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Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

 
 
 
zondag 29 april. aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: dr. A. Reitsma. 
Collecte: 1e Diaconie: Edukans, 
  2e Kerk: Kerkmuziek.  
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 
zondag 6 mei aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard.  
Collecte: 1e Diaconie: Stichting Antwoord, 
  2e Kerk: Algemene kosten.  
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039. 
 
donderdag 10 mei. Hemelvaartsdag. 
Vanaf 09.30 uur korte kerkdienst in de Bonifaciuskerk met aansluitend 
fietssponsortocht samen met de Thomas-Gemeente. Zie ook blz.16-18. 
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280. 
 
zondag 13 mei aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. H. van der Burg uit Harderwijk. 
Collecte: 1e Diaconie: Stichting Solidaridad, 
  2e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.  
Koster: Th. Hoff, tel. 541259. 
 
zondag 20 mei aanvang 10.00 uur. Pinksteren. 
Gezamenlijke openlucht dienst met de gemeente in Opperdoes op 
de boerderij van Andries Smit, Almereweg 24. Zie ook blz. 8. 
Voorgangers: dr. A. Reitsma en mevr. ds M. Kraak. 

Liturgische schikking: Pinkstergroep. 
Collecte: Nog niet bekend bij het maken van dit blad. 
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zondag 27 mei aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: mevr. ds. M. Mazereeuw uit Marrum. 
Collecte: 1e Diaconie: De Regenboog-groep, 
  2e Kerk: Generale kas predikantstraktementen.
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039. 
 
zondag 3 juni aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen. 
Collecte: 1e Diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat, 
  2e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.  
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280. 
 
zondag 10 juni aanvang 14.30 uur. Afscheid dr. A. Reitsma. 
Voorganger: dr. A. Reitsma. 
Collecte: 1e Diaconie: Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat, 
  2e Kerk:Energiekosten.  
Koster: Th. Hoff, tel. 541259. 
 
zondag 17 juni aanvang 10.00 uur.  
Voorganger: prop. W.J. den Hek uit Amsterdam. 
Collecte: 1e Diaconie: Bloemenfonds, 
  2e Kerk: Klein onderhoud.  
Koster: J. Kool, tel. 541127. 
 
zondag 24 juni` aanvang 10.00 uur. Viering Avondmaal. 
Voorganger: ds. G. Mandemaker uit Enkhuizen. 
Collecte: 1e Diaconie: St. Dufashanye 2 Burundi, 
  2e Kerk: Instandhouding eredienst.  
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039. 
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Van de predikant 
 
Na vier jaar en enkele maanden mag ik u voor het laatst begroeten 
vanaf deze plek. Voor mij persoonlijk is het een tijd van terugkijken. 
Terugkijken op mijn eerste vier jaar predikantschap. 

Wat daarin zonder meer naar voren komt, zijn de vele 
contacten die ik met veel gemeenteleden heb mogen opbouwen. Het 
vertrouwen dat me geschonken is in pastorale gesprekken. Inmiddels 
ben ik begonnen met afscheidsbezoeken. Bij de mensen met wie ik 
een band heb opgebouwd ga ik graag nog eens langs. In mijn beide 
gemeentes opgeteld zijn dat er tientallen (rond de zestig adressen). U 
begrijpt: dat lukt niet in één week. De mensen die ik voor mijn vertrek 
op 10 juni onverhoopt niet meer kan begroeten, die groet ik vanaf hier: 
‘Vrede en alle goeds’. Dat Gods zegen met u moge gaan. En niet 
alleen met u, ook met de kerkelijke gemeente hier in Medemblik als 
geheel. 
 
We zijn vier jaar met elkaar opgelopen. Jaren waarin we hard hebben 
gewerkt. Niet alleen aan allerlei activiteiten, maar ook aan de toekomst 
van de gemeente. Dat dat niet altijd direct resultaat heeft, is met de 
aard van de zaak gegeven: het is waarachtig niet makkelijk om kerk te 
zijn in het huidige tijdsgewricht. 
 Toch heb ik er vertrouwen in dat de toekomstplannen op korte 
termijn ook echt handen en voeten krijgen onder leiding van de 
kerkenraad. Medemblik heeft in het verleden vaker laten zien 
veerkrachtig te zijn. 
 Ik baseer dit vertrouwen op het ontstellende veel werk dat er in 
deze gemeente gebeurt. Als ik vier jaar terugkijk – op de 
gemeenteavond hebben we dat gedaan aan de hand van 100 foto’s – 
is er ook in die vier jaar veel gebeurd, gegroeid. Prachtige kerkdiensten 
– week aan week. Vespers in de veertig dagen. Maaltijden, al dan niet 
sober. Intensief is het geloofsgesprek gevoerd in de gespreksgroep. Er 
wordt gebloemschikt. We hebben zangwedstrijden gehouden, 
kerkdienst op de boerderij, gezamenlijke diensten met buurgemeenten. 
Deelname in de oecumene. De kerkelijke feestdagen uitbundig 
gevierd, inclusief kinderkerstfeest in de kerk. Organisatorisch is er veel 
gebeurd en er is beleid uitgezet naar de toekomst. Er is ontzettend 
veel ‘omzien naar elkaar’. Zieken hebben we bezocht en doden 
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begraven. Ongetwijfeld vergeet ik dan nog dingen te noemen, 
bijvoorbeeld het werk binnen de drie colleges in de kerkenraad. Soms 
zou ik hopen dat de Protestantse Gemeente Medemblik wat trotser is 
op zichzelf. 
 Natuurlijk, in de kerk gebeuren ook wel eens vervelende 
dingen, bijvoorbeeld in of door persoonlijke verhoudingen. Daarin is 
Medemblik geen uitzondering op andere kerkelijke gemeentes. Waar 
Medemblik wel in uitblinkt is de sterke betrokkenheid in de – hoewel 
kleiner wordende – groep. Betrokkenheid op elkaar en op het blijven 
instandhouden van de geloofsboodschap van de Opgestane Christus. 
Een boodschap die tegen de heersende orde ingaat. Die onverbeterlijk 
positief is en hoopvol. Dat dat de bron mag blijven waaruit Medemblik 
put. 
 
De Eeuwige zal u zegenen en behoeden. 
De Eeuwige zal zijn lichtend gelaat over u doen schijnen 
 en u genadig zijn. 
De Eeuwige zal u zijn gelaat toewenden 
 en u vrede geven. 

ds. Oane Reitsma. 
 

In Memoriam Cornelia Malvina Filius-Sneep (1935-2018) 
 
Op 82-jarige leeftijd overleed mevrouw Filius, afgelopen 15 februari. Zij 
woonde ruim acht jaar in Waterpark. Mevrouw Filius kwam 
oorspronkelijk uit Noord-Brabant, maar heeft het grootste deel van 
haar leven in Middenmeer gewoond. Bezoek vanuit onze kerk heeft zij 
gehad, al hebben de meesten van ons mevrouw Filius nooit gekend. 
Wel geloven wij dat zij bij God gekend is. Dat Hij in troost bij haar 
kinderen mag zijn. 

ds. Oane Reitsma. 
In Memoriam Kees Okx (1940-2018) 
 
Op dinsdagavond 20 februari overleed Cornelis Jacques Romke Okx. 
Wij kennen Kees als de partner van Tineke Smit van de 
Pekelharinghaven. Zij verliest nu na Bert Masselink (+ 2004) voor de 
tweede keer een geliefde partner. 
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 Na ook moeilijkere perioden in het leven voelde Kees zich 
gezegend om de laatste tien jaar zijn leven te mogen delen met 
Tineke.  
Kees heeft de afgelopen jaren een moeilijke tijd gehad met zijn 
longziekte, bang dat de adem hem benomen zou worden. Kees’ hoop 
was op God gevestigd, ook al liet hij zich daar tegenover anderen niet 
over uit – in gesprekken met de predikant des te meer. 
 Een grote liefhebberij van Kees was vissen. Tijdens de 
herdenkingsdienst, de we in de Bonfoyer hebben gehouden, hebben 
we betoogd dat Christus een zwak had voor vissermannen, die Hij 
immers riep om Hem na te volgen. Zo geloven wij dat Hij ook in 
genade heeft omgezien naar zijn mensenkind Kees. Kees is 78 jaar 
oud geworden. 
 In de afscheidsdienst van deze van-huis-uit katholiek, spraken 
we de woorden van lied 964 – een hertaling van het Rooms-katholieke 
In Paradisum: 

Met de engelen mee op reis 
naar het eeuwige paradijs 
ben je zomaar gegaan, 
zo ver weg hier vandaan 
en wij roepen: ‘Heer, ontferm U.’ 
 
Met de engelen mee op reis 
naar het eeuwige paradijs: 
het ga je goed, lieve kind. 
Wees voor altijd bemind, 
in de hemel kind aan huis. 

Dat het zo moge zijn voor hem. 
ds. Oane Reitsma. 

 
In Memoriam Pieternella Woninck-Stolk (1928-2018) 
 
Op 21 maart overleed Nel Woninck op de leeftijd van 89 jaar. Mevrouw 
Woninck was altijd zo dankbaar als ze bezoek kreeg. “Dankuwel hoor!” 
zei ze dan steeds. Een kaartje – die kreeg ze veel van verschillende 
mensen – stelde ze erg op prijs. Ze heeft de afgelopen jaren nog veel 
moeten verhuizen, van de ene naar de andere zorginstelling, ook 
omdat St. Martinus de deuren sloot. Dat was soms moeilijk en steeds 
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weer wennen. Van Grootebroek was ze net een maand voor haar 
heengaan weer hier in Waterpark komen wonen. 
 De enige stabiele factor voor haar was haar zoon Peter, die nu 
zijn moeder zeer zal missen. Peter heeft onnoemelijk veel voor zijn 
moeder betekend, juist ook in deze laatste jaren. Veel beslissingen 
kwamen op zijn bordje terecht. 
Als ik één ding van mevrouw Woninck zou moeten noemen, dan is dat 
dat zij van muziek hield. Ze speelde zelf in het verleden orgel, 
bijvoorbeeld bij de vieringen in St. Martinus die Annie Visser in het 
verleden leidde. Ooit heeft ze me gezegd dat ze muziek van Bach op 
haar uitvaart wilde. Gelukkig is het zo gelopen: tijdens mijn afwezigheid 
heeft ds. Mataheru op prachtige wijze de uitvaart geleid en heeft 
Arnold de Greeuw ‘Jesu bleibet meine Freude’ van Bach gespeeld. 
 Mevrouw Woninck oogde altijd al kwetsbaar en fragiel. Toch 
ging er onder die oppervlakte een kracht en dapperheid schuil om door 
de uitdagingen van het leven heen te komen. Sinds 1992 was zij 
weduwe en stond ze er alleen voor. Dat alles heeft ze met verve 
opgebracht. Haar kwetsbaarheid nam de afgelopen tijd alleen maar 
toe. Kalm is het kaarsje van haar leven uitgedoofd. 
Dat Peter in onze gebeden is 

ds. Oane Reitsma. 
 
Gespreksgroep 
 
Op dinsdag 2 mei hebben we onze laatste gespreksgroepavond. We 
hebben het dan maar liefst vier seizoenen volgehouden. met 
wisselende onderwerpen: liturgie, ‘beelden van Jezus’,  het boek ‘Zo 
zou je kunnen geloven’, en dit jaar het ‘Oerboek van de mens’. Met 
een trouwe groep van steeds zo’n 15 mensen hebben wij elkaar in 
gesprek ontmoet. 
 De laatste gespreksavond gaan we daar gewoon mee door: 
elkaar ontmoeten in geloof. We ronden we af met het Oerboek. We zijn 
dan beland bij het hoofdstuk over het Evangelie. De titel van het 
hoofdstuk nemen wij als vraag om het gesprek mee aan te vangen: 
‘Jezus van Nazareth: werd God mens?’ 
 We beginnen om 19.30 uur. Gasten zijn ook van harte welkom. 

ds. Oane Reitsma. 

 



Onderweg, mei - juni 2018 
 

7 
 

 
UITNODIGING 

 
In verband met zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente Enschede 
zal ds. Oane Reitsma na ruim vier jaar afscheid nemen als predikant 
van onze respectievelijke kerkelijke gemeentes. 
 
De afscheidsdiensten zullen plaatsvinden op zondag 10 juni a.s. 
- om 10.00 uur in de Protestantse Kerk van Ursem, Kerkpad 4. 
- om 14.30 uur in de Bonifaciuskerk te Medemblik, Kerkplein 9. 
 
U bent van harte welkom (één van) deze diensten bij te wonen. 

 
Na de ochtenddienst is er ruimte voor koffie, thee en ontmoeting. Na 
de middagdienst is er een hapje en een drankje. 
Bij beide gelegenheden kunt u ds. Oane Reitsma en zijn vrouw Hyun-
Ah Kim de hand drukken. 
 
Als u kort het woord tot ds. Reitsma wilt richten, wilt u dat dan even 
melden bij Rosalien van Dolder, vandolder@vd-dg.nl (voor de 
ochtenddienst) of Geke Geveke-de Groot, scribageveke@gmail.com 
(voor de middagdienst)? 
 

namens de Protestantse Gemeente Medemblik, 
Kees van Noorloos, voorzitter. 

 
namens de Protestantse Gemeente Koggenland, 

Wim van Hilten, voorzitter. 
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Pinksterzondag 20 mei: OPENLUCHTDIENST met PG Opperdoes 
 
Onze buren, de Protestantse Gemeente Opperdoes, hebben een 
goede traditie om op Pinksterzondag hun kerkdienst in de open lucht te 
vieren. Dit jaar hebben ze ons uitgenodigd om dat samen met hen te 
doen. Sterker nog: de dienst wordt traditioneel al gehouden op 
Medemblikse grond, namelijk bij de boerderij van Andries Smit, 
Almereweg 24. 
De dienst in onze eigen kerk vervalt dan. Voorgangers zijn ds. Oane 
Reitsma en ds. Marijke Kraak. Graag uw eigen (klap)stoeltje 
meenemen. Bij slecht weer vieren we in de schuur. 
 

 

Uitnodiging bevestiging 
 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Enschede nodigt – 
een ieder die erbij wil zijn – van harte uit om de verbintenis- en 
intrededienst van ds. Oane Reitsma mee te maken. Deze zeer 
feestelijke viering vindt plaats op zondag 8 juli om 10.00 uur in de 
Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 te Enschede. Na de dienst is er 
koffie, thee en ontmoeting. 
Voorgangers zijn ds. Oane Reitsma, ds. Jaco Zuurmond, ds. Ellen 
Sonneveld en ds. Hanneke Siebert. Allen welkom!! 

www.pgenschede.nl 
 
Waarover spraken zij in de kerkenraad in maart en april? 
 
In de kerkenraad hebben we naast de lopende zaken gesproken over: 
- De werkgroepen. Een klein groep uit kerkenraad en gemeente gaat 

van alle verslagen van de vier werkgroepen een beleidsplan voor 
de komende vier jaar maken. Daarin komen dan in ieder geval drie 
speerpunten in te staan waar wij ons als kerkelijke gemeente 
speciaal mee bezig zullen houden. 
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- De kascontrolecommissie is ingesteld voor een deel en inmiddels 
zijn ook de jaarstukken van 2016 gecontroleerd en goedgekeurd, 
zoals u ook op de gemeenteavond hebt kunnen horen. 

- In verband met het afscheid van ds. Oane Reitsma bespreken we 
ook een aantal zaken die aan de orde moeten komen, zoals het 
nadenken over een consulent en de pastorale bijstand. Ook 
hebben we de solvabiliteitsverklaring aangevraagd om te 
bespreken hoe groot een eventuele invulling van de vacature mag 
worden. 

- De voortgang van de gesprekken met de buurgemeenten: Na 
negen gesprekken is besloten om een tweede gesprek aan te gaan 
met de Protestantse Gemeenten van Opperdoes, Wieringerwerf-
Kreileroord, Wognum en Wieringen. Het gesprek met Wognum 
vindt later plaats. Als kerkenraad hebben we besloten om vooral nu 
de gesprekken met Opperdoes voort te zetten en met de andere 
gemeentes contact te houden. 

- Het onderwerp vacatures komt iedere vergadering aan de orde. We 
blijven hopen op een paar gemeenteleden die bereid zijn om plaats 
te nemen in de kerkenraad. Na twaalf jaar heeft Pieter Keemink 
afscheid genomen van de kerkenraad. Hij blijft nog zes maanden 
aan om zijn werk over te dragen aan ….. wie?? 

- De heer Meijers heeft na vele jaren werkzaam geweest te zijn als 
administrateur, aangegeven dat hij wil stoppen met zijn 
werkzaamheden. De kerkenraad buigt zich over een vervanging 
voor hem. 

- De verwarming: In ieder geval moet het huidige systeem aangepast 
worden aan nieuwere inzichten. Dit heeft de kerkenraad 
goedgekeurd. 

- Er is ook al heel veel onderzocht naar het toepassen van 
infraroodverwarming. Omdat daarvan de financiële onderbouwing 
nog niet duidelijk is, wordt daar pas een besluit over genomen als 
we daar meer over weten. 

Geke Geveke, scriba. 
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Gemeenteavond op maandag 9 april 
 
Aanwezig waren 40 gemeenteleden inclusief de kerkenraad. 
 
1a.  Welkom door voorzitter Kees van Noorloos. Hij stelt zich nog voor 
aan de gemeenteleden die hem nog niet hadden ontmoet. 
 
1b. Liturgische opening door ds. Oane Reitsma en Iet Benedick. 
 
2. Mededelingen.  
Er wordt medegedeeld wie afbericht hebben gestuurd. 
Notulen van de gemeentevergadering van 20 november 2017. 
De notulen worden tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd. 
 
3. Voortgang ‘De kerk in het Midden’. 
ds. Oane Reitsma, Tiny de Lange, Alma de Greeuw en Geke Geveke 
zullen het beleidsplan schrijven. De punten waar we mee bezig willen 
zijn leggen we daarin vast. Het beleidsplan wordt voorgelegd aan de 
vergadering. 
Henk Mellema gaat een stuk schrijven over de beheercommissie die 
zich in de toekomst mogelijk zal bezig houden met het beheer van de 
gebouwen. Hij komt met een plan terug bij de kerkenraad. 
 
4. Pauze. 
 
5. Kerkenraad.  
Zoektocht naar nieuwe leden. De kerkenraad is nog op zoek naar een 
voorzitter van het CvK, voorzitter van de kerkenraad en een ouderling. 
 
6. Gesprekken met buurgemeenten. 
Met negen gemeenten zijn gesprekken gevoerd. De enige voorwaarde 
was het behoud van een plaats van samenkomst in Medemblik. 
Vanuit die gesprekken zijn vier gemeenten uitgenodigd voor een 
vervolggesprek: Opperdoes; Wieringerwerf; Wieringen en Wognum. 
Kees van Noorloos geeft aan dat hij blij verrast is door de gesprekken. 
ds. Oane Reitsma zegt ook, dat hij de gesprekken verrassend vond. 
Het was leuk om elkaar te zien en te spreken. Medemblik heeft zich 
kwetsbaar opgesteld en die openheid kregen we in de meeste 
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gesprekken terug. Het is een boeiend project om mee te maken. Het is 
de bedoeling dat we vooral samenwerken en het is niet de bedoeling 
dat er een extra bestuurslaag komt. 
Kees van Noorloos leest de samenvatting van de tweede gesprekken 
met Opperdoes en Wieringerwerf voor. Hij vertelt ook over het gesprek 
met Wieringen van afgelopen middag. Na nog een aantal vragen en 
opmerkingen beantwoord te hebben, constateert de voorzitter dat de 
aanwezigen instemmen met de voortgang van de gesprekken. Als er 
nieuws te melden is, dan melden we dat via het kerkblad, de scriba of 
op een gemeenteavond. We melden onze gesprekspartners hoe het 
verder gaat. 
 
7. Voorbereiding afscheid van ds. Oane Reitsma. 
Het afscheid is op 10 juni 's middags om 14.30 uur. 
De scriba noemt de aanvraag van de solvabiliteitsverklaring. Het RCBB 
komt hier 30 april over praten. We gaan voor een 50% plaats. 
ds. Oane Reitsma zegt zich te verheugen op het werken in een team. 
“Dat heb ik ook geprobeerd op te zetten in West-Friesland, maar dat is 
niet gelukt.”  
Hij legt nog uit hoe het beroep is gegaan. Op 17 februari is het beroep 
uitgebracht. Enschede is akkoord gegaan met een wat langer traject 
voor de bevestiging. 
 
8. Verslag kascommissie over jaarrekening 2016. 
De voorzitter leest het verslag voor van de kascommissie bestaande uit 
Henk Mellema en Peter van Mechelen. Iedereen kan zich daarin 
vinden. Kees van Noorloos vertelt nog dat hij morgen een gesprek 
heeft met de heer Dirk Meijers, omdat die heeft aangegeven dat hij per 
1 juni wil stoppen als administrateur. 
 
9. Rondvraag. 
Ron Vlugt: Die witte muren zijn afgrijselijk! Ze worden steeds grijzer. Ik 
weet dat in andere kerken gewoon gekalkt wordt.  Ik zou dat graag 
onder de aandacht brengen. Hij biedt ook aan om met een aantal 
mensen de muren te willen witkalken en daarvoor materiaal 
beschikbaar te willen stellen. 
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Pieter Keemink: Bij de restauratie van het afgelopen jaar is onzichtbaar 
geïnjecteerd in de muren om het proces te stoppen van het 
afbladderen. In mei of juni wordt gecontroleerd of het proces gestopt is. 
Ongeveer tien jaar geleden zijn offertes gedaan om hetzelfde product 
aan te brengen als op de eerste twee meter van onderen. Dat zou 
ongeveer € 300.000,00  kosten! 
Wat het CvK betreft wil hij  graag het aanbod aannemen. 
Wim Bakker wil de dank uitspreken namens de bejaarden aan de drie 
ambtsdragers die zich bereid getoond hebben om weer een nieuwe 
periode te aanvaarden; Alma de Greeuw, Wil Mosman en Paul Stam. 
Als dank heeft hij voor ieder een bos bloemen. 
Kees van Noorloos: Dat is een prachtig gebaar. Dank je wel alle 
ouderen. 
 
10. Feest van herkenning.  
Bijdrage door ds. Oane Reitsma. Mijn geschiedenis met Medemblik in 
vier jaar met 100 foto's. 
Dit wordt door iedereen zeer gewaardeerd. 
 
11. Sluiting door voorzitter Kees van Noorloos. 
Hij leest een gedicht en daarna zingen wij lied 634. 
 
Dit is de ingekorte versie. De uitgebreide versie kunt u opvragen bij de 
scriba. 
 
 
Dagelijks leesrooster 
 
april:    
26 donderdag  Spreuken 26:13-28 Vergelijkenderwijs 
27 vrijdag  Spreuken 27:1-11 Het is een vriend die 

mij mijn feilen toont 
28 zaterdag  Spreuken 27:12-27 Omgangswijsheid 
29 zondag  Genesis 6:5-22 Scheepsbouw 
30 maandag  Genesis 7:1-24 Bootvluchtelingen 
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mei: 
01 dinsdag  Spreuken 28:1-16 Tegenstellingen 
02 woensdag  Spreuken 28:17-28 Van rijkdom word je 

niet wijzer 
03 donderdag  Spreuken 29:1-14 Wijsheid duurt het langst 
04 vrijdag  Spreuken 29:15-27 Opvoedkunde 
05 zaterdag  Spreuken 30:1-9 Wijs en bescheiden 1 
06 zondag  Genesis 8:1-14 Drooglegging 
07 maandag  Genesis 8:15-22 Buitenlucht! 
8 dinsdag  Spreuken 30:10-14 Wijs en bescheiden 2 
9 woensdag  Spreuken 30:15-33 Dierkundeles 
10 donderdag  Psalm 93  Hemelvaart 
11 vrijdag  Genesis 9:1-7  Tegen bloedvergieten 
12 zaterdag  Genesis 9:8-17 Regenboogcoalitie 
13 zondag  Genesis 9:18-28 De mantel der liefde 
14 maandag  Spreuken 31:1-9 Moeders wijsheid 
15 dinsdag  Joël 2:18-27  Het komt goed 
16 woensdag  Joël 3:1-5  Pinksteren 
17 donderdag  Joël 4:1-8  Straf voor Israëls vijanden 
18 vrijdag  Joël 4:9-21  Oordeel 
19 zaterdag  Genesis 10:1-32 Op de kaart gezet 
20 zondag   Genesis 11:1-9 Babylonische  

spraakverwarring 
21 maandag  Spreuken 31:10-31 Leve de actieve vrouw 
22 dinsdag  Jozua 23:1-16  Toespraak van Jozua 
23 woensdag  Jozua 24:1-13  Geschiedenisles 
24 donderdag  Jozua 24:14-28 Maak een keuze 
25 vrijdag  Jozua 24:29-33 Eindelijk begraven 
26 zaterdag  Romeinen 12:1-8 Gaaf! 
27 zondag  Romeinen 12:9-21 Wees een medemens 
28 maandag  Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap 
29 dinsdag  Romeinen 13:8-14 God liefhebben 

laat je zien door 
naastenliefde 

30 woensdag  Psalm 11  Veiligheid en justitie 
31 donderdag  Marcus 2:1-12  Een gat in het dak 
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juni: 
01 vrijdag  Marcus 2:13-22 Eten en vasten 
02 zaterdag  Marcus 2:23–3:6 Goed werk op sabbat 
03 zondag  Job 1:1-12  Strijd achter de schermen 
04 maandag  Job 1:13-22  Jobstijdingen 
05 dinsdag  Job 2:1-13  Jobsgeduld 
06 woensdag  Job 3:1-26  Het zwijgen doorbroken 
07 donderdag  Psalm 12  Onderdrukten 

worden bevrijd 
08 vrijdag  Marcus 3:7-19  Speciale aanstelling 
09 zaterdag  Marcus 3:20-35 Familiebetrekking 
10 zondag  Marcus 4:1-9  Goed luisteren gaat 

niet vanzelf  
11 maandag  Psalm 84  Thuiskomen 
12 dinsdag  Job 8:1-22  Harde reactie op ellende 
 
13 woensdag  Job 9:1-24  Verstand en gevoel 
14 donderdag  Job 9:25–10:7  Wie kan rechtspreken? 
15 vrijdag  Job 10:8-22  Aanklacht 
16 zaterdag  Psalm 55:1-12 Dreiging 
17 zondag  Psalm 55:13-24 Wie is betrouwbaar? 
18 maandag  Job 28:1-28  Wijsheid is moeilijk te 

vinden 
19 dinsdag  Job 29:1-20  Vroeger was alles beter 
20 woensdag  Job 29:21–30:19 Verschrikkingen 
21 donderdag  Job 30:20-31  Noodkreet 
22 vrijdag  Job 31:1-15  Oogverbond 
23 zaterdag  Job 31:16-40  Zelfonderzoek 
24 zondag  Job 38:1-15  Machtsverhouding 
25 maandag  Job 38:16-30  Natuurkunde 
26 dinsdag  Job 38:31–39:12 Ontzag voor de Schepper 
27 woensdag  Job 39:13-30  Struisvogelpolitiek 
28 donderdag  Job 40:1-14  Zwijgtekst 
29 vrijdag  Job 40:15-24  Behemot 
30 zaterdag  Job 40:25–41:26 Leviatan 
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Agenda 
 
di. 2 mei  19.30 uur Consistorie Gespreksgroep 
       (zie blz. 6).  
do. 10 mei  09.30 uur Fietssponsortocht. 
       (zie blz. 16-18). 
di. 15 mei  14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag. 
di. 19 juni  Hotel West Slotmiddag 

Ouderenmiddag, 
met maaltijd. 

Inleverdata kopij ‘Onderweg’ 
 
2018: 
Inleveren: donderdag 21 juni.  Verschijnen: vr. 29 juni. 
Inleveren: donderdag 23 augustus.  Verschijnen: vr. 31 augustus. 
Inleveren: donderdag 18 oktober.  Verschijnen: vr. 26 oktober. 
2019: 
Inleveren: donderdag 3 januari 2019. Verschijnen: vr. 11 januari. 
 
 

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

donderdag 21 juni 2018 tot 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 april 2018 verschijnen. 

 
 ‘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. 



Onderweg, mei - juni 2018 
 

16 
 

Diaconie 
 
De diaconale collectes van het eerste kwartaal 2018 hebben de 
volgende bedragen opgeleverd: 
 
31 december Inloophuis Medemblik     € 128,35, 
07 januari Nederlandse Bijbelgenootschap €   93,05, 
14 januari Bloemenfonds    €   65,00, 
21 januari Oecumenische dienst, Pax Christie € 155,40, 
28 januari Ouderenwerk    €   79,15, 
04 februari Kerkinactie, Werelddiaconaat € 108,84, 
11 februari Avondmaal, Dufashanye  € 129,80, 
18 februari Kerkinactie 40dagentijd, Noodhulp € 118,14, 
25 februari Kerkinactie    €   75,20, 
 04 maart Kerkinactie, ZWO Voorjaarszendingweek € 120,95, 
11 maart Kerkinactie, Binnenl. Diaconaat Voorjaar € 103,90,  
18 maart Dankdag,Voedselbank  €   72,20, 
25 maart Kerkinactie, Totale werk  € 102,71, 
29 maart         Witte Donderdag, Avondmaal €   96,05, 
01 april PKN, JOP Paascollecte  € 117,65, 
 
Ontvangsten van de sobere maaltijden:  € 483,45,  
Landelijk is voor het verzamelen van postzegels ontvangen 
       € 31.533,00. 
Namens het college van diakenen bedanken we alle gevers. 

 
Wil Mosman, penningmeester. 

 
Hemelvaartsdag 2018: Sponsorfietstocht samen met de Thomas- 
Gemeente. 
 
Op Hemelvaartsdag 10 mei a.s. gaan we weer fietsen voor het goede 
doel. Dit jaar fietsen we voor de realisatie van een kippenren door 
stichting Dufashanye 2Burundi. Dit is een ideële stichting die zich al 
jaren vrijwillig inzet voor hulpbehoevende mensen in Burundi, een klein 
land in centraal Afrika. Dufashanye betekent (HELPT ELKAAR) en 
2Burundi staat voor (naar Burundi). 
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Dufashanye 2Burundi zet zich momenteel in voor jongeren met een 
verstandelijke beperking in Burundi. De bestuursleden Carolien 
Jansma, Hinke Vogel en Pauline Janssen bezochten ons tijdens een 
van onze sobere maaltijden in de 40-dagentijd, om hun project en 
toekomstplannen toe te lichten. Het activiteitencentrum van de stichting 
bevindt zich in de regio Musigati, wat ongeveer 30 km vanaf de 
hoofdstad Bujumbura ligt. In dit centrum en bij de cliënten thuis 
begeleiden de sociaal werkers nu al 30 jongeren en hun 
verzorgers/familieleden. Zij werken hierbij nauw samen met de lokale 
NGO Association Raphael au Burundi onder leiding van de uit 
Nederland geremigreerde Burundees Andre Masumbuko. Dit goede 
werk willen zij graag voortzetten, zodat ook ruim 200 jongeren op de 
wachtlijst geholpen kunnen worden. Het ultieme doel van Dufashanye 
2Burundi is dat het activiteitencentrum kan blijven draaien zonder de 
financiële steun vanuit Nederland. Dit kan gerealiseerd worden door de 
verkoop van eieren en kippen in Burundi waar op dit moment een groot 
tekort aan is. En ons doel is om zo veel mogelijk geld te kunnen 
overmaken voor een KIPPENREN 
 
Door sponsoring, als U zelf niet mee kan fietsen aan een van onze 
fietser(s), kunt U een bijdrage leveren aan dit kippen project. Zelf mee 
fietsen en een bijdrage leveren is ook uitstekend. Ook een spontane 
overboeking kan op Bankrekening nummer van de Diaconie 
NL13RABO0132403366 t.n.v Fietssponsortocht 2018. 
De kippenren komt op het 2 hectare grote terrein rondom het 
activiteitencentrum. Voor slechts € 3.000 kan de kippenren gebouwd 
worden en voor de eerste 100 kippen die al elders worden aangeleverd 
een onderkomen zijn. Het kippen(ren) project wordt geraliseerd uiterlijk 
2019. Naast de verkoop van de eieren en kippen profiteren ook de 
cliënten van de kippen. Zij leren hoe zij de kippen moeten verzorgen 
en krijgen maaltijden van de eieren en het kippenvlees. Nu al 
ontvangen de cliënten tweemaal per week een maaltijd in het centrum. 
Op de plantages rondom het centrum verbouwen zij volop bananen, 
mais, ananassen, suikerriet en palmbomen. Dit zorgt voor voedsel voor 
de cliënten en inkomsten voor het centrum en ze leren de gewassen 
verbouwen. 
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Met Uw sponsoring, wel of niet zelf mee fietsen, geeft U de jongeren 
een nieuwe kans op een waardevol leven. Intekenlijst voor deelname 
ligt in de Bonfoyer of door op te geven aan ondergetekende. Ook flyers 
liggen hier om uw sponsors te informeren. 
 

 
Hemelvaartsdag 2018 Sponsorfietstocht 

Voor kippen(ren)project, Dufashanye 
2Burundi 

 
09.30 uur: Medemblik Bonfoyer, koffie.  
10.00 uur: Medemblik Bonifaciuskerk, korte  
kerkdienst. 
11.00 uur: fietstocht naar Oostwoud via een 
mooie route. Aansluitend lunch in Oostwoud. 
13.45: uur terug richting Medemblik 
 

 
De diaconieën hopen op een mooie opkomst aan fietsers, op een 
fantastische bijdrage en op mooi weer natuurlijk. 

 
Benno Hoekstra,  0227 544012. 

 
 
 
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: 
15-02: mevrouw C.M. Filius-Sneep op 82-jarige leeftijd.  
21-03: mevrouw P. Woninck-Stolk op 89-jarige leeftijd.  
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Ingeschreven: 
18-02: mevrouw B. Hogeboom, Westersingel 62.  
21-03: de heer en mevrouw J. Mazereeuw-Hermelink, Nieuweweg 30 

te Opperdoes.  
Verjaardagen:  
29-04: mevrouw G., Struik – Rustenburg, Waterborg 177. 
01-05: mevrouw J.M., Noor - van der Bijl, Breek 7. 
03-05: mevrouw J.P.M., van de Wetering - van der Kevie,  
  Koningshof 13 A. 
06-05: de heer J. Kool, Oostersteeg 36. 
09-05: mevrouw E.A., Smit – Wiersma, De Gouw 24. 
10-05: de heer L.M. Smit, De Gouw 24. 
22-05: de heer P.C. Schenk, Vlietsingel 20. 
24-05: mevrouw J.A., Bos – Gootjes, Oostersingel 16. 
31-05: de heer W.F.H. Breton, Waterborg 169. 
05-06: de heer A.A.F. Rosenbrand, Gasthuijsweijdt 46. 
08-06: mevrouw M.N., Rosenbrand – Bruin, Gasthuijsweijdt 46. 
11-06: mevrouw G., Boogaard – Douwes, Kaapstander 202. 
24-06: de heer H. van de Wetering, Koningshof 13 A. 
25-06: mevrouw M.J., Braaksma – Betten, Overtoom 90. 
27-06: de heer P.H. Bos, Parklaan 21 B. 

 
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. 
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Ingezonden 
 
Medemblik in de jaren ’40 – ’45, lezing en films in de Bonifaciuskerk – 
Medemblik. 
 
Op woensdagavond 2 mei verzorgt Peter Sasburg een lezing  voor 
de Commissie Kunst & Cultuur van Stichting Bonifaciuskerk. De 
avond gaat over Medemblik in de jaren ’40 – ’45 met verhalen 
achter het oorlogsmonument  op het voormalig terrein van het 
Provinciaal Ziekenhuis èn het verhaal achter de oorlogsgraven 
van twee Canadese vliegers op de Algemene Begraafplaats in 
Medemblik. 
 
Peter Sasburg uit Midwoud werkt de afgelopen tien jaar voornamelijk 
als documentairemaker.  Daarvoor was hij zo’n 25 jaar uitgever van 
boeken en tijdschriften.  
De boeken en tijdschriften gaan  over de Tweede Wereldoorlog in 
West-Friesland. In de vorm van een lespakket worden de 
documentaires en informatiegidsen aangeboden aan de scholen in 
West-Friesland. In maart 2018 is het lespakket ‘Leven in vrijheid’ 
gerealiseerd. Kinderen vertellen op film over onvrijheid en vrijheid, 
mensen- en kinderrechten en vrijheid van meningsuiting. 
 
Peter Sasburg heeft ook de aanzet gegeven voor het monument op de 
Landswerf, het voormalige terrein van het Provinciaal Ziekenhuis: “Bij 
de tentoonstelling ’70 Jaar leven in vrijheid’ werd ik er op gewezen, dat 
in de oorlog zestien Joodse, psychiatrische patiënten uit het PZ  waren 
verraden, weggevoerd en vermoord. In overleg met de burgemeester is 
toen besloten hieraan blijvend aandacht te schenken met een 
oorlogsmonument .”  
Peter Sasburg zegt hierover: “De verhalen van het Provinciaal 
Ziekenhuis in Medemblik  waren ‘vergeten verhalen’, sommige 
verhalen zijn wel verteld, maar is nooit iets meegedaan. Voor de 
documentaire heb ik research gedaan.  Vervolgens heb ik afgestemd 
of mensen één en ander wilden en ook konden vertellen.”  
 
De lezing op 2 mei is niet de eerste die Peter Sasburg verzorgt: Hij 
doet dit al vanaf 2009 bij o.a. de ‘Oudheidkundige vereniging 
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Medenblick’, andere historische verenigingen, seniorenbijeenkomsten 
en scholen.  
 
 Gevraagd waar zijn interesse in deze onderwerpen vandaan komt, 
antwoordt hij: “Ik ben opgegroeid in Benningboek. Mijn ouders zaten in 
het verzet. Zij hebben mij geïnspireerd om boeken, tijdschriften en films 
te gaan maken over de jaren ‘40-‘45 in West-Friesland. Verzet, daar 
was moed nodig. Waarom deden ze wàt ze deden? Dat boeit mij! We 
moeten de jeugd stimuleren  na te denken over wat oorlog betekent! 
Wat houdt  vrede en vrijheid in  eigen omgeving in? Ik wil hiermee een 
bijdrage leveren aan meer tolerantie en veiligheid in onze 
samenleving!” 
 
Deze boeiende avond in de Bonifaciuskerk begint om 20.00 uur. Het 

programma duurt ongeveer  anderhalf uur met nabespreking en 

eventueel een glaasje of kopje. De toegang is vrij, maar na afloop kan 

men een vrijwillige bijdrage geven  voor het onderhoud van het 

kerkgebouw. 

 
Overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. 
 
ds. René de Reuver is blij dat de Protestantse Kerk meer kleur op 
de wangen krijgt. "De kerk is geen specialiteit van een bepaalde 
bevolkingsgroep maar voor en van alle mensen. God is immers 
geen stamgod. Geen god van één volk of stam, maar de Heer van 
alle volken. Niet een paspoort maar de doop verbindt christenen 
met elkaar." 
 
De kerk krijgt kleur. 
De Protestantse Kerk krijgt meer kleur op de wangen. De dominante 
kleur van onze kerk is wit. Nu is dit niet verwonderlijk voor een kerk in 
Nederland. De meeste Nederlanders zijn blank. De laatste decennia is 
dit sterk aan het veranderen. In de meeste grote steden groeit het 
aantal niet-blanke Nederlanders sterk. Onze samenleving verkleurt 
vooral door de vele nieuwe-Nederlanders. Iets meer dan de helft van 
deze nieuwkomers zijn christen. Hierdoor verkleurt de christenheid in 
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Nederland sneller dan het geheel van de Nederlandse bevolking. Deze 
verandering werd even zichtbaar bij de laatste gehouden The Passion 
in de Amsterdamse Bijlmer. In dit stadsdeel zijn meer dan 150 
kerkgemeenschappen. Verreweg de meeste van hen zijn kleurrijker 
dan protestantse gemeenten. 
Gelukkig krijgt ook de protestantse kerk meer kleur op de wangen. De 
vergadering van de generale synode in april wordt afgesloten door 
zusters en broeders van de Indonesische Perki-gemeenschap. 
Decennia lang zijn zij al in Nederland. Het is de bedoeling dat een 
aantal Perki-gemeenten een buitengewone wijkgemeente van de 
Protestantse Kerk in Nederland wordt. Als de synode hiertoe besluit, 
dan wordt dit feestelijk gevierd. De Perki-gemeenschap wordt zo de 
vierde oorspronkelijk niet-Nederlandse geloofsgemeenschap binnen de 
Protestantse Kerk. Eerder sloot de Protestantse Kerk een 
associatieovereenkomst met de Gereja Kristen Indonesia Nederland 
(GKIN) en met de Pakistaanse Urdu gemeenten. Kortgeleden ging in 
Amsterdam de eerste arabisch sprekende gemeente binnen de 
Protestantse Kerk van start. Kortom, de Protestantse Kerk krijgt kleur. 
Deze ontwikkeling is verheugend. De kerk is geen specialiteit van een 
bepaalde bevolkingsgroep maar voor en van alle mensen. God is 
immers geen stamgod. Geen god van één volk of stam, maar de Heer 
van alle volken. Niet een paspoort maar de doop verbindt christenen 
met elkaar.  
 
 
Verwarring en vervreemding. 
Onze samenleving worstelt met de vele nieuwkomers. Zij spreken 
doorgaans een andere taal en houden er vaak andere gewoonten op 
na. Diversiteit is niet vanzelfsprekend verrijkend. Elkaar niet kunnen 
verstaan of begrijpen roept nogal eens angst en vervreemding op. Zo 
ook, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. in 
Rotterdam. De fractievoorzitter van het CDA diende een plan in dat alle 
voorgangers in Rotterdam verplicht binnen vier jaar in het Nederlands 
te preken. Het plan veroorzaakte een grote schok, ook binnen de Urdu-
gemeenschap. Zou het straks niet meer mogelijk zijn om in Nederland 
in de eigen moedertaal te bidden, te zingen en te preken?  
Het plan beoogt integratie van diverse bevolkingsgroepen. Bovendien 
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wil het radicalisering tegengaan van moslims die er voor kiezen om 
binnen de moskee alleen Arabisch te spreken. 
Een loffelijk streven. Alleen met een verkeerd middel. Taal hoort bij de 
identiteit van een volk. De zondeval van de machthebbers van Babel 
was hun streven naar één taal (Genesis 11:1-9). Eén taal betekent 
macht. Binnenkort vieren we het Pinksterfeest. Het wonder van de 
Geest is dat iedereen, in haar en zijn eigen moedertaal, het Evangelie 
hoort (Handelingen 2:8). 
 
 
 
 
 
Ingezonden (door dhr. M. Bood), letterlijk ‘Uit de oude doos’…. 
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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:  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  


