Onderweg, november - december 2017

Kerkdiensten Bonifaciuskerk
zondag 29 oktober.

aanvang 10.00 uur.
Dienst in Oostwoud.
Gedenkdag 500 jaar Kerkhervorming.
(zie ook blz. 5).
Voorganger: dr. A. Reitsma en ds. C. Mataheru.
Collecte:
1e
Kerk in Actie: Open Theologisch Seminarie
Pakistan,
e
2
nader te bepalen.
zondag 5 november. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. J. Mulder uit Hilversum. Dankdienst.
(zie ook blz. 11-13).
Collecte:
1e
Diaconie: Voedselbank,
2e
Kerk: Instandhouding eredienst.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.
zondag 12 november.
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. T. Woltinge uit Amersfoort.
Collecte:
1e
Diaconie: Binnenlands diaconaat,
2e
Kerk: Energiekosten.
Koster: J. Kool, tel. 541127.
zondag 19 november.
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.
Collecte:
1e
Diaconie: Bloemenfonds,
2e
Kerk.
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039.
zondag 26 november.
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. A. Reitsma.
Gedachteniszondag.
(zie ook blz. 5,6).
Collecte:
1e
Diaconie:Hospice Dignitas Hoorn,
2e
Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280.
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zondag 3 december. aanvang 10.00 uur. 1e Advent.
Voorganger: prof. dr. C.P.M. Burger uit Hoofddorp.
Collecte:
1e
Diaconie: St. Holland Building Nepal,
2e
Kerk: Instandhouding eredienst.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.
zondag 10 december.
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. A. Reitsma.
Collecte:
1e
Diaconie: Ouderenwerk,
2e
Kerk: Kerkmuziek.
Koster: J. Kool, tel. 541127.

2e Advent.

zondag 17 december.
aanvang 10.00 uur. 3e Advent.
Voorganger: ds. J. Zondag uit Middenmeer.
Avondmaal.
Collecte:
1e
Diaconie: Kagonda Hospital,
2e
Kerk: Generale kas predikantsplaatsen.
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039.
zondag 24 december.
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. J. Zondag uit Middenmeer.
Collecte:
1e
Diaconie: Bloemenfonds,
2e
Kerk: Algemene kosten.
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280.

4e Advent.

Bij het ter perse gaan van dit kerkblad is de Taakgroep Liturgie nog
druk bezig om de kerstavond, die dit jaar op zondag valt, vorm te
geven. Wordt het een maaltijd, een kerst-inn, een kinderviering? We
weten het nog niet. De begintijd ook niet. Maar via alle mogelijke
kanalen zal u daar in december nader over worden geïnformeerd.
maandag 25 december.
aanvang 10.00 uur. 1e Kerstdag.
Voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard.
Collecte:
1e
Diaconie: St. Vluchteling,
2e
Kerk: Instandhouding eredienst.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.
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zondag 31 december.
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. A. Reitsma.
Collecte:
1e
Diaconie: ,
2e
Kerk: Oudejaarscollecte.
Koster: J. Kool, tel. 541127.

Oudjaarsdag.

zondag 7 januari.
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. A. Reitsma.
Collecte:
1e
Diaconie.
2e
Kerk: Algemene kosten.
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039.

Van de predikant
Een manier van kijken
Zelf dacht ik altijd dat herfst de tijd was waarin de dagen korter werden,
het weer onstuimiger en de natuur kaler. Inmiddels twijfel ik daaraan.
Want het hangt er maar vanaf hoe je naar de dingen kijkt.
Ik kwam een tekstje tegen – het staat ook in ons liedboek – dat
een andere kijk op de zaak heeft.
Herfst
Met elk blad dat valt,
valt er meer licht op aarde,
komt er meer uitzicht vrij.
Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij
(Jaap Zijlstra)
Ieder blad dat van de boom valt maakt de dingen op aarde beter
zichtbaar, omdat de zonnestralen niet meer gehinderd worden door het
bladerendek. Tegelijkertijd krijgen wij meer zicht op de hemel, die ons
wordt geopenbaard door de kale takken van de bomen heen. Zo
begrijp ik ook beter dat het kerkenwerk vooral in de herfst wordt
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aangepakt en voor gemeentegroei zorgt. Wij staan gewoon dichter bij
de hemel!
Dit nummer van Onderweg beslaat ook al weer de Kersttijd.
Sommige mensen zien in het Kerstverhaal de romantiek van het kindje
in de kribbe. Anderen zien een bijzonder goed mens geboren worden,
die navolging verdient. Weer anderen zien de komst van Gods Zoon,
of zelfs Godzelf in de wereld. Ook binnen de kerk gelden hier
verschillende manieren van kijken. Over één ding zijn we het eens: met
kerst komt de hemel even rakelings dicht bij onze wereld. Er valt een
stukje hemel op aarde, tot heil van alle volken. Ik wens u goede
maanden.
ds. Oane Reitsma

In Memoriam Froukje Schaap-Hoeksma (1941-2017)
Op maandagochtend 25 september overleed Froukje Schaap. Wij
kennen haar als echtgenote van Dick Schaap. 50 jaar zijn zij samen
geweest, in Medemblik. De viering van dat jubileum vorig jaar is een
lichtpunt geweest in een moeilijke tijd van zes jaar ernstig ziek zijn.
Froukje Hoeksma werd geboren in Hommerts, Fryslân. ‘Van
huis uit’ was ze hervormd opgegroeid. Hier in Medemblik heeft ze lang
in ‘De twee Schouwtjes’ gewerkt. Zoon Jeroen, dochter Vanessa en
haar vier kleinkinderen waren haar tot vreugde. Een kleine, hechte
familie.
“Hoop, wanhoop, angst, pijn en verdriet, alles gegeven, helaas
verloren”, had ze zelf opgeschreven voor het rouwbericht. Haar
ernstige ziekte heeft een zware schaduw over hun laatste zes jaar
samen geworpen, hoewel de dierbare momenten er ook moeten zijn
geweest.
In de kerk geloven wij evenwel dat Christus de dood juist heeft
overwonnen en dat haar leven niet voor niks is geweest. En dat
bedoelen we niet als goedkope troost, maar als diepe werkelijkheid.
Daarom hoorden we op de zondag na haar heengaan het volgende
lied:
Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen
en loslaat wat het leven bood,
kom, Geest, uw zegen op mij leggen,
verzeker mij: Gods trouw blijft groot.
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Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden
wat mij het lot te dragen geeft,
kom, Christus, kom en wis mijn tranen,
als ik mij aan U overgeef.
ds. Oane Reitsma.

29 oktober: gedenkdag 500 jaar Kerkhervorming
Op 29 oktober kerken wij samen met de Protestantse Gemeente
THOMAS, in Oostwoud. Wij gedenken die zondag 500 jaar
Kerkreformatie.
Het thema van de dienst is ‘Geroepen om op weg te gaan’. We
staan stil bij de verhalen van de roeping van Abraham en van Zacheüs
de tollenaar. Waar ligt onze werkelijke roeping als kerk? Een mooi
moment om daar na 500 jaar ook voor onze gemeente weer eens op te
bezinnen.
De dienst heeft een feestelijk tintje, met onze gezamenlijke
cantorijen onder leiding van Peter van Troost en veel gemeenteleden
die een rol hebben in de dienst. Collega Mataheru en ondergetekende
gaan samen voor.
ds. Oane Reitsma.

26 november gedachteniszondag
Op 26 november, de laatste zondag voor Advent, willen wij in de kerk
de namen noemen van wie ons als kerkgemeenschap zijn ontvallen in
het afgelopen jaar. Dat zijn mensen die lid waren van de kerk of die op
één of andere manier met ons verbonden waren. Wij noemen hun
namen voor het aangezicht van God en in het midden van zijn
gemeente, omdat wij geloven dat hun leven niet voor niets was, maar
dat alle leven een zin en een doel heeft en dat de dood niet het laatste
woord heeft.
Met het noemen van de namen gedenken wij hen niet alleen in
het verleden, maar roepen we als het ware een nieuwe toekomst uit, in
Christus.

5

Onderweg, november - december 2017
Dit jaar gedenken wij:
8 november 2016, Antje Schoonbeek, 86 jaar
2 januari, Johanna Hendrika van de Goor, 85 jaar
2 maart, Pieter Thijs Morks, 72 jaar
4 april, Anna Maria Bas-Wiedijk, 81 jaar
12 juni, Hieke van der Goot-Schilstra, 80 jaar
22 juni, Gré Voorthuijzen-Morsink, 75 jaar
12 augustus, Minkje Brinkman-Oosterhaven, 86 jaar
25 september, Froukje Schaap-Hoeksma, 76 jaar
Alle families van de overledenen zijn uitgenodigd om de dienst bij te
wonen. De cantorij zingt, de kronen worden weer gepoetst, passende
liederen en Bijbelteksten zijn gekozen. Alles voorbereid om er weer
een bijzondere en waardige dienst van gedenken van te maken.
ds. Oane Reitsma.

Gespreksgroep
Twee Zwitserse wetenschappers hebben de Bijbel gelezen, niet vanuit
religieus perspectief (als ‘Woord van God’), maar juist als een boek dat
ons heel veel te zeggen heeft over de mens. Want “meer dan duizend
jaar werd eraan geschreven, bijna tweeduizend jaar lang bepaalde hij
de lotgevallen van een groot deel van de wereldbevolking, meer dan
twee miljard mensen vereren hem ook nu nog als heilige schrift. En
met een totale oplage van naar schatting vijf miljard staat hij bovenaan
de wereldbestsellerlijst aller tijden. Welk ander boek zou meer over de
mens kunnen onthullen dan de Bijbel?”, zo stellen zij.
Op de eerste avond, in oktober, spraken wij over het verhaal
van Adam en Eva, die uit het Paradijs worden weggestuurd. De
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schrijvers brachten dit in het verrassende verband met de mensheid,
die zich van een jagers-verzamelaarscultuur naar een landbouwcultuur
ontwikkelde. Mensen gingen ineens op vaste plekken wonen en dat
had invloed op waarden als: bezit, de positie van de vrouw,
gezondheid. En daar gaat Genesis 3 over.
Op 7 november gaan we aan de slag met Kaïn en Abel: de
eerste moord. Een broedermoord nog wel. En we hebben het over
mensenzonen en godenzonen.
Op 5 december bestuderen we het verhaal van de zondvloed
in de context van andere zondvloedverhalen uit die tijd.
Hebt u de eerste keer gemist en wilt u alsnog aanschuiven?
Altijd welkom! We komen samen in de consistorie. Het begint steeds
om 19.30 uur.
Informatie en aanmelden bij:
ds. Oane Reitsma.

Waarover spraken zij in de kerkenraad?
Allereerst wil de kerkenraad meedelen, dat in overleg met de classis
besloten is om aan de kerkenraad bijstand te verlenen door het
benoemen van een tijdelijk voorzitter. Zoals u weet hebben we sinds
januari geen voorzitter meer en tot nu toe heeft niemand zich
aangeboden om die taak te vervullen. Onze tijdelijk voorzitter is Kees
van Noorloos uit Wieringermeer. Een heel aantal van u heeft al even
kennis kunnen maken na de dienst van 8 oktober. Henk Talma, de
scriba van de classis zal de kerkenraadsvergaderingen bijwonen als
waarnemer.
Daarnaast worden we bijgestaan door Jack de Koster. Hij is op dit
moment zelfstandig gemeenteadviseur en door de classis ingehuurd
om de bestuurskracht te bevorderen. Hij helpt meedenken over de
vraag ‘Werken aan een toekomstbestendige gemeente’. Dat doet hij
ook in de regio. Hij loopt tot en met december mee, bestuurlijk en
procesmatig.
Doordat er nu een voorzitter is, kunnen we ook weer een moderamen
vormen. In het moderamen nemen voorzitter Kees van Noorloos, ds.
Oane Reitsma, Henk Talma, Jack de Koster en Geke Geveke,scriba
plaats.
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De kerkenraad heeft besloten om de paaskaars dit jaar te schenken
aan de heer Jan Beek.
Verder komt er in zo´n vergadering ook altijd een heel aantal
praktische punten aan de orde, zoals bijvoorbeeld het bloemenfonds:
de diaconie betaalt de bloemen op zondag voor de jarigen en de
vrijwilligers, de pastorale raad verzorgt de jubilea. Ook bespraken we
nog een aantal zaken die met financiën, inkoop van voorraden enz. te
maken hebben.

Protestantse Gemeente te Medemblik.
Uitnodiging.
Agenda voor de gemeenteavond op 20 november 2017,
aanvang 19.30 uur.
1. Liturgische opening door ds. Oane Reitsma en gemeenteleden.
2. Diaconie:. Jaarrekening 2016 en begroting 2018.
3. College van Kerkrentmeesters: Jaarrekening 2016 en begroting
2018.
4. Rondvraag.
Pauze
5. Notulen van de gemeenteavond op 6 maart 2017.
6. Mededelingen:
- Ondersteuning vanuit de classis Hoorn-Enkhuizen.
- Project bestuurskracht.
- Voortgang De Kerk in het Midden.
7. Gesprek onder leiding van ds. Oane Reitsma.
8. Sluiting.
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Dagelijks leesrooster
oktober:
27 vrijdag
Genesis 12:10–13:1 Vertrouwenscrisis,
28 zaterdag Genesis 13:2-18
Uit elkaar,
29 zondag
Genesis 14:1-12
Teruggepakt,
30 maandag Genesis 14:13-24
Abram gezegend,
31 dinsdag
Genesis 15:1-21
Hogere sterrenkunde.
november:
01 woensdag Psalm 65
Dank,
02 donderdag Psalm 116
God heb ik lief,
03 vrijdag
Matteüs 21:33-44
Geduldige landheer,
04 zaterdag Matteüs 21:45–22:14 Bruiloft,
05 zondag
Psalm 38
Pijnlijk,
06 maandag Matteüs 22:15-22
Belastende vraag,
07 dinsdag
Matteüs 22:23-33
Ken de kracht van God,
08 woensdag Matteüs 22:34-46
Kernvragen,
09 donderdag Matteüs 23:1-12
Het gaat niet om uiterlijke vormen,
10 vrijdag
Matteüs 23:13-26
Waarschuwende woorden,
11 zaterdag Matteüs 23:27-39
Lokroep in harde woorden,
12 zondag
Jesaja 48:1-11
Nieuws,
13 maandag Jesaja 48:12-22
Vluchtweg,
14 dinsdag
Jesaja 49:1-13
Uitgekozen,
15 woensdag Jesaja 49:14-26
Gods moederliefde,
16 donderdag Psalm 88
Absolute duisternis,
17 vrijdag
Matteüs 24:1-14
Wachten op goed nieuws,
18 zaterdag Matteüs 24:15-28
Wees klaar,
19 zondag
2 Tessalonicenzen 1:1-12 Volhouden,
20 maandag 2 Tessalonicenzen 2:1-17 Herken de vijand,
21 dinsdag
2 Tessalonicenzen 3:1-18 Werkhouding,
22 woensdag Psalm 128
Genieten,
23 donderdag Matteüs 24:29-44
Les van de vijgenboom,
24 vrijdag
Matteüs 24:45-51
Verwachting,
25 zaterdag Psalm 85
God is rechtvaardig,
26 zondag
Matteüs 25:1-13
Oliecrisis,
27 maandag Matteüs 25:14-30
Talentenjacht,
28 dinsdag
Matteüs 25:31-46
Scheiding,
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29 woensdag Jeremia 24:1-10
Rijp en rot,
30 donderdag Jeremia 25:1-14
Nog niets geleerd.
december:
01 vrijdag
Jeremia 25:15-26
Straflijst,
02 zaterdag Psalm 19
Duidelijke taal,
03 zondag
Jesaja 5:1-7
Zorgzame vriend,
04 maandag Jesaja 5:8-17
Afloop,
05 dinsdag
Jesaja 5:18-24
Brand,
06 woensdag Jesaja 5:25-30
Angstbeeld,
07 donderdag Jeremia 25:27-38
Geen ontkomen aan,
08 vrijdag
Jeremia 26:1-9
Slecht nieuws,
09 zaterdag Jeremia 26:10-24
Wat doe je met de boodschapper?
10 zondag
Jeremia 27:1-11
Tuig,
11 maandag Jeremia 27:12-22
Profeten gezocht,
12 dinsdag
Jeremia 28:1-17
Onbreekbaar ijzer,
13 woensdag Jeremia 29:1-9
Bid voor de stad,
14 donderdag Jeremia 29:10-23
Briefwisseling,
15 vrijdag
Jeremia 29:24-32
Dreigbrief,
16 zaterdag Jesaja 34:1-17
Een zwaard aan de hemel,
17 zondag
Jesaja 35:1-10
Bloei,
18 maandag Jeremia 30:1-11
Geen onevenredige straf,
19 dinsdag
Jeremia 30:12–31:1 God vergeet zijn volk niet,
20 woensdag Jeremia 31:2-14
Feestelijke toekomst,
21 donderdag Jeremia 31:15-22
Hoopvol,
22 vrijdag
Jeremia 31:23-30
Keer ten goede,
23 zaterdag Jeremia 31:31-40
Nieuw verbond,
24 zondag
Titus 1:1-16
Profielschets,
25 maandag Titus 2:1-15
Samenleven,
26 dinsdag
Titus 3:1-14
Betrouwbare boodschap,
27 woensdag Jeremia 32:1-15
Koopcontract,
28 donderdag Jeremia 32:16-25
Gebed van Jeremia,
29 vrijdag
Jeremia 32:26-44
Herstel,
30 zaterdag Jeremia 33:1-11
Feestgedruis,
31 zondag
Jeremia 33:12-26
Gelukkig, nieuw jaar,
januari:
Bij het maken van deze editie van ‘Onderweg’ was het leesrooster voor
2018 nog niet beschikbaar.
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Agenda
di. 7 november
di. 14 november
ma. 20 november
di. 21 november
do. 23 november
di. 19 december

di. 5 december
do. 4 januari

19.30 uur

Bonfoyer

Gespreksgroep
(zie blz. 6,7).
14.30 uur
Bonfoyer
Ouderenmiddag
(zie blz. 13).
19.30 uur
Bonfoyer
Gemeenteavond
(zie blz. 7).
19.30 uur
Bonfoyer
Filmavond
(zie blz. 13,14).
18.00 uur
Bonfoyer
Samen aan
tafel (zie blz. 14).
Ouderenmiddag
Kerstviering met
maaltijd.
19.30 uur
Bonfoyer
Gespreksgroep
(zie blz. 6,7).
tot 12.00 uur Inleveren kopij Onderweg.

Inleverdata kopij ‘Onderweg’
2018:
Inleveren: donderdag 4 januari.
Inleveren: donderdag 15 februari.
Inleveren: donderdag 19 april.
Inleveren: donderdag 21 juni.
Inleveren: donderdag 23 augustus.
Inleveren: donderdag 18 oktober.

Verschijnen: vr. 12 januari.
Verschijnen: vr. 23 februari.
Verschijnen: vr. 27 april.
Verschijnen: vr. 29 juni.
Verschijnen: vr. 31 augustus.
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
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Onderweg, november - december 2017
donderdag 4 januari 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 12 januari 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.

Diaconie
Actie voor de Voedselbank West-Friesland.
Woensdag 1 november is de (landelijke) dankdag voor gewas en
arbeid. De zondag er na willen we, net als vorig jaar, een actie houden
voor de Voedselbank West-Friesland.

Dankdag 2016
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Hoewel Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld, ja zelfs in
Europa, spreken we ook in ons land over armoede. Meer dan een
miljoen mensen in Nederland leven rond de armoedegrens. Zo’n
85.000 klanten krijgen van de voedselbanken een steuntje in de rug in
een periode waarin ze het financieel heel slecht hebben.
De Voedselbank West-Friesland helpt ongeveer 180 huishoudens in
de regio met de wekelijkse verstrekking van een voedselpakket. Het
gaat om huishoudens die door uiteenlopende omstandigheden in zó
ernstige financiële problemen zijn terechtgekomen, dat ze na betaling
van hun vaste lasten niet genoeg geld hebben voor voedsel voor
zichzelf en hun kinderen. De voedselbank wil ook voorkomen dat goed
voedsel wordt vernietigd. Daarom zorgt men ervoor dat producten die
nog geschikt zijn voor consumptie, terecht komen bij hen die daaraan
het meest behoefte hebben.
De gemiddelde tijd dat
gezinnen een
voedselpakket van de
Voedselbank WestFriesland ontvangen
ligt rond het jaar. 'In
sommige gevallen
gaat het om een
overbruggingsperiode.
Bijvoorbeeld als
mensen een WWuitkering ontvangen.
Als mensen in de
schuldsanering zitten,
kan het maximaal drie
jaar duren.' Niet alle
mensen die recht
hebben op een
voedselpakket maken
er gebruik van. 'Veel
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mensen hebben toch drempelvrees. Bijvoorbeeld ZZP-ers die gewend
zijn om het heel goed hebben en plots in de moeilijkheden komen.
Voor hen is het lastig om de stap te zetten.'
Actie.
We vragen aan u om extra boodschappen te doen of wat uit uw eigen
voorraad aan te spreken en op 5 november producten voor de
Voedselbank mee te nemen naar de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat
alles bij de Voedselbank terecht komt.
De voedselbanken zijn blij met allerlei soorten eten, maar hebben een
ideale boodschappenlijst met lang houdbare en gezonde producten.
De Vrije Universiteit in Amsterdam gaf advies bij de samenstelling van
deze verlanglijst:
Verder zijn onder andere ook welkom: pakjes saus voor bij de rijst en
de pasta’s, jam, hagelslag, lang houdbare vleesproducten en
voorverpakte vleeswaren en kaas.
Tevens is op 5 november de diaconiecollecte bestemd voor de
voedselbank West-Friesland. Een donatie in geld is ook zeer welkom.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
De diakenen.

Collecteopbrengst
De collecte van de oecumenische dienst op zondag 24 september
heeft € 222,46 opgebracht voor de stichting Friends of Kagondo
Hospital, de stichting waar wijlen Cees Weel voor werkte in Tanzania.
De stichting heeft al veel gerealiseerd in het hospital, onder andere de
installatie van een waterpomp op zonne-energie. U kunt dit bekijken op
www.facebook.com/friendsofkagondohospital.

Ouderenmiddagen
Ook in dit seizoen 2017 – 2018 hopen we weer een afwisselend
programma voor u te hebben gevonden. Eén keer per maand komen
we op dinsdagmiddag bij elkaar in de Bonfoyer.
De koffie en thee staan klaar om half drie. Het duurt tot ongeveer half
vijf en heel beroemd zijn onze lekkere koeken! We vragen een
vrijwillige bijdrage voor de gast. Meestal wordt € 5,- gegeven.
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Op 14 november komt er een mevrouw vertellen over haar reis naar
Nepal. Misschien lijkt het u ook leuk om te komen. U bent van harte
welkom!
U kunt zich, liefst tot een week van te voren, opgeven bij Ina Bakker,
tel 542626.
Een hartelijke groet,
Ina Bakker, Ali Klercq, Jannie Bakker, Regina Verschoor en Dicky Poot.

Filmaankondiging
Al in de vorige ‘Onderweg’aangekondigd, maar
voor alle zekerheid nogmaals: de film ‘Secrets
and lies’, een engelse film, maar nederlands
ondertiteld, gaan we draaien op dinsdag 21
november, om 19.30 uur in de Bonfoyer.
De arme Cynthia deelt een kleine arbeiderswoning met haar enig
volwassen dochter Roxanne.Op zekere dag krijgt ze een telefoontje
van ene Hortence, die beweert Cynthia's dochter te zijn, die bij de
geboorte ongezien ter adoptie is afgestaan. Zij besluiten tot een
ontmoeting....Hortence blijkt een donkere huiskleur te hebben en
Cynthia vermoedt dat er een vergissing in het spel is. Niets is minder
waar. Dat er meer geheimen en leiugens in het spel zijn, blijkt als
Cynthia haar donkergekleurde dochter meeneemt naar een barbecue
bij haar broer, ter ere van de 21ste verjaardag van Roxanne.
In de hoofdrol speelt Brenda Blethyn, bij velen bekend als ‘detective
Vera’.
Het is een destijds veelvuldig bekroonde film.
Opgeven kan weer via de lijst in de Bonfoyer, de twee zondagen
vooraf. De opbrengst van deze avonden komt weer ten goede van het
Family Help Project.
De vertoning van de film Seagull heeft € 80,50 opgebracht voor ons doel:
Family Help Programm. Dit geld zal via onze diaconie naar FHP worden
overgemaakt. Bedankt allemaal!

Hannie Huttinga.
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Samen aan tafel
Marga en Thomas van Hulsen
zullen weer voor ons koken op
donderdag 23 november. Dat is dan
alweer de laatste keer in 2017.
Volgend jaar gaan we bij voldoende
deelname verder.
Aanmelden weer als altijd: via de lijst in de Bonfoyer de twee zondagen
voordien en uiterlijk dinsdag kunt u zich nog aan- of afmelden bij Wil
Zeldenrust, bij voorkeur via w.zeldenrust@quicknet.nl (of anders
telefonisch 544783).
Frisdrank blijft nog steeds gratis, uw glaasje wijn rekent u voor € 1,00
af met het potje naast de wijn.
Als er mensen zijn die graag willen komen, maar slecht ter been zijn,
kunt u dat melden bij Wil Zeldenrust of Hannie Huttinga
(duinhut@hetnet.nl of 541099). Wij proberen daar dan een oplossing
voor te vinden.
Namens de voorbereidingscommissie,
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.
Overleden:
25-09: mevrouw F. Schaap-Hoeksma op 76-jarige leeftijd.
Verhuisd:
11-09: mevrouw J.M. Morks-van Kooten van
Droge Wijmersweg 5 275 naar Apeldoorn.
16
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Verjaardagen:
04-11: mevrouw C.P.M. Roosendaal – Schaper, Sint Maartenshof 5.
05-11: mevrouw J. Schermer – Kistemaker, Hoogesteeg 4B.
07-11: de heer K. van der Vaart, Houtkopersgilde 5.
09-11: de heer K H. van Unen, Pampus 24.
11-11: mevrouw N.G.M. Duin, Waterborg 259.
12-11: mevrouw G.J. Oldenhof – Versloot, Kaapstander 60.
14-11: mevrouw L.C.C. van Bergen – Meijers, Turfhoek 10.
15-11: de heer K W.H.C. Mosman, Dorpsstraat 57.
16-11: mevrouw J. de Leeuw - van de Maat, Sint Maartenshof 25.
18-11: de heer K A. Monshouwer, Waterborg 201.
19-11: mevrouw A. Klercq – Schoon, Lijnbaanplantsoen 2.
20-11: de heer K K.D. Meurs, Breeuwershof 10.
23-11: mevrouw T. Visser, Bagijnhof 18 A.
24-11: de heer K H.J. Vogelsang, Westereiland 87.
10-12: mevrouw M. Jager – Janse, Valbrug 25.
11-12: de heer K W. Heijnen, Houtkopersgilde 6,
mevrouw M. Bood – Meinen, Nieuwstraat 39 A.
16-12: mevrouw G.P. de Vries - van der Voet, Waterborg 23.
22-12: de heer K T. Hoff, Waterborg 137.
24-12: mevrouw J. van der Linde – Verboom, Waterborg 185.
25-12: de heer K P.T. Bijl, Oostersingel 52.
28-12: mevrouw G. Nijboer – Rustenburg, Pekelharinghaven 44.

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
Tijd…
Wat een tijd…
Zo zit je op de fiets, zo lig je op de grond…
Zes weken in het gips, benen voor uit…
poeh…poeh!!!
Zes weken in een brace, mag mijn been niet
belasten…
Lieve mensen, deze tijd ben ik door velen zó verwend:
bezoek, post, telefoontjes. Ik ben u zeer dankbaar,
Zo is deze tijd omgevlogen. Nu revalideren, hoop wel spoedig weer in
de kerk te komen, zal dan bij de koffie op wat lekkers trakteren. Dat
hebben we met z’n allen verdiend!!!
Vriendelijke groet, Hanny Arends.

ds. Hendrik Klaas Zijlstra uit Creil even ‘uit beeld’
Een aantal van u zal het opgevallen zijn, dat onze graaggeziene
gastpredikant uit Creil al geruime tijd niet meer voor is gegaan.
Oorzaak is een ernstige aandoening aan de blaas, ontdekt begin dit
jaar en inmiddels stevig ‘onder behandeling’. Reden waarom ik u dit
meld is, dat Hendrik Zijlstra zeer gesteld is op de relatie met onze
gemeente en dus dat hij het zeer betreurt niet meer te kunnen
voorgaan. Of dat blijvend is, is niet bekend. Zijn behandeling evenwel
verloopt tot nog toe gelukkig heel voorspoedig. Wij volgen hem op de
voet en zullen, zo de gelegenheid zich weer aandient, er alles aan
doen om zijn komst naar onze gemeente te bewerkstelligen. Dat is in
ieder geval onze oprechte wens.
Hij waardeert de belangstelling uit onze gemeente zeer en wil dan ook
van deze mogelijkheid gebruik maken om u allen hartelijk te groeten
mede namens zijn vrouw Rixt.
Ik zal u op de hoogte houden van het vervolg.
Henk Benedick, preekvoorziener.
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Koperpoetsen, een jaarlijkse terugkerende traditie
Ook dit jaar willen wij weer onze
kroonluchters een poetsbeurt geven.
Dat is goed voor de lampen en vooral ook
goed voor de gemeenteleden die hieraan
meedoen: Met elkaar aan een rij van
tafels, poetsend alle nieuwtjes
uitwisselend. Er wordt veel gelachen.
Uiteraard ontbreekt de koffie/thee niet en
als het mee zit ook nog de aankleding
daarvan. Dit jaar zal deze happening plaatsvinden op woensdag 22
november a.s. om 09.00 uur. De dinsdag voorafgaand hieraan zal een
aantal mensen de luchters neerhalen en demonteren.
Deze (bekende) groep mensen is reeds benaderd en zij hebben
toegezegd er te zijn. Daarnaast verzorgt heer Voorthuizen weer dat
touwen, haken en takels gereed liggen en zorgt mevrouw Voorthuizen
weer, dat alle benodigdheden voor het poetswerk aanwezig zijn.
Met dit bericht hopen wij ook u enthousiast te maken om mee te doen
op de genoemde datum.
U kunt zich opgeven bij ondergetekende. Ook leggen wij een
intekenlijst in de kerk (balie Bonfoyer).
Ik hoop velen van u te mogen begroeten.
Henk Benedick.

Impressie van de synodevergadering, 22-09- 2017
“De schepping niet te koop, wij mensen niet te koop, verlossing niet te
koop.” Het was het lied van de Assembly van de Lutherse
Wereldfederatie dit jaar in Namibië, we zongen het bij de opening van
de vergadering van de synode op 22 september in Hydepark te Doorn.
De opening werd gedaan door ds. Wöhle, president van de
Evangelisch Lutherse Synode. Hij was met enkele andere leden van
de G.S. aanwezig geweest en liet ons na de opening meegenieten van
beelden van de Assembly waar natuurlijk 500 jaar reformatie uitgebreid
was herdacht.
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In besloten vergadering werd mevr. G.A. Bouter – Rijksen aangewezen
als adviserend lid van het Generaal College voor het Opzicht, daarna
bogen we ons Kerkordelijke voorstellen in tweede lezing. Scriba prees
de betrokkenheid van de landelijke kerk, die bleek uit de wijze waarop
er over deze voorstellen was geconsidereerd. Er werden in de
vergadering diverse amendementen ingediend, waarbij bleek dat de
ingebrachte consideraties aandachtig waren bestudeerd, maar slechts
weinig amendementen haalden de eindstreep en er werd definitief
beslist over een aantal zaken aangaande Kerk 2025. We gaan naar 11
classes en de verkiezingsregeling is vastgesteld. Over huisgemeenten
zal op een later moment nog worden gesproken. De werklast van de
classispredikant is wat onzeker, het moderamen verontschuldigde zich
dat daar niet meer duidelijk over verschaft was. Over opmerkingen
t.a.v. het profiel van de classispredikant zal de Kleine Synode zich in
de avondvergadering nog buigen. In die vergadering worden ook de
definitieve grenzen van de classes bepaald. De generale regeling
Permanente Educatie van predikanten en kerkelijk werkers werd
vastgesteld. Een kleine wijziging zal zijn dat het niet voldoen aan de
educatieverplichtingen niet de beroepbaarheid in de weg kan staan, dit
zou namelijk in strijd zijn met de ordinanties (hogere wetgeving).
We kregen nog een presentatie van twee bezoekers van de World
Communion of Reformed Churches, dit jaar gehouden in Leipzig. Het
laat zich raden, dat daar ook uitgebreid is stilgestaan bij 500 jaar
reformatie. Nagenoeg zonder tijdsoverschrijding kon de vergadering
afgesloten worden in de kapel met een korte plechtigheid.
Opperdoes, 24 september 2017,
Krijn Smit.

Ingezonden
Een kerkdienst is net een muziekstuk….alleen: Er is geen
partituur. Een improvisatie is het ook niet: de uitvoerenden weten
precies wat er van hen verwacht wordt. Bijvoorbeeld: tijdens een
gebed of een preek is het stil en de sfeer wat gespannen (of juist
lui en ingezakt). Als er ”amen” klinkt, begint iedereen als op
commando te kuchen, te verzitten en te ritselen. Aan het eind van
een dienst voel je de energie toenemen voordat iedereen weer
naar huis mag: halverwege het slotlied verdwijnen de boekjes al
in de tassen.
20
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Al dit soort gewoontes is heel sfeerbepalend voor de liturgie, ik denk
nog meer dan wisselende elementen zoals orgelspel, een preek of een
lezing. Er zijn dan ook grote verschillen tussen kerken. In het
algemeen kun je liturgieën van verschillende kerken goed typeren door
te kijken of de kerk meer als een tempel of meer als een huiskamer
gebruikt wordt.
Neem bijvoorbeeld gemeente 1. In deze gemeente is er wel wat
geritsel en geschuif, maar de aanwezigen proberen het tot een
minimum te beperken. Al voordat de dienst begint heerst er een wat
gespannen stilte. Een kerkdienst is tenslotte een serieuze zaak en
eerbied is het ideaal wat gedrag en houding betreft. De muziek is niet
erg afwisselend omdat de gemeente weinig tolereert wat afwijkt van de
bekende sfeer.
In gemeente 2 gaat het er heel anders aan toe: men vindt de sfeer van
gemeente 1 helemaal niks. Hier bespreekt men op luide toon hoe het
ook alweer zit met Jan van Piet van Klaas, en kinderen rennen
enthousiast heen en weer. Ook tijdens een collecte of tijdens een iets
langer voorspel van de organist is het bijzonder gezellig, zolang de
organist maar niet te hard speelt. Meeleven met elkaar en gezellig
koffiedrinken zijn essentieel voor een kerkdienst. Dit alles valt onder de
merkwaardige noemer ”gemeente-zijn”: alsof dat niet een gegeven is,
maar iets wat je kunt doen of nastreven.
Beide situaties kunnen erg vervelend zijn voor een buitenstaander: in
gemeente 1 kun je je voelen alsof je krampachtig aan een vreemde
sociale code moet voldoen, en in gemeente 2 kun je je voelen alsof je
op een feestje bent waar je niemand kent en de mensen veel te hard
praten.
Ik zou zeggen: zoek naar de gulden middenweg. Het liefst zou ik in
een kerkdienst komen waar de sfeer ontspannen is. Er heerst een
rustige en wat meditatieve sfeer, men groet elkaar vriendelijk. Er is
ruimte om een paar woorden te wisselen, of juist om wat anoniemer te
blijven. De organist speelt een mooi muziekstuk waar ik naar kan
luisteren. Ik kan ook simpelweg even tot rust komen voordat de dienst
begint. Kortom: een heiligdom én de plek voor Gods gezin.
Diederik Blankesteijn in het Reformatorisch dagblad.
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Ingezonden
Requiem Brahms in Bonifaciuskerk Medemblik
Zaterdagavond 28 oktober en zondagmiddag 29 oktober wordt het
ontroerend mooie Requiem van Brahms uitgevoerd door het
Projectkoor Brahms’ Requiem o.l.v. JAN LAAN in de Bonifaciuskerk in
Medemblik. De begeleiding is in handen van niet minder dan pianisten
Ramon van Engelenhoven en Eric Noya. Als solisten treden Titia van
Heyst (sopraan) en Pierre Mak (bariton) op. Voor de pauze is het ook
genieten van Brahms’ Alt-Rhapsodie met soliste Judy Schouten (alt) en
van zijn 6 Klavierstücke op.118 met Ramon van Engelenhoven aan de
vleugel.
Requiem van Brahms niet droevig maar troostend !
De tekst van Ein Deutsches Requiem is Duits maar is géén vertaling
van een Latijnse mis. Brahms zag zijn Requiem meer als een
humanistische lijdensmeditatie en had ook graag de titel willen
inwisselen voor Ein mensliches Requiem: het gedenkt niet zozeer de
doden maar ontmantelt de angst voor de dood en biedt troost aan de
overlevenden!
Projectkoor Brahms’ Requiem uit heel West-Friesland
Het Projectkoor Brahms’ Requiem is eind april dit jaar gestart en met
de uitvoering staan er zo’n 68 koorleden op het podium. Het zijn goed
geoefende zangers (van verschillende koren) uit heel West-Friesland
e.o. : van Schagen tot en met Enkhuizen en van Wieringen tot en met
de Beemster.
Zaterdag 28 oktober:
aanvang 20.15 uur,
Zondagmiddag 29 oktober:
aanvang 14.30 uur.
Kaarten:
tel. 0227-540015 (di-vrij 10-17
uur) of:
info@praktischprojectmeubel.nl.
Zie ook
www.bonifaciusmedemblik.nl
22
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Nieuws om door te geven
Leef en lees toe naar Kerst met het
NBG-adventsrooster.
December, een feestelijke maand met eerst chocoladeletters, dan
kerstkransjes en we sluiten af met oliebollen. Er valt heel wat te vieren
en te gedenken!
Voor veel christenen is het ook een tijd van verwachting; de komst van
Jezus op aarde. De eerste adventskaars brandt op zondag 3
december. Op 24 december branden ze alle vier en een dag later
vieren we de geboorte van Jezus, het ‘Licht voor de wereld'.
Elke dag een Bijbeltekst.
Doe mee met het adventsleesrooster van het NBG en begin elke dag
met de Bijbel. Een waardevolle mogelijkheid om alleen of juist samen
bewust toe te leven naar Kerst. Het rooster is samengesteld door
bijbelwetenschappers van het Nederlands Bijbelgenootschap en het
thema is: een nieuw begin.
Aanmelden kan via debijbel.nl/advent.
Vanaf 3 december krijg je dan dagelijks per mail een bijbeltekst met
een korte toelichting en een open vraag. Op de adventszondagen is er
steeds een overdenking aan het rooster toegevoegd.
Gratis boekje.
Het bijbelleesrooster is ook verkrijgbaar als boekje, informeer bij de
plaatselijke vrijwilliger of contactpersoon. Het enige wat u hoeft te doen
is een kaartje invullen voor ontvangst.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap,
Contactpersoon: Petra Blijdorp, rayoncoach NBG.
petrablijdorp@gmail.com.
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Contactgegevens
Postadres:
Predikant:

Kerkenraad:

Postbus 146, 1670 AC Medemblik.
dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A
820490,
06-22827681 (spoed).
e-mail: predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
mevr. G. Geveke, scriba:
06-52114019.
tijdelijk e-mailadres: scribageveke@gmail.com

College van
Kerkrentmeesters:

P. Keemink, voorzitter
0229-725930.
R. van der Heijden, secretaris
 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Diaconie:
mevr. H. Huttinga, voorzitter
 541099.
Alma de Greeuw, secretaris
 544897.
e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kerkelijke rekeningen: IBAN nummers: gebruiken zonder spaties
Diaconie:
W. Mosman
0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.
Vrijwillige bijdragen:
D. Meijers
 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
Alle overige betalingen: H. Benedick
 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
Bonifaciuskerk:
Kerk, Bonfoyer en / of consistorie zijn te bespreken bij:
Rob v. d. Heijden 543336, e-mail:
cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Bij afwezigheid: Arnold de Greeuw,
e-mail: arnold@degreeuw.nl
Onderweg:
Kopieerwerk:
mevr. D. Poot.
Verspreiding:
mevr. T. Smoor,
 544642.
Redactie:
J.P. Reinstra,
 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Website kerk:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl Kopij website naar:
webmasters@bonifaciuskerkmedemblik.nl
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