Onderweg, januari / februari 2015

Kerkdiensten Bonifaciuskerk
zondag 18 januari aanvang 10.00 uur.
Oecumenische viering in Martinuskerk.
Voorganger: dr. A. Reitsma.
Collecte:
1e
Diaconie: Lilianefonds,
2e
Geen 2e collecte.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.
zondag 25 januari
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. K.H. Zijlstra uit Creil.
Collecte:
1e
Diaconie: PKN catechese en educatie,
2e
Kerk: plaatselijk pastoraal werk.
Koster: J. Klercq, tel. 543921.
zondag 1 februari aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. W. Roobol.
Collecte:
1e
Diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat,
2e
Kerk: verwarming.
Koster: J. Kool, tel. 541127.
zondag 8 februari aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. A. Reitsma.
Collecte:
1e
Diaconie: Stichting Inlia,
2e
Kerk: algemene kosten.
Koster: K. van Duijn, tel. 540414.
zondag 15 februari aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. H. van Olst uit De Rijp.
Collecte:
1e
Diaconie: bloemenfonds,
2e
Kerk: plaatselijk pastoraal werk.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.
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zondag 22 februari aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. M. Mazereeuw.
Collecte:
1e
Diaconie: 40-dagentijd noodhulp,
2e
Kerk: algemene kosten.
Koster: J. Klercq, tel. 543921.

Ter overdenking

Ingezonden door Wil Zeldenrust.
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Van de predikant
Vele kerst- en nieuwjaarswensen mochten de pastorie bereiken, wat
mijn vrouw Hyun-Ah en ik erg waarderen. Zoveel gemeenteleden een
kaartje terugsturen is nagenoeg ondoenlijk, vandaar dat ik vanaf deze
plek onze hartelijke dank uitspreek.
Er staat ons een nieuw jaar voor de boeg. Hoe en wat precies, dat
weten we nooit, maar we vertrouwen het toe aan wat de tijd voor ons in
petto heeft, in de wetenschap dat alle tijden in Gods hand zijn.
In onze kerk is er veel gaande. Met oud- en nieuw blikken we altijd
vooruit op wat de nabije toekomst (het komende jaar) ons zal brengen.
Maar in de kerk denken we altijd nóg verder. Een commissie is bezig
weer opnieuw over de toekomst van onze geloofsgemeenschap na te
denken. Dat is nodig, omdat er sinds het laatste beleidsplan is
geschreven al weer veel veranderd is. U leest erover in deze
Onderweg.
Maar behalve op de toekomst van de komende jaren, overstijgt onze
blik de toekomst die wij kunnen overzien vanuit onze menselijke
positie. Is de kerk niet ten principale gericht op de ‘toekomst van de
Heer’. “En voor zijn voeten uit, gaan vrede en rechtvaardigheid,” zo
zingt een bekend gezang.
We dragen ons verleden mee, als kerk. En zoals we met ons verleden
uit 2014 – positief en negatief – de drempel van 2015 overgestapt zijn,
zo dragen wij als kerk ook ons verleden mee als we de toekomst
ingaan. Maar daar is niet alles mee gezegd. Want als we in het
verleden blijven hangen, kunnen we geen stap vooruit zetten. Als we
blijven hangen in wat de kerk de afgelopen eeuwen fout heeft gedaan,
in wat er tussen ons onderling misging binnen de kerkorganisatie, in
wat de kerk verkeerd deed in onze jeugd, dan komen we niet tot een
levend geloof en tot een levende gemeenschap. Nee, het is juist de
toekomst die God voor ons heeft voorbereid en waarnaar wij op weg
zijn.
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Door de tijd voortschrijdend zijn wij naar die toekomst op weg. Iedere
stap komen wij een stap dichterbij, ieder dag een dag dichterbij het
Beloofde Land. En voor die reis wens ik u allen voor dit jaar letterlijk
veel heil en zegen van de Allerhoogste – of, in mijn moedertaal: folle
lok en seine!
ds. Oane Reitsma.

Commissie ‘Herziening Beleidsplan’
Een aantal jaren geleden is er intensief en lang gewerkt om een
beleidsplan voor onze gemeente samen te stellen over de jaren 20122017. Dat dat zolang heeft geduurd is onder meer veroorzaakt doordat
het niet een makkelijke opgave is. Als gemeente hebben we te maken
met krimp, vergrijzing, achteruitgang. Hoe dan nog op een positieve
manier over de toekomst na te denken?
Ik denk wel dat dat mogelijk is, als wij kijken wat we nu belangrijk
vinden als kerk in de samenleving. Die dingen die wij belangrijk vinden
moeten wij in een kleinere organisatie zó proberen te realiseren, dat
het toekomstbestendig is.
Binnen en buiten de kerkenraad heerst er algemene onvrede over het
bestaande beleidsplan. Een aantal keuzes zijn wel helder gemaakt, en
blijven gewoon staan: de keuze verbonden te blijven aan dit
kerkgebouw, de keuze voor een diaconaal profiel. Maar ook zijn er al
dingen drastisch gewijzigd, waaronder een predikantsplaats die is
teruggegaan van 0,8 naar 0,5 fte. De predikant is dus al veel minder
inzetbaar dan men was gewend. Voorts gaat het bestaande
beleidsplan uit van een getrapte taakgroepen-structuur, die eigenlijk
nooit goed is ontwikkeld in onze gemeente.
Al met al heeft de onvrede over het bestaande beleidsplan er bij de
kerkenraad toe geleid een commissie in het leven te roepen, die –
afgezien van bovenstaande vastliggende keuzes en de geschetste
financiële kaders – een aantal delen van het bestaande beleidsplan
nogmaals tegen het licht houdt. De commissie kijkt naar de coherentie
van het beleidspan, theologische visie en probeert tot een concreet en
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helder stappenplan te komen, om onze kerkelijke gemeente
toekomstbestendig te maken.
In de commissie-‘herziening beleidsplan’ heeft de kerkenraad
benoemd:
- Henk Benedick
- Alma de Greeuw (Diaconie)
- Eddie Kremer (College van Kerkrentmeesters)
- Tiny de Lange
- Anne Geert de Raad
- Oane Reitsma (predikant, Pastorale Raad)
- Huib Verleg
- Wil Zeldenrust (Diaconie)
Op de volgende gemeente-avond zal het rapport er nog niet liggen,
maar we gaan dan graag met de andere gemeenteleden in gesprek
over de toekomst die ons allen aangaat.
Natuurlijk is zo’n commissie niet een op zichzelf staand eilandje.
Iedereen mag meedenken. Als er iets is, waarvan u denkt dat het niet
over het hoofd mag worden gezien, laat het ons dan gerust weten, via
mijn e-mailadres: ds.a.reitsma@gmail.com.
ds. Oane Reitsma.

De vier liturgische kleuren
In onze kerk maken wij gebruik van gekleurde kleden: over de tafel
hangt het ante-pendium (letterlijk: voorhangsel, ontleend aan de
tempelpraktijk uit het Oude Testament), en de voorganger kan over zijn
toga heen een brede reep stof dragen, bijna tot aan de grond, die we
stola noemen. Niet de witte ‘toga’ (de albe, die mag door iedereen
gedragen worden, zoals de witte doopjurk door alle gelovigen eens
gedragen is en in sommige kerken dragen ook de cantorijleden de
witte gewaden), maar wel de stola is voorbehouden aan het
predikantsambt. In dit symbool resoneert de uitspraak van Jezus: “Mijn
last is licht en mijn juk is zacht.”
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Sommige stola’s bevatten symbolen, zoals het kruis, de wijnstok en de
ranken, korenaren, een duif, vuur, de broden en de vissen, maar
andere stola’s bevatten geen symbolen. Dan is puur een kwestie van
ontwerp en voorkeur. Uiteindelijk gaat het om de kleur van de stola.
Iedere zondag komt die overeen met de kleur van het antependium.
Waarom maken wij gebruik van deze kleuren? Wel, voornamelijk
omdat we in de kerk niet alleen met woorden, maar ook met symbolen
willen spreken. Die werken op andere zintuigen dan het gehoor en het
verstand: het gezicht, het gevoel. Bovendien sluit dit aan bij de huidige
maatschappij, die steeds meer een beeldcultuur wordt en als nooit te
voren visueel is ingesteld. Omdat het ons niet altijd meer helder voor
de geest staat, vertel ik graag nog eens wanneer welke kleur geldt en
wat deze betekent, zodat we ook die kleuren in onze kerk weer
bewuster kunnen beleven.
De vier kleuren.
De liturgische basiskleur is groen. Deze kleur wordt het grootste deel
van het jaar gedragen, van de zomer tot en met de herfst, en van
januari tot aan de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen.
Dit zijn de perioden dat de evangelieverhalen over Jezus’ leven op
deze aarde centraal staan: de genezingsverhalen, wonderverhalen en
de gelijkenissen. Het zijn de liturgisch ‘neutrale’ perioden, ze worden
niet bepaald door de kerkelijke feestdagen. Groen staat voor hoop,
groei en toekomst, zoals we vinden in lied 747 uit het Nieuwe
Liedboek: “God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.”
De tweede kleur is paars. Paars is de kleur van inkeer, van
ingetogenheid en rouw. De kleur paars keert tweemaal per jaar voor
enige periode terug, namelijk tijdens de voorbereidingstijd voor Pasen
(40-dagentijd) en tijdens de voorbereidingstijd voor Kerst (advent). In
beide perioden is de liturgie ook ingetogener. Zo zingen wij
bijvoorbeeld geen lofliederen in de paarse perioden. Beide zijn
perioden van bezinning en voorbereiding op de kerkelijke hoogfeesten.
Op Goede Vrijdag mag paars zelfs verintensiveren tot zwart – al heeft
onze gemeente die kleur niet in huis, wat de tafelkleden betreft.
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De hoogfeesten, Pasen en Kerst, dragen de kleur van feest: wit. Wit is
de enige kleur die direct teruggaat op bijbelteksten, zoals de witte
gewaden die de uitverkorenen in Openbaring dragen. Het staat
symbool voor reinheid, licht en feest. Wit wordt gedragen vanaf de
Kerstnacht tot aan Driekoningen (6 januari). De tijd daarna,
Epifaniëntijd (de tijd van de verschijning van de Heer) is immers weer
‘gewoon’ groen. En het wordt gedragen vanaf de Paasnacht, de hele
periode gedurende vijftig dagen tot aan Pinkster, dat de vijftigste
Paasdag is. Die periode is dus, ook aan de kleur te zien, liturgisch de
meest feestelijke periode van het kerkelijk jaar. Behalve deze twee
perioden, breekt het wit ook al éven door op ‘Klein Pasen’ (drie dagen
voor Pasen), de dag die niet voor niks Witte Donderdag wordt
genoemd.
De vierde en laatste kleur is meteen ook de meest zeldzame. Het is de
kleur rood. In de gewone loop van het jaar komt deze kleur maar op
één zondag voor, namelijk met Pinkster. Dat komt doordat rood
symbool staat voor vuur (en dus Geest). Ook staat rood tegelijkertijd
symbool voor bloed, het bloed van de martelaren. Omdat de Tweede
Kerstdag in de traditie de gedenkdag is van de martelarendood van de
Heilige Stephanus (zie Handelingen 7 en 8), wordt ook dan rood
gedragen. Maar omdat in onze gemeente op die dag niet gekerkt
wordt, slaan we die keer over (tenzij 26 december toevallig op een
zondag valt!). Toch kan rood vaker gedragen worden dan slechts één
keer per jaar. Hoe zit dat?
Kleuren bij bijzondere gelegenheden.
Omdat rood de liturgische kleur is die vuur en Geest(drift)
symboliseert, wordt rood bovendien gedragen bij de bevestiging van
ambtsdragers, zowel bij de bevestiging van predikanten als
ouderlingen en diakenen. In zo’n geval doorbreekt het dus de kleur die
zo’n zondag normaalgesproken zou hebben.
Hetzelfde gebeurt bij doop en belijdenis. Dan is de kleur altijd wit,
namelijk gelieerd aan teksten, zoals die uit Openbaring 7, 9-10: “Hierna
zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle
landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met
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palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam.”
Om dezelfde reden wordt bij huwelijksdiensten altijd de meest
feestelijke kleur gedragen: wit. En niet de kleur die gewoonlijk de
betreffende periode van het kerkelijk jaar beheerst.
Bij uitvaarten ligt dat anders. Bij uitvaarten kan men heel bewust met
de liturgische kleuren omgaan. Meestal wordt er voor wit gekozen,
omdat het geloof in het eeuwig leven centraal staat. (Zo ook op
Voleindingszondag!) Maar als iemand onverwacht of jong is gestorven,
kan men de nadruk op het verdriet en de rouw leggen door paars te
gebruiken. Zo roept de kleur al een bepaalde sfeer op, van hoop, of
juist van ingetogenheid en rouw. In sommige gevallen, zoals een
gewelddadige dood, zou men bij uitvaarten zelfs aan rood kunnen
denken.
Hoe zit het dan bij avondmaalsvieringen? Avondmaalsvieringen
hebben geen vaste kleur, maar volgen de kleuren van het kerkelijk
jaar, groen, wit, paars of rood. Dit komt natuurlijk doordat de
maaltijdviering in de katholieke traditie een wekelijkse viering is –
anders zou men iedere week dezelfde kleur moeten hanteren. Juist
omdat avondmaal meekleurt met het jaar, kunnen er verschillende
accenten gelegd worden met de maaltijdviering: een viering van hoop,
van ingetogen verwachting, van feest, van gedachtenis, enzovoort.
ds. Oane Reitsma.

Ingezonden
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kregen we een prachtige
bos bloemen. Ik mocht ze naar de huiskamer van Valbrug brengen.
Minkje Brinkman, ons allen bekend, mede doordat ze jaren de
bloemen van de kerk weg bracht, zei:
“Zal je ze vriendelijk bedanken?”
Wim en Ina Bakker.
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Agenda
ma. 12 januari

vr. 23 januari
wo. 28 januari

18.45 uur
19.30 uur
14.30 uur
19.30 uur
18.00 uur
10.00 uur

Consistorie
Consistorie
Bonfoyer
Bonfoyer
Bonfoyer
Bonfoyer

di. 17 februari

14.30 uur

Bonfoyer

do. 19 februari
vr. 27 februari
ma. 2 maart

tot 12.00 uur
18.00 uur
18.45 uur
19.30 uur

Inleveren kopij Onderweg.
Bonfoyer
Samen aan Tafel.
Consistorie Moderamen.
Consistorie Kerkenraad.

di. 13 januari

Moderamen.
Kerkenraad.
Ouderenmiddag.
Filmavond.
Samen aan Tafel.
Koffieochtend
pastoraal web.
Ouderenmiddag.

Inleveren kopij kerkblad.
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 19 februari 2015 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 februari verschijnen.
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477.
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Diakonie
Resultaat acties diaconie.
Aan het eind van 2014 kijken we met tevredenheid terug .
Evenals verleden jaar vroegen wij U boodschappen te willen doen voor
Dorcas of, als u dat liever wilde, geld te geven. Wij zouden dan
eventueel nog artikelen kunnen inkopen, maar er was al zoveel door u
meegebracht, dat we het geld in z’n geheel aan Dorcas hebben
overgemaakt. Dorcas heeft namelijk ook geld nodig voor het transport
van alle hulpgoederen.
In de vorige Onderweg kon u al lezen dat we zeventien dozen hebben
weggebracht. Tezamen met nog best veel nakomende giften, collectes
en aangevuld tot een rond getal door de diaconie, is € 750,00
overgemaakt aan Dorcas.
Ook de actie voor het Lilianefonds verliep succesvol. Al tijdens de
collecte tijdens de inzegening van het huwelijk van Oane en Hyun-Ah ,
werd de eerste mijlpaal, namelijk bijdragen aan fysiotherapie en
nieuwe orthopedische schoenen voor een klein meisje uit Ivoorkust,
gehaald. Ook aan de vraag om hulp aan een ander kindje hebben we
ruimschoots kunnen voldoen. Omdat er een gezichtje bij zo’n vraag
hoort, is het des te aansprekende, als zo’n actie lukt!
We hebben met de opbrengst van alle collectes t.b.v. het Lilianefonds
(waaronder ook de collecte tijdens de oecumenische dienst) en een
bescheiden aanvulling vanuit de diaconie € 1000,00 kunnen
overmaken. Dit staat los van de prachtige hoeveelheid zakken met
schoenen. Wat een geluk dat Wytze en Hennie Mulder aanboden de
zakken op te slaan in hun schuur, want we hadden niet gedacht dat
het zo’n grote berg zou worden. We hadden ons geen raad geweten
met zoveel zakken.
Gelukkig sloeg dhr. Gerard van Onzenoord de door onze R.K.
broeders en zusters ingebrachte bult zakken tijdelijk ergens anders
op. Toen Wytze en Hannie naar Hoorn reden stonden ze al klaar om
meegenomen te worden. En mevr. T. Dijkstra van de Doopsgezinde
Gemeente leverde al eerder schoenen in. We waren heel blij met dit
spontane meedoen, waardoor het een echte oecumenische actie werd.
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Toen we de stuwende krachten (mevr. M.v.d.Stolpe en mevr.
I.v.Essen) van de kledingbeurs spraken, kwam van die zijde ook nog
een behoorlijke hoeveelheid schoenen in de grote doos terecht.
Geweldig!
Wytze en Hannie hebben ongeveer 75 vuilniszakken schoenen naar
een centraal verzamelpunt in Hoorn gebracht, in een paardentrailer.
Achterin de kerk hing een paar weken een foto!
In november heeft u, na afloop van de kerkdienst, kunnen kijken en
luisteren naar het verslag van Caroline Glas, die mee was geweest
naar Burundi om te helpen bouwen aan een centrum voor mensen met
een beperking. De opbrengst van de sponsorfietstocht die ‘we’ jaarlijks
samen met de Thomasgemeente houden was dit jaar voor dit doel
bestemd. Benno Hoekstra samen met Arie Korver van de
Thomasgemeente organiseren dit.
We zijn wel een kleine gemeente, maar er gebeurt gelukkig wel wat!
Zeker als je de samenwerking met anderen zoekt, blijkt er veel
mogelijk.
Volgend jaar wordt het doel van de collecte tijdens de viering van het
avondmaal INLIA, dat betekent: Internationaal Netwerk van Lokale
Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers.
In een later stadium hoort u hier meer over, maar u kunt ook op de
website van INLIA veel informatie vinden.
We gaan in januari besluiten welke andere ‘grote’ doelen we voor 2015
gaan steunen. Er zijn goede doelen zat, moeilijk om goede keuzes te
maken! U hoort nog nader hierover!
Namens de diakenen alvast heel veel goede wensen en een gul 2015!
Landelijke Diaconale dag 22 november 2014.
Op zaterdag 22 november zijn Hannie Huttinga en ik naar de landelijke
diaconale dag geweest. De Beatrixzaal van de Jaarbeurs in Utrecht zat
vol met zo’n 1000 diakenen uit het hele land.
De dag begon met een liturgische opening door ds. K.van den Broeke
(preses Protestantse Kerk in Nederland) en H.van Dijk (voorzitter
diaconie PKN Gouda). Er waren mooie woorden en we zongen mooie
liederen.
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Onderweg, januari / februari 2015

We hadden een prima dagvoorzitter die ons door alle onderdelen
heenleidde en die samen met ons 4 canons ingestudeerd heeft, die
niet alleen op zichzelf als canon gezongen konden worden, maar alle 4
tegelijk en als canon gezongen konden worden. Dat heeft vast heel
mooi geklonken. Maar Hannie en ik hebben zo hard meegezongen, dat
we alleen ons deel hebben gehoord.
Er waren gastsprekers zoals ChristenUnie-voorman Arie Slob en de
kinderombudsman Marc Dullaert. Zij gaven aan dat, nu de overheid
zich steeds meer terugtrekt, wij als kerken ons hinderlijk moeten laten
horen. En bijvoorbeeld een lokale overheid moeten wijzen op het
kindpakket, dat gebruikt kan worden voor kinderen die leven onder de
armoedegrens (1 op de 9 kinderen in Nederland).
Ook Geesje Werkman sprak over de uitspraak van het Europese
comité voor de sociale rechten betreffende haar klacht tegen de
Nederlandse staat dat mensen zonder verblijfspapieren toch recht
hebben op eten, onderdak en kleding, recht op bed, bad en brood. Zij
liet zien hoe in een garage in Amsterdam mensen worden
opgevangen. En welke rol de kerk hierin speelde.
We zagen presentaties van allerlei diaconale projecten: Burennetwerk
Gouda, F.D.Roosevelthuis, Kerk in Actie-project Kameroen en cabaret
van Charlotte Glorie (erg leuk).
Na een heerlijke lunch hebben we de kramen bezocht op de
informatiemarkt en veel materiaal verzameld om mee naar huis te
nemen en om aan onze medediakenen te laten zien.
’s Middags hebben we ieder een workshop bezocht: De nieuwe WMO
en Zorgzame kerk. Heel interessant om te horen. Wel waren we ons
ervan bewust dat wij in Medemblik maar een heel kleine diaconie
hebben (4 mensen), terwijl daar diaconieën waren van 20 mensen. Dat
maakt onze mogelijkheden alweer veel kleiner.
Hierna waren er nog presentaties van de kinderombudsman, de
Rudolphstichting en de Kerstcampagne.
We zongen lied 423 en gingen met Gods zegen weer op huis aan.
Al met al een geslaagde dag. De sfeer was heel gemoedelijk en je kon
merken dat alle mensen die daar waren, gelijkgezind bezig zijn.
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Zo staat het ook in het lied dat gedicht is door Matthijn Buwalda voor
Kerk in Actie:
Wij delen geloof,
wij delen de hoop,
die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen,
de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Zo willen wij delen
van wat Hij ons gaf,
totdat het een overvloed wordt.
Wij delen met jou
en met iedereen
De hoop en liefde van God.
Vijf broden, twee vissen,
de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Zo willen wij delen
Met handen en hart,
totdat het een overvloed wordt.
Wij delen ver weg
we delen dichtbij
één kerk, één wereld , één God.
Vijf broden, twee vissen,
de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Dat wonder voltrekt zich
nog iedere dag,
als delen een deel van ons wordt.
Alma de Greeuw.
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De diaconale collectes van augustus tot en met december 2014:
3 augustus 2014
Inloophuis Medemblik
€ 108,95.
10 augustus 2014
Rudolphstichting (Avondmaal)
€ 92,47.
17 augustus 2014
Kerkinactie. Zomerzendingsweek. (ZWO)
€ 116,01.
21 augustus 2014
Liliane Fonds
(Huwelijk Oane Reitsma en Hyun An Kim)
€ 323,80.
24 augustus 2014
Stichting Inlia
€ 95,78.
31 augustus 2014
Bloemenfonds
€ 79,25.
7 september 2014
Open Doors
€ 106,06.
14 september 2014 Twinkle Stars
€ 95,20.
21 september 2014 Kerkinactie. Zomerzendingsweek. (ZWO)
€ 86,87.
28 september 2014 Liliane Fonds (Oecumenische dienst)
€ 260,92.
5 oktober 2014
Israëlzondag
€ 94,37.
12 oktober 2014
Kerk in actie. Werelddiaconaat
€ 61,80.
19 oktober 2014
Ouderenfonds
€ 80,96.
26 oktober 2014
Bloemenfonds
€ 93,85.
2 november 2014
Kerkinactie. Najaarszendingweek (ZWO)
€ 82,30
9 november 2014
Kerkinactie. Binnenlandsdiaconaat (Najaar)
€ 110,60.
16 november 2014 Rudolphstichting (Avondmaal)
€ 80,22.
23 november 2014 Ouderenfonds
€ 156,15.
30 november 2014 Dorcas
€ 74,18.
7 december 2014
PKN. Pastoraat
€ 82,52.
14 december 2014 Vredeswerk
€ 98,71.
21 december 2014 Liliane Fonds
€ 85,55.
24 december 2014 Kerkinactie. Kinderen in de Knel.
€ 306,70.
25 december 2014 Noodhulp Syrië
€ 164,37.
28 december 2014 Bloemenfonds
€ 77,77.
Namens het college van diakenen bedanken we alle gevers.
Wil Mosman, penningmeester.
14

Onderweg, januari / februari 2015

College van Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2015.
We hebben de kerk nodig. We bloeien
op van een gemeenschap die helpt,
viert, meedenkt en rouwt. Maar om
levendig te blijven is geld nodig.
Door betrokken te zijn in woord en
daad bouwen we aan een gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus
wij geven aan de kerk. Zo houden we de Kerk in Balans.
Vanaf maandag 19 januari komen de lopers bij u aan de deur met de
folder en de antwoordenveloppe. In de loop van de week wordt die dan
weer opgehaald zodat we maandag 26 januari het resultaat weer
kunnen bekijken. Wij hopen dat u weer naar vermogen meedoet met
kerkbalans en als het kan iets meer wilt toezeggen dan vorig jaar,
omdat ons ledental toch terugloopt en we graag willen beschikken over
hetzelfde bedrag als vorig jaar om alle kosten te kunnen dekken.
Vanaf dit jaar is het ook mogelijk om een periodieke gift toe te zeggen
zonder dat u dit notarieel hoeft vast te leggen. Daardoor kunt u het
bedrag structureel verhogen zonder dat het u extra geld kost. De
gebruikelijke drempel van 1 procent ( minimaal € 60,00) geldt dan niet
voor de Belastingdienst. Voor verdere inlichtingen kunt u daarvoor
contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.
Wilt u nog meer weten over Actie Kerkbalans dan kunt u ook de
website bekijken www. kerkbalans.nl
Het College van kerkrentmeesters.
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Samen aan Tafel
Samen aan Tafel in 2015.
Vanaf januari gaan we ook dit jaar weer
Samen aan Tafel. Om de
kerkgemeenschap tegemoet te komen in
verband met te maken kosten, zoals de
kosten van verwarming, hebben we, zoals de bekende bezoekers
weten, besloten de prijs van de maaltijd met 1 euro te verhogen. Deze
euro zal geheel ten goede komen van de kerkgemeenschap, zodat
feitelijk de prijs van de maaltijden ongewijzigd zal blijven.
Tot de zomer hebben wij de volgende data geprikt: 23 januari, 27
februari, 27 maart, 1 mei (24 april hebben wij al andere verplichtingen)
en dan 29 mei. Deze laatste datum is in ieder geval onder voorbehoud,
omdat wij onze vakantieplannen nog niet vast hebben staan. Nadere
berichten zullen dan volgen.
De inschrijfformulieren liggen in principe twee zondagen in de
Bonfoyer. Vanaf de maandag in de week dat de maaltijden zijn staat
de inschrijving voor iedereen open. Het is het meest gemakkelijk dan
te bellen naar Klaas (06-19078855). Een smsje sturen kan uiteraard
ook.
Wij hopen op goede, gezellige samenkomsten!
Klaas van Duijn en Ron van der Haring.

Ingezonden
Film “Like Father, like son”.
Het lijkt inmiddels alweer even
geleden, maar op 21 oktober
keken we met elkaar (ondanks
het slechte weer was de min of
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meer vaste groep vrijwel compleet) naar de film “On Golden Pond” uit
1981, met Katharine Hepburn en vader Henry en dochter Jane Fonda.
Iedereen vond het een prachtige film. .
De volgende filmvoorstelling kwam te vervallen omdat ik ziek werd,
maar we pakken de draad weer op en de geplande film gaan we nu
alsnog zien.
Het is zo fijn dat mevr. Mona Voorthuijzen altijd als een zorgzame
goede fee voor de koffie en thee zorgt, zodat ik alleen maar aan het
klaarzetten en testen van de apparatuur hoef te denken. Trouwens,
iedereen is altijd bereid even bij te springen als dat nodig is.
Dat klaarzetten blijft altijd wel een beetje spannend voor mij, want als
“iets” of “het “niet werkt, krijg ik het al gauw warm: “Kalm blijven Hut,
het komt goed!” Dat bleek ook deze keer weer. Gewoon alles nog een
keer in en uit elkaar, en ja, daar verscheen het verlossende beeld. U
heeft het waarschijnlijk niet eens gemerkt ditmaal.
Na afloop was ik blij met de € 71 vrijwillige bijdrage voor het Family
Help Program. Ook zij ondervinden de gevolgen van de crisis en
moeten zelfs wat medewerkers ontslaan. Bedankt voor de gulle gift!
En dan nu een Japanse film, veel nieuwer (2013), van
regisseur/schrijver Hirokazu Kore-Eda. De film is Japans gesproken,
maar Nederlands ondertiteld.
Het leven van een welgesteld echtpaar (man met mooie positie op
kantoor, mooie vrouw, kostbare flat) komt op z’n kop te staan na een
telefoontje van het ziekenhuis waaruit blijkt dat ze zes jaar geleden het
verkeerde kind hebben meegekregen. Ze staan voor een
hartverscheurend dilemma: kiezen tussen hun “echte”zoon, of het
jongetje dat ze al zes jaar lang als hun eigen kind opgevoed hebben.
Er is natuurlijk een ander jongetje, dat opgegroeid is bij een zorgeloze
winkelier in prularia, elders in het land.
Vanuit deze schrijnende situatie vertrekt Kore-Eda voor een
innemende film die bij iedereen een gevoelige snaar zal raken.
Meer vertel ik u nog niet, komt u vooral kijken op dinsdag 13 januari.
We beginnen weer om 19.30 uur. De film is wat langer en duurt twee
uur, toch maar zonder pauze doen?
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Zullen we het eens hebben over de mogelijkheid de film overdag te
vertonen? Dat hoor ik graag van u. Als u dat graag zou willen, kan ik
die mogelijkheid onderzoeken.
Omdat er op dinsdagavond muziekles wordt gegeven in de consistorie,
graag een beetje rustig binnenkomen!
Hannie Huttinga.

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.
Verjaardagen:
20-01: mevrouw M. Swart-Piet, Westerhaven 4.
26-01: mevrouw C.J. Verleg, Geldelozepad 72.
01-02: mevrouw E. Smit-Bijlsma, Valbrug 41,
de heer D. Schaap, Lijnbaanplantsoen 6,
de heer R.H.C. Vlugt, Zoutziederserf 45.
04-02: de heer H. Verleg, Meerlaan 16,
de heer B. Kooij, Kaapstander 70.
10-02: mevrouw W. Meurs-Brouwer, Overtoom 68.
15-02: de heer F. Bloemhof, Gasthuijsweijdt 44.
19-02: de heer L.J. Smoor, Pekelharinghaven 11.
21-02: mevrouw D.P. Bomekamp-Visser, Westersingel 36.
25-02: mevrouw S. Mosman-Couperus, Dorpsstraat 57, Wervershoof.
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Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen
Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB 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.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Kopij-inleverdata voor 2015
Onderweg

maart kopij inleveren tot:
april
mei
zomer
september
oktober
november
december

19

19 februari
19 maart
23 april
4 juni
27 augustus
24 september
29 oktober
3 december
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Contactgegevens
Postadres kerk

Postbus 146 1670 AD Medemblik.
Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.)
Predikant:
Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A,
820490.
e-mail
predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kerkenraad
P. Stam, voorzitter.
E. van der Heijden-van den Akker, scriba: 543336.
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.
email
diakonie@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kerkelijke rekeningen IBAN nummers: gebruiken zonder spaties
Diaconie:
W. Mosman
0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 01324 03366
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.
Vrijwillige bijdragen:
D. Meijers
 542124.
IBAN: NL47 ABNA 05868 27404
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
Alle overige betalingen: H. Benedick
 543791.
IBAN: NL32 RABO 03330 12992
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
Bonifaciuskerk
Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek  541578 of R. van der 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. 545477.
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