Gods aangezicht. De eigenlijke plek waar deze muziek thuishoort.
De traditionele zeven ‘kruiswoorden’ zijn:
- Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten
(Mt. 27,46; Mc. 15,34; Ps. 22),
- Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen (Lc. 23,34),
- Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn
(Lc. 23,43),
- Vader, in uw handen beveel ik mijn geest (Lc. 23,46),
- Dat is uw zoon, … Dat is je moeder (Joh. 19,26-27),
- Ik heb dorst (Joh. 19,28),
- Het is volbracht (Joh. 19,30).
De liturgie vormt zich rond deze ‘woorden’, zodat de dienst – midden in
de veertigdagentijd – een indringende meditatie wordt richting het
sterven en de opstanding van onze Heer. De kern van ons geloof.
Komt allen!
ds. Oane Reitsma.
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Dagelijks leesrooster
februari:
vr. 19:
za. 20:
zo. 21:
ma. 22:
di. 23:
wo. 24:
do. 25:
vr. 26:
za. 27:
zo. 28:
ma. 29:

Exodus 7:26-8:11 Kikkerproef.
Lucas 6:12-26 Het echte geluk.
Lucas 6, 12-26 Het echte geluk
Lucas 6, 27-38 Christelijke assertiviteit
Exodus 8, 12-28 Te moeilijk voor magiërs
Exodus 9, 1-12 Pest en puisten
Exodus 9, 13-35 In zwaar weer
Exodus 10, 1-20 Kaalslag
Exodus 10, 21-11, 10 Het licht verdwijnt
Hebreeën 7, 1-10 Meer en minder
Hebreeën 7, 11-28 Hoop op iets beters

maart:
di. 1:
wo. 2:
do. 3:
vr. 4:
za. 5:
zo. 6:
ma. 7:
di. 8:
wo. 9:
do. 10:
vr. 11:
za. 12:
zo. 13:
ma. 14:
di. 15:
wo. 16:
do. 17:

Johannes 7, 1-13 Geen ster-allures
Johannes 7, 14-24 Hoog opgeleid
Johannes 7, 25-36 Ongrijpbaar
Johannes 7, 37-53 Uitnodiging
Psalm 103 Oneindige liefde
Johannes 8, 1-11 Zandschrift
Johannes 8, 12-20 Getuigenis
Johannes 8, 21-36 Bevrijdende waarheid
Johannes 8, 37-47 Wie is je vader?
Johannes 8, 48-59 Wie heeft Abraham gezien?
Hebreeën 8, 1-13 Bemiddelaar
Hebreeën 9, 1-14 Oud en nieuw
Hebreeën 9, 15-28 Reiniging
Exodus 12, 1-13 Voorbijgaan
Exodus 12, 14-28 Bloedspoor
Exodus 12, 29-42 Het land uit!
Exodus 12, 43-51 Feestregels
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vr. 18 maart:
za. 19:
zo. 20:
ma. 21:
di. 22:
wo. 23:

Lucas 19, 11-28 Werk met wat je krijgt
Lucas 19, 29-48 Intocht en uittocht
Hebreeën 10, 1-10 Slechts een schaduw
Hebreeën 10, 11-18 Gods rechterhand
Hebreeën 10, 19-39 Houd elkaar vast
Lucas 22, 1-13 Voorbereidingen

Gespreksgroep ‘Beelden van Jezus’
De volgende data voor de gespreksgroep zijn dinsdag 1 maart en
dinsdag 5 april. In maart spreken we over religieuze muziek, een
presentatie die ik in januari in Amersfoort mocht geven en graag met u
wil delen, en in april en mei gaan we aan de slag met het boek van ds.
Van der Kaaij. Van hem heb ik inmiddels de toezegging dat hij begin
juni bij ons komt spreken. Informatie daarover volgt later.
Voor nu: Bonfoyer, 19.30 op bovengenoemde data. Allen welkom.
ds. Oane Reitsma.

Diakonie
Diaconale actie 2016: Solidaridad.
We proberen ieder jaar een speciaal doel te kiezen, waar de opbrengst
van de avondmaalscollectes en eventuele andere extra acties voor
bestemd zijn.
Voor 2016 hebben we gekozen voor Solidaridad en in het bijzonder:
een bijdrage geven voor het trainen van katoenboeren in India,
waardoor zij duurzaam kunnen gaan verbouwen, betere oogsten
krijgen en niet langer zoveel gif op hun land moeten strooien.
Dit betekent ook, dat vrouwen en kinderen, die katoen moeten plukken,
niet meer ziek worden en dat er minder misvormde kinderen geboren
zullen gaan worden.
We hebben hiervoor ook gekozen, omdat we niet alleen een goed
doel, maar ook een groen doel willen steunen. We vinden dat we
zuinig moeten zijn op onze aarde, voor de mensen die er nu leven,
maar ook voor de generaties die nog na ons komen.
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Om deze reden hebben we in 2014 ook gekozen voor de schoenenactie, waarmee we niet alleen het Lilianefonds steunden om
gehandicapte kinderen te helpen, maar ook een bijdrage leverden aan
het recyclen van schoenen.
Solidaridad is een ontwikkelingsorganisatie met als belangrijkste doel
de bestrijding van armoede in Latijns-Amerika, Azië en Afrika.
Solidaridad is in Nederland o.a. bekend als organisatie achter Fair
Trade, Max-Havelaar koffie, Oké-bananen en Kuyichi-jeans.
Op Wikipedia kunt u uitgebreider informatie lezen over Solidaridad.
In een volgende Onderweg wil ik u meer over onze jaar-aktie vertellen.
Namens de diakenen Alma, Wil en Wil, Hannie.

Ingezonden door Stichting “Holland Building” Nepal

S”HB”N
Stichting “Holland Building” Nepal

Cerebral

Palsy

Update Noodhulp voor Nepal (februari 2016).
“Het is al weer een paar maanden geleden dat wij onze laatste
noodhulpupdate hebben gedaan. Dus wordt het weer tijd voor wat
nieuws. Jammer genoeg is de situatie nog steeds hetzelfde als in
oktober vorig jaar, toen wij Nepal bezochten. Er is nog steeds een
grensblokkade en de gesprekken tussen de Madhesi's en het
parlement lopen elke keer op niets uit.
Ondertussen kregen we noodkreten van onze mensen in Nepal, want
het werd nu winter en het was vooral in de hoger gelegen dorpen
vreselijk koud. En als je dan in een plastic tentje of onder golfplaten
moet slapen, word je daar niet vrolijk van.
Wij hebben een aantal vrienden geld gestuurd via Western Union en
allereerst heeft Urmo 100 dekens laten maken en naar haar dorp
gebracht. Wij dachten er niet bij na, dat als het geld er is, het dan pas
begint. Er moet vervoer geregeld worden en er is bescherming nodig
voor onderweg, want iedereen wil wel zo'n warme deken. Urmo heeft
het gedaan en wij zijn haar hier heel dankbaar voor.
Ook onze vriend Pasang, onze jonge dokter heeft 200 dekens gekocht
en 100 dekens naar Manakharka gebracht. Dit is het dorp waar hij ook
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in een klein ziekenhuisje werkt. Iedereen kreeg ook een solarlamp,
gesponsord door de mensen van de Commanderij St. Willibrord en St.
Servaas. Ook hebben we Pasang uitvoerig bedankt. De overige 100
dekens en lampen gaan naar Sermathang, het geboortedorp van
Pasang.
Ook hebben we Pradip geld gestuurd en omdat hij zelf ziek was,
longontsteking, heeft zijn vader de dekens, (150 stuks) in hun dorp
uitgedeeld. Er zijn daar ook gehandicapte mensen en die mochten de
dekens uitdelen. Dank aan Pradip zijn vader.
Er is een groep jonge mensen die zichzelf heeft verzameld in een
werkgroep die ''Bring Thoughts into Action'' heet en allerlei dorpen
bezoekt om daar de huizen op te bouwen met earthbag zakken.
Zakken dus met modder en stenen gevuld om daarmee het huis op te
bouwen. Eén van deze mensen is Myrthe en zij komt uit Nederland.
Wij hebben het team afgelopen oktober ontmoet en ook hen hebben
we geld gestuurd.
Deze groep mensen wil ook de jonge vrouwen voorlichting geven in de
dorpen over menstruatie enz. Een prachtig initiatief dat we graag
steunen.”
Naschrift van de diakonie:
Inmiddels hebben we € 200,00 overgemaakt voor nog meer warme
dekens.

Diakonie
HOOP voor de toekomst- Groene Kerken(zon)dag 28 februari 2016.
De Protestantse Kerken in Nederland (PKN dus) hebben al langer in
hun beleid, visie, dat wij ook als kerken bij moeten dragen aan een
groen en duurzaam Nederland. Onze opdracht vanuit Genesis 1 om de
aarde op een goede manier te beheren tot welzijn van een ieder.
Ook wij in Medemblik willen daar graag ons steentje aan bijdragen, dus
nam de Diaconie het initiatief om een Groene Kerkenzondag in het
leven te roepen; dit jaar gecombineerd met de Bidzondag.
Maar wij willen graag u als gemeente er zoveel mogelijk bij betrekken!
Dit kan middels een artikel uit de krant of tijdschrift waarin u
hoopgevende, maar ook juist verkeerde signalen opvangt over ons
9

Onderweg, februari / maart 2016
milieu en manier van leven en werken. Eigenlijk beslaat milieu,
duurzaamheid ons hele leven. We hebben er elk moment van de dag
mee te maken. Welke keuzes maken we: lopend, op de fiets of toch
maar de auto gepakt voor het gemak. Zo ook met ons voedsel: is
goedkoop ons criterium of hoe het voedsel groeit, graast!
M.a.w. neem een artikel of voorwerp 28 februari mee naar de kerk of
gewoon uw eigen mening, die overigens ook mag zijn “is allemaal
onzin, geloof ik niet en wat kan ik in mijn eentje doen”. U mag uw
bijdrage ook eerder bij een van de diakenen inleveren, zodat wij al het
een en ander kunnen voor bereiden.
Ook zouden we het leuk vinden als u suggesties heeft om in onze
kerk duurzamer bezig te zijn
We willen uw mening, artikel, graag op twee vellen papier verzamelen:
negatieve en positieve geluiden en misschien kunnen we dan tijdens
de koffie nog wat uitgebreider met elkaar hierover discussiëren!
Bij de koffie zal er een “groene” versnapering zijn.
Wij hopen, dat zoveel mogelijk mensen mee zullen doen en
denken, tenslotte gaat het om de toekomst van onze kinderen en
kleinkinderen. Als wij de aarde goed bejegenen zal dat ten goede
komen aan ons mensen.

Een sobere broodmaaltijd
Op woensdag 10 februari begon de veertigdagen- of lijdenstijd, die in
de christelijke traditie gekenmerkt wordt door soberheid, inkeer en
bezinning. We gaan op weg naar Pasen.
We leven in een tijd van overvloed, een tijd waarin we meer
voorgeschoteld krijgen dan wellicht goed voor ons is. Daarom kan een
periode van matiging helpen beter in balans te blijven met jezelf, je
omgeving en met de aarde waarop je leeft. Dit versoberen kan
bijvoorbeeld bestaan uit geen alcohol drinken, minder eten, maar ook
de sociale media aan teugels leggen. Ieder kent zijn eigen verslaving
en zwakheid.
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We hebben er in onze gemeente voor gekozen om wekelijks in deze
tijd een sobere broodmaaltijd te houden. Het gaat daarbij niet alleen
om het voedsel, maar vooral ook om samenzijn en bezinning. Samen
het brood delen schept verbondenheid. Een korte meditatie, een
bijbelgedeelte en een lied markeren wekelijks de stappen op de
pelgrimsweg naar Pasen.
Waarom een broodmaaltijd?
Brood is oervoedsel. Reeds in de prehistorie ontdekte de mens, dat de
zaden van de grassoorten wanneer ze gemalen werden een krachtige
bron van mineralen en vitaminen in zich hadden. Met name tarwe en
spelt hadden dit bij uitstek. Brood was Leven!
Maar er is nog een andere reden. Brood heeft ook een symbolische
waarde. Het verbindt ons met de aarde, waarin het graan wordt
gezaaid , sterft en ontkiemt tot nieuw leven. Zo worden leven en dood
met elkaar verbonden. Zo verwijst het ook naar Christus, wiens leven
en sterven wij gedenken in deze veertigdagentijd waarin we op weg
zijn naar Pasen.
Iedereen die aan deze maaltijd wil deelnemen is van harte welkom.
De maaltijd begint om 18.00 uur en de kosten zijn € 3,00. Als er geld
overblijft dan gaat dat naar de actie voor Solidaridad (zie artikel van de
diakomie).
Graag vooraf even opgeven bij mevr. Voorthuijzen, tel.541039.

Ingezonden
Veel mensen hebben thuis een Westfriese Spreukenkalender hangen,
met voor iedere dag een originele spreuk. Maar de spreukenkalender
bestaat ook in andere streektalen die ons land rijk is. Een gemeentelid
met een Drentse achtergrond deelt graag een aansprekende spreuk
met ons van de Drentse Spreukenkalender:
Blieven
De jaoren verdringen mekander
De mèensken vervangen mekaar
Maor aaltied en eeuwig zal blieven
Wat heilig en goed is en waor.
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Ingezonden
Dank voor de kaart!!
Graag wil ik de gemeenteleden bedanken voor de kaart met ieders
naam erop, die ik vanuit de kerk mocht ontvangen toen ik in het
Westfries Gasthuis verbleef.
Inmiddels ben ik alweer een paar weken in Lindendael. Begin maart
hoop ik terug te komen naar Medemblik, waar ik permanent in Sint
Martinus ga wonen, op kamer 212.
Hartelijk dank aan u allen voor de aandacht. Dat doet mij oprecht goed.
De kaart is in liefde ontvangen!
Wim Hoff.

Archief van onze kerk
Al eeuwen worden de notulen van de kerkenraad en diaconie, doopen trouwboeken en andere papieren van onze kerk bewaard. Dat geeft
een belangrijk beeld van ons kerkelijk leven. Zeker als de tijd verder
schrijdt. Soms liggen er hier en daar ook nog originele stukken of foto's
of fotoalbums die een mooi beeld laten zien van hoe het eraan toe ging
in onze kerk. Mocht u thuis nog iets hebben waarvan u denkt: dat is
interessant, dan zou ik dat graag van u ontvangen. Foto's kunnen we
ook scannen en daarna weer teruggeven. Zoals u wellicht weet, wordt
het archief bewaard in het Westfries archief in Hoorn en zo een keer
per zeven tot tien jaar brengen we de stukken daar dan weer naar toe,
zodat het goed bewaard wordt voor ons nageslacht.
Geke Geveke.

Visitatie
Vernieuwde uitnodiging voor een gesprek met de visitatoren op
maandag 7 maart.
Op maandag 7 maart komen de heer H.A. de Boer uit Haarlem en ds.
J.Bos uit Heemstede voor een visitatiebezoek naar Medemblik.
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Doel van de visitatie.
De vraag "Hoe gaat het met U?" staat centraal.
De visitatie is een kerkelijke activiteit, uitgaande van de
(bovenplaatselijke) kerk ten behoeve van de opbouw van de
plaatselijke gemeente. De visitatoren voeren gesprekken met de
predikant en de kerkenraad en geven gelegenheid tot gesprek aan
leden van de gemeente die dat wensen. De aandacht bij deze
gesprekken is gericht op het leven van de gemeente en op de
vervulling van ambten en bedieningen met het oog daarop.
U als gemeentelid wordt daarbij van harte uitgenodigd om met de
visitatoren te spreken. Van 19.00 tot 20.00 uur is daarvoor de
gelegenheid.
Wilt u van te voren bij ds. J.Bos aangeven dat u komt, dan kunt u
in alle vertrouwelijkheid met de visitatoren spreken op een
afgesproken tijd:
ds. J. Bos, tel. 023-5332455 of e-mail : jancbos@antenna.nl

Filmavond
De eerste film in dit nieuwe jaar die we met elkaar
gaan bekijken, zal worden vertoond aansluitend
aan de sobere maaltijd op 9 maart a.s.
Tijdens deze maaltijd ontvangen wij, zoals u in de
vorige "Onderweg" heeft kunnen lezen, onze
broeders en zusters uit de Thomasgemeente. Omdat we ieder jaar op
Hemelvaartsdag samen met de Thomasgemeente een
sponsorfietstocht houden, leek het ons een goede gelegenheid om de
film over ons speciale doel voor 2016 te draaien. We zijn dan al bij
elkaar. Dit doel, geld genereren t.b.v. training en hulp aan
katoenboeren in India om met minder gif te gaan werken, wordt
namelijk ook het doel voor de sponsorfietstocht.
Enkele jaren geleden heb ik deze film "Bitter Seeds" al eens gedraaid
en hij maakte indruk op de aanwezigen.
In de film zien we hoe een jonge vrouw hoopt haar eerste artikel te
publiceren in het lokale krantje, maar deze ambitie valt haar niet licht.
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Haar familie is erop tegen en ook het onderwerp stemt niet vrolijk : de
zelfmoord-epidemie onder Indiase boeren, onder wie haar eigen vader.
Deze boeren zijn overgestapt op genetisch gemanipuleerde zaden van
een groot Amerikaans bedrijf, maar de nadelen blijken groot.
De kosten voor (kunt)mest en pesticiden blijken vele malen hoger dan
verwacht.
Bovendien verbruiken de zaden veel meer water, terwijl de boeren in
dit droge gebied aangewezen zijn op de regen en dus zelden een
goede oogst hebben.
U bent dus van harte uitgenodigd om niet alleen tijdens de sobere
maaltijd van 9 maart aanwezig te zijn, maar daarna te blijven om
samen de film te gaan zien. (duurt 87 minuten)
U bent natuurlijk vrij alleen naar de maaltijd te komen, of alleen naar de
film (begint ongeveer half acht). Een en ander wordt nog afgekondigd
tijdens de kerkdienst en de intekenlijsten liggen dan ook weer klaar.
Hannie Huttinga.

Agenda
woensdagen in
veertigdagentijd
vr. 19 februari
di. 1 maart
wo. 9 maart
do. 10 maart
vr. 18 maart
di. 22 maart
di. 5 april
wo. 6 april
vr. 15 april
di. 19 april

de
18.00 uur

Bonfoyer

Sobere broodmaaltijd
(zie blz. 10).
18.00 uur
Bonfoyer
Samen aan Tafel.
19.30 uur
Bonfoyer
Gespreksgroep
(zie blz. 7).
± 19.30 uur Bonfoyer
Filmavond (zie blz. 13).
tot 12.00 uur Inleveren kopij Onderweg (zie blz.15).
18.00 uur
Bonfoyer
Samen aan Tafel.
16.30 uur
Bonfoyer
Paasviering
Ouderenmiddag.
19.30 uur
Bonfoyer
Gespreksgroep
(zie blz. 7).
20.00 uur
Bonfoyer
Gemeenteavond.
18.00 uur
Bonfoyer
Samen aan Tafel.
14.30 uur
Bonfoyer
Ouderenmiddag.
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Inleverdata Onderweg 2016
april
mei
zomer
september
oktober
november
december / januari

do. 10 maart
do. 14 april
do. 2 juni
do. 25 augustus
do. 22 september
do. 27 oktober
do. 1 december

vr. 18 maart.
vr. 22 april.
vr. 10 juni.
vr. 2 sept.
vr. 30 sept.
vr. 4 nov.
vr. 9 dec.

Inleveren kopij kerkblad.
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 10 maart 2016, 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 18 maart 2016 verschijnen.
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan:
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

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.
Nieuw ingekomen:
14-01: mevrouw L.H.A. Stratingh-van der Kuil, Ridderstraat 1 K101.
16-01: de heer en mevrouw Bongers-Beijmohr, Waterborg 289.
08-02: mevrouw A.W. de Greeuw, Amsterdam (voorkeurslid)
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Vertrokken:
23-01: De heer E. Kremer overgeschreven naar gemeente Winkel.
Verjaardagen:
21-02: mevrouw D.P. Bomekamp-Visser, Westersingel 36.
25-02: mevrouw S. Mosman-Couperus, Dorpsstraat 57 Wervershoof.
26-02: mevrouw J.K. Monshouwer-de Hart, Waterborg 201,
mevrouw E.E. Veldhuis-Peeks, Westeinde 3 Opperdoes.
03-03: de heer J. Beek, Wijdesteeg 17,
mevrouw S.J. Bos-Karsten, Westersingel 11.
04-03: de heer G.J. Verspoor, Compagniesingel 20.
10-03: de heer L. Voorthuijzen Oude Haven 5A.
11-03: mevrouw H. Koopman, Randmeer 28.
12-03: mevrouw A. Brödel-Visser, Waterborg 149.
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
Taizé-viering op zondagavond 28 februari
in Westwoud.
Na drie goed bezochte Taizé-vieringen in
2015, organiseert Taizé West-Friesland ook
dit jaar weer drie vieringen. De eerste is op
zondagavond 28 februari a.s. Alle vieringen
16
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zijn dit jaar in de PKN-kerk van Westwoud. Aanvang 19:30 uur. Kerk
open om 19:00 uur.
Net als vorig jaar zijn het weer vieringen met een meditatief karakter
met de bekende Taizé-liederen, stiltes en korte teksten. Een moment
van rust en bezinning in een hectische wereld.
Nieuw is de zangworkshop op zondagmiddag om 15:30 uur. De
voortrekkers van de Taizé-zang oefenen dan de liederen die ’s avonds
worden gezongen. Iedereen is welkom om mee te doen.
Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 45
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, zit je bij voorkeur op de grond, dus
neem een kussen of bidbankje mee. Taizé is ook ontmoeten;
generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en nietgelovigen 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.
Wat is Taizé?
In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé (spreek uit Tèzé)
waar een broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen trekt.
Het plaatsje is al tientallen jaren een wereldberoemde pleisterplaats
van oecumenisch ingestelde, vooral jonge christenen. De
gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders uit bijna dertig
landen. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te
verdiepen en te praten over maatschappelijke kwesties te praten. In de
loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé
17
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gekomen. Ze komen uit alle werelddelen, nemen deel aan de vieringen
en aan ontmoetingen. Taizé vierde in 2015 haar 75 jarig bestaan.
Taizé West-Friesland.
Begin 2015 besloten leden van PKN en RK de handen ineen te slaan
en meditatieve Taizé-vieringen in West-Friesland te gaan organiseren
onder de naam Taizé West-Friesland.
Volg Taizé West-Friesland op de gelijknamige Facebookpagina of mail
naar taizewestfriesland@gmail.com

Ingezonden
Westfriesgasthuis herdenkt overleden patiënten.
Nabestaanden worden uitgenodigd voor een
herdenkingsbijeenkomst op zaterdag 5 maart 2016.
Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten…
(Dietrich Bonhoeffer)
Het Westfriesgasthuis houdt op zaterdag 5 maart een herdenkingsdag.
Omdat het ritme in het ziekenhuis zoveel eist van zijn patiënten,
naasten en medewerkers willen we één dag in het jaar stilstaan bij de
namen van patiënten die in het ziekenhuis kwamen te overlijden en bij
de herinneringen die ze bij ons oproepen.
Op 5 maart worden twee herdenkingsbijeenkomsten gehouden in het
personeelsrestaurant van het Westfriesgasthuis, dat daarvoor geopend
is van 10.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 16.00 uur.
Alle mensen die het afgelopen jaar een naaste in het Westfriesgasthuis
verloren hebben, zijn welkom voor dit moment van herdenken. Er is
18
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zoveel mogelijk geprobeerd de nabestaanden via het in het ziekenhuis
bekende adres te benaderen. Maar we beseffen dat dit systeem niet
waterdicht zal zijn. Ook mensen die niet via een persoonlijke brief van
deze dag op de hoogte zijn gebracht, kunnen zich aanmelden voor een
van beide herdenkingsbijeenkomsten via e-mailadres
herdenkingsbijeenkomst@westfriesgasthuis.nl of via tel. 0229 256713.
Het programma ziet er als volgt uit:
- inloop met koffie en thee.
- herdenking in woorden, muziek, stilte en bloemen.
- afsluitend een drankje.

Steeds meer mensen gebruiken debijbel.nl
Ruim een jaar na de lancering is debijbel.nl een begrip geworden. De
website van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is dé plek waar
de Bijbel online in 20 veel gebruikte vertalingen te lezen is. Van De
Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal tot de Biebel in de
Twentse Sproake en de Engelse King James Bible.
Op de blog van debijbel.nl staat het laatste bijbelnieuws en met
debijbel.nl (volledig) kan de bijbellezer uitgebreide
achtergrondinformatie raadplegen, inclusief de aantekeningen uit drie
studiebijbels. Ook zijn er meer dan 350 kaarten, filmpjes, tekeningen
en foto’s te bekijken.
Persoonlijke toepassing.
Naast het lezen van de Bijbel is het sinds afgelopen zomer ook
mogelijk om bijbelteksten te markeren, te delen op social media en er
notities bij te maken. Stefan van Dijk, theoloog en projectleider van
debijbel.nl, zegt daarover: ‘De meeste notities zien we bij het
bijbelboek Psalmen. Dit bijbelboek is vanouds zeer geliefd en nodigt uit
tot persoonlijke meditatie.’
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Nederlandse gebruiker.
Iedereen kan met debijbel.nl( beperkt) gratis online de Bijbel in een
Nederlandse vertaling lezen. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is dan
het meest geliefd (69%), gevolgd door de NBG-vertaling 1951 (25%)
en de Statenvertaling (6%). Leden van het Nederlands
Bijbelgenootschap lezen er ook de Bijbel in Gewone Taal, de Herziene
Statenvertaling, regionale en buitenlandse vertalingen en de
bronteksten. Stefan van Dijk: ‘We richten ons op de Nederlandse
gebruiker. Kijken we naar het bezoekgedrag van het afgelopen jaar
dan lezen 94,5% van onze leden een Nederlandse vertaling.’
NBV meest gelezen.
De drie meest populaire vertalingen bij gebruikers met debijbel.nl (
volledig) zijn: De Nieuwe Bijbelvertaling (47%), Bijbel in Gewone Taal
(17%) en de Herziene Statenvertaling (15%). De meest gelezen
regionale vertaling is de Nije Fryske Bibeloersetting (0,7%), terwijl de
Amplified Bible (1,2%) de meest geraadpleegde buitenlandse vertaling
is. Ook de Hebreeuwse en Griekse bronteksten die sinds dit jaar op
debijbel.nl te vinden zijn worden veel geraadpleegd.
Sterke groei.
Nog steeds groeit het aantal gebruikers van debijbel.nl. Van Dijk: ‘We
zien dat het aantal volledige accounts het afgelopen half jaar sterk is
gegroeid (+27%). Meer mensen willen de Bijbel in meer vertalingen
lezen en gebruikmaken van alle functionaliteiten. Daarnaast steunen zij
het bijbelwerk in binnen- en buitenland.’ Vooral twintigers en dertigers
weten de weg naar debijbel.nl te vinden. ‘Deze groep is altijd online en
verwacht dat de Bijbel op hun telefoon en laptop beschikbaar is. Toch
verwacht ik dat binnenkort ook oudere generaties online de Bijbel gaan
lezen.’
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem www.bijbelgenootschap.nl
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Overgenomen uit ‘Kerkbulletin’
Het grote taboe.
Aandacht vragen voor geweld tegen christenen is taboe, zo stelt
scriba Arjan Plaisier in zijn Commentaar bij de tijd.
Er is nauwelijks een groter taboe in de wereld van vandaag dan dat
over geweld tegen christenen in onze tijd. Een taboe dat gelukkig hier
en daar doorbroken wordt. Dat werd hard tijd. Ergens leeft een beeld
van christenvervolging als iets uit de eerste eeuwen van de jaartelling.
Dat waren dan ook barbaarse tijden. Dat er in onze tijd meer
christenen met geweld te maken hebben dan in die eerste eeuwen
komt maar moeilijk in ons bewustzijn. Dat 80 procent van alle mensen
die om hun geloof worden vervolgd of gediscrimineerd christenen zijn,
is lang bijna angstvallig onder de tafel gehouden.
Het christelijk geloof is in onze wereld de meest vervolgde godsdienst.
Een groot deel van deze vervolging speelt zich af in Azië, en dan in het
bijzonder in het Midden-Oosten. Het werd allemaal weer duidelijk toen
enkele weken geleden de cijfers bekend werden gemaakt.
Een taboe ontstaat omdat iets niet past in het standaardbeeld. Dat
wereldwijd christenen sterven staat haaks op het standaardbeeld dat
het christelijk geloof (gemakshalve onder het kopje ‘religie’ genomen)
liever koppelt aan onverdraagzaamheid en gewelddadigheid. Dat
standaardbeeld maakt het gemakkelijk om te spreken over schandalen
en corrupte praktijken door priesters en prelaten. Het heeft moeite om
woorden te geven aan christenen die als schapen naar de slachtbank
worden geleid. Het standaardbeeld hoort graag verkondigen dat de
Bijbel een bloedboek is waarin een gewelddadige God aanspoort tot
bloedvergieten.
Het hoort niet graag over zachtmoedige mensen die leven met dit Boek
en daarom worden onthoofd en gekruisigd in steden in Syrië en
Irak. Het is zoveel gemakkelijker om de stem te verheffen wanneer in
Parijs aanslagen worden gepleegd en de iconen van de persvrijheid
worden geraakt, is dan wanneer diezelfde aanslagen plaatsvinden
tegen hen die in vrijheid hun geloof willen belijden. Zelfs als kerken in
het Westen hebben we lang moeite gehad om hier woorden aan te
geven. We zijn al gauw bang voor partijdig versleten te worden en dus
haasten we ons om vooral inclusief te spreken over slachtoffers van
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geweld. Ik ben daarom blij dat de Raad van Kerken een campagne is
gestart rond christenen in Syrië en Irak.
Dat taboe zit ook in ons. Misschien omdat de idee van lijden om je
geloof ons vreemd is geworden. Hoe komt het toch dat de
Zaligspreking (het begin van de Bergrede) van wie nederig van hart is,
bekend is maar de zaligspreking van hen die worden uitgescholden en
van allerlei kwaad beticht omwille van Christus, buiten de radar valt?
Het is nodig om te beseffen dat de kerk een kerk is van martelaren en
profeten en dat die voor de kerk zo belangrijk zijn. We zijn geneigd in
de kerkgeschiedenis van onze tijd te letten op wat bisschoppen doen,
wat protestantse synodes besluiten, wat leiders van Pinksterkerken te
berde brengen. Maar ik denk dat het eigenlijke hoofdstuk dat over de
lijdende kerk is. Ik denk dat de toekomst van de kerk meer bepaald zal
worden door martelaren dan door missionaire succesverhalen.
En als het gaat om de oecumene kon de martelaar wel eens van groter
betekenis zijn dan veel conferenties over oecumene. De eenheid in de
vervolging spreekt duidelijker taal dan de bestaande tegenstellingen en
scheidingen. Paus Franciscus heeft gezegd: ‘voor de vervolgers zijn
wij niet gedeeld, we zijn geen lutheranen, orthodoxen, protestanten,
katholieken, nee! We zijn één. We zijn christen. (...) Dat is de
oecumene van het bloed, die vandaag wordt voorgeleefd.’ Door het
vuur van de vervolging hebben christenen in Oost en West
daadwerkelijk al veel meer oog voor elkaar gekregen. De vervolgde
kerk is de oecumenische kerk en omgekeerd: de oecumenische kerk is
de kerk van de vervolging.
dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse
Kerk in Nederland.

Nagekomen mededeling
De actie Kerkbalans heeft aan toezeggingen tot nu toe € 43.427,opgebracht. Een geweldig resultaat, waar we heel trots op zijn. Dat
geld komt onze eigen kerkgemeenschap ten goede en het is heel
bemoedigend, dat zo velen onze kerk een groot hart toedragen.
Ook alle lopers willen we langs deze weg nog een keer bedanken.
Juist in de koudste maand van het jaar moet er gelopen worden
worden en daarom is de waardering des te groter.
Het College van Kerkrentmeesters.
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Ingezonden
Beste mensen,
Graag nodigen wij u uit voor een
informatieavond op dinsdag 23 februari a.s. van 19.30 tot 21.30 uur in
de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo.

Thema: Opvang van vluchtelingen in Nederland en de rol
van de kerken
Inleidster: mevr. Geesje Werkman, specialist vluchtelingen van de
Protestantse kerk.
Kinderen verdrinken in de zee. Ouders lopen urenlang met hun gezin
over de snelweg. Mensen zijn op zoek naar een plek waar ze veilig
zijn. Kerk in Actie ondersteunt al jaren gastvrije kerken en organisaties,
die zich overal langs de vluchtroute en in conflictgebieden inzetten
voor gevluchte, dakloze en ontheemde mensen. In Syrië, in
Griekenland en ook in Nederland bieden kerken praktische hulp.
Wat kunnen kerken doen voor deze mensen ver weg en dichtbij, nu er
op vele plaatsen ook in Noord-Holland mensen voor kortere of langere
tijd worden opgevangen? Geesje Werkman zal ons vertellen hoe
kerken in Nederland en wereldwijd betrokken zijn, en gaat met u in
gesprek hoe wij op een goede manier kunnen omgaan met de
vluchtelingen die er al zijn of nog zullen komen.
U bent allen van harte welkom!
“Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus,
willen we delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd
mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.”
Info: Karel Jungheim, gemeenteadviseur Kerk in Actie,
tel. 06-15179361, email j.jungheim@kerkinactie.nl
Graag tot ziens op dinsdag 23 februari. Wilt u zich s.v.p. voor deze
avond opgeven bij Karel Jungheim, telefoon 06-15179361, of per email: j.jungheim@kerkinactie.nl.
Met vriendelijke groet,
Pim Ockeloen (secretaris).
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Contactgegevens
Postadres
Predikant:
e-mail
Kerkenraad

Postbus 146, 1670 AD Medemblik.
Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A,
820490.
predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
P. Stam, voorzitter.
G. Geveke, scriba:
543715.
e-mail
scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
College van
P. Keemink voorzitter
0229-725930.
Kerkrentmeesters:
R. van der Heijden secretaris
 543336.
e-mail
cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Diaconie:
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 en/of consistorie zijn te bespreken bij:
Arnold de Greeuw, e-mail: arnold@degreeuw.nl of Rob v. d.
Heijden  543336, e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Onderweg
Vermenigvuldiging en verspreiding:
L. Smoor
 544642.
Redactie:
J.P. Reinstra,
 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Website kerk:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar:
info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand
doorgeven aan:
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com
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