Onderweg, zomer 2016

Kerkdiensten Bonifaciuskerk
zondag 12 juni.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: ds. A. Reitsma.
Avondmaalsviering.
Collecte:
1e
Diaconie:
Solidaridad,
e
2
Kerk:
Onderhoud tuin en terrein.
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039.
zondag 19 juni.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: mevr. Ds. H. Keur uit Hilversum.
Collecte:
1e
Diaconie:
PKN, Roosevelthuis,
e
2
Kerk:
Plaatselijk pastoraal werk.
Koster: K. van Duijn, tel. 540414.
zondag 26 juni.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: ds. A. Reitsma.
Collecte:
1e
Diaconie:
Bloemenfonds,
e
2
Kerk:
Algemene kosten.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.
zondag 3 juli.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: dr. M. Wisse uit Amsterdam.
Collecte:
1e
Diaconie:
Hulpfonds maatschappelijk werk,
e
2
Kerk:
Onderhoud gebouwen.
Koster: J. Kool, tel. 541127.
zondag 10 juli.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: ds. A. Reitsma.
Collecte:
1e
Diaconie:
St. Holland Building Nepal,
2e
Kerk:
Instandhouding eredienst.
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039.
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zondag 17 juli.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: ds. J. Zondag uit Middenmeer.
Collecte:
1e
Diaconie:
Regenbooggroep,
2e
Kerk:
Onderhoud tuin en terrein.
Koster: K. van Duijn, tel. 540414.
zondag 24 juli.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: ds. A. Reitsma.
Collecte:
1e
Diaconie:
Edukans,
2e
Kerk:
Algemene kosten.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.
zondag 31 juli.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: ds. J. A. Vermeulen uit Nieuw-Vennep.
Collecte:
1e
Diaconie:
Eye Care Foundation,
2e
Kerk:
Plaatselijk toerustingswerk.
Koster: J. Kool, tel. 541127.
zondag 7 augustus.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: ds. G. Toes uit Berkhout.
Collecte:
1e
Diaconie:
Plaatselijk diaconaal werk,
2e
Kerk:
Onderhoud tuin en terrein.
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039.
zondag 14 augustus.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: ds. J. Verburg uit Doorn.
Collecte:
1e
Diaconie:
Zomerzendingsweek,
2e
Kerk:
Algemene kosten.
Koster: K. van Duijn, tel. 540414.
zondag 21 augustus.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: ds. H. van Olst uit De Rijp. Avondmaalsviering.
Collecte:
1e
Diaconie:
Solidaridad,
2e
Kerk:
Plaatselijk toerustingswerk
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.
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zondag 28 augustus.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: mevr. ds. J. Baaij uit Bergum.
Collecte:
1e
Diaconie:
Bloemenfonds,
2e
Kerk:
Plaatselijk pastoraal werk.
Koster: J. Kool, tel. 541127.
zondag 4 september.
aanvang 09.30 uur.
Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.
Collecte:
1e
Diaconie:
Ouderenwerk,
2e
Kerk:
Instandhouding eredienst.
Koster: L. Voorthuijzen, tel. 541039.

Overdenking
Wie alleen loopt
Wie alleen loopt,
raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Eén hand alleen kan geen touw
om een bundel knopen.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Wie dan valt, heeft niemand om hem te helpen.
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt, gaat gebukt onder zijn eigen last.
Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
ze heeft maar twee voeten,
ze heeft maar twee armen,
ze heeft maar twee ogen.
Maar in de gemeenschap
heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.
Patrice Kayo uit Kameroen,
Uit: Diakonia, april 2016.
Ingezonden door Alma de Greeuw
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Van de predikant
Volgend jaar is een groot(s) jaar voor de Protestantse Kerken. Dan
wordt namelijk herdacht dat de Reformatie (de kerkhervorming) 500
jaar geleden begon. 31 oktober 1517 wordt vaak als beginmoment van
de Reformatie gezien. Dat was namelijk de dag dat Maarten Luther zijn
beroemde 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg
spijkerde.
Luther voorzag op dat moment nog niet de breuk met de kerk van
Rome. Hij – zelf augustijner monnik – wilde juist de kerk van binnenuit
hervormen en stelde daarvoor misstanden aan de kaak. In Nederland
is de Lutherse kerk altijd klein gebleven. De (latere) nadere Reformatie
van Calvijn en anderen heeft hier veel meer invloed gehad. Die traditie
is weliswaar nog niet helemaal 500 jaar geleden, maar toch gedenken
de kerken, ook de Protestantse Kerk in Nederland, 500 jaar Reformatie
in 2017.
Landelijk zijn verschillende organisaties al jarenlang bezig om vorm te
geven aan deze herdenking, zowel in kerkelijk als in wetenschappelijk
verband. ‘Vieren’ vindt men niet een juiste term, omdat de Reformatie
immers de ene (katholieke) kerk van de Middeleeuwen heeft doen
splijten in verschillende kerken (of: denominaties). Gelukkig staan wij
als kerken niet meer lijnrecht tegenover elkaar, ook plaatselijk niet.
Hoe wij precies vorm geven aan de herdenking in onze gemeente, zal
nog nader worden uitgewerkt. U hoort daar later meer van.
Wel roept de herdenking van 500 jaar Reformatie de vraag op wat wij
eigenlijk geloven. Wat maakt ons als Protestantse Kerk nu zo anders
dan andere kerken? Daar is veel over te zeggen en daar zijn boeken
over vol geschreven. Voor dit moment houd ik het even bij één van de
idealen van Luther. Volgens Luther had de gelovige mens geen kerk of
geen priester nodig om te bemiddelen in het heil. Een gelovige mens
wordt niet bevrijd door voorspraak van een priester, noch kan die
priester de zonden vergeven. De rituelen van de kerk kunnen niet de
verhouding tussen de individuele mens en zijn God veranderen. Iedere
gelovige mens staat persoonlijk voor het aangezicht van God.
Natuurlijk heeft God ook een verbond met zijn ‘volk’, de
geloofsgemeenschap, maar uiteindelijk gaat het om de persoonlijke
relatie die ‘ik’ heb tegenover God. Aan de kant van de mens wordt die
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vaak gekleurd door zonde en schuld. De kerk, de gemeenschap kan
dat niet oplossen. Alleen Christus kan dat. Geloof in Hem leidt tot
volledige vrijheid.
Zo geredeneerd komt Luther tot zijn vier beroemde ‘soli’: vier
uitspraken die de kern van zijn geloof (en theologie) weergeven: sola
fide (alleen door het geloof), sola gratia (alleen door de genade), sola
scriptura (alleen door de Schrift), en ‘solus Christus’ (alleen door
Christus).
Het lijkt wat dogmatisch en wat orthodox geformuleerd, maar we
hebben het dan ook over 5 eeuwen geleden. Het mooie vind ik, dat het
geloof teruggebracht wordt naar de kern, naar de eenvoud van het
geloof in Jezus en onze persoonlijke relatie met God die door Jezus
gekleurd wordt. Hij is immers voor ons de weg tot God en door Hem,
als mens onder de mensen, kennen wij God.
Hoewel Luther zich op andere teksten beriep, vind ik dit zelf
bijvoorbeeld terug in Handelingen 15, waar een discussie ontstaat of
heiden-christenen zich ook aan de joodse wetten (in casu de
besnijdenis) moeten houden om bij het volk van God te horen. Er
ontstaat een hevige discussie. Maar de apostel Paulus neemt dan het
woord en zegt:
8 “God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van
zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schenken,
zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. 9 Hij heeft geen enkel
onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het
geloof innerlijk gereinigd. 10 Waarom wilt u God dan trotseren door op
de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze
voorouders noch wijzelf konden dragen? 11 Nee, we geloven dat we
alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op
dezelfde wijze als zij.”
Luther herhaalde dat laatste vers 15 eeuwen later: “alleen door de
genade van de Heer Jezus kunnen wij gered worden.” Een boodschap
van bevrijding voor iedereen die gelooft!!
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(Voetnoot: had de kerk dan helemaal geen functie, als het vooral om
het persoonlijke geloof in Christus ging? Ja, wel degelijk: in de kerk
kunnen wij dat geloof delen en elkaar erin ondersteunen!)
Ik wens u een goede zomer toe. Vooral in de zomermaanden heb ik
meer ruimte voor pastorale gesprekken. Neem gerust contact met mij
op als u eens een bezoekje op prijs stelt.
ds. Oane Reitsma.

Wat leert een predikant in de nascholing?
Inmiddels heb ik drie nascholingsweken achter de rug (januari, maart,
mei) en nog vier weken te gaan (september, november, januari,
maart). Omdat ik werktijd in de gemeente moet inleveren om de
verplichte nascholing te kunnen volgen, geef ik hierbij graag wat
‘verantwoording’ terug in de vorm van een klein tussentijds verslagje.
Want wat doen predikanten nu in zo’n nascholingstraject?
Hard werken, dat kan ik u verzekeren, want het zijn intensieve weken.
Met 24 beginnende collega’s, 16 gemeentepredikanten en 8
instellingspredikanten (vaak werkzaam in verzorgings-, verpleeg- en
ziekenhuizen) volgen wij de nascholing. We zijn verdeeld in drie
Leerbegeleidingsgroepen (LBG’s) van ieder 8 collega’s, onder leiding
van één van de docenten van de seminarium, die zelf ook ruime
ervaring hebben als predikant. We werken in heel verschillende
contexten. Zo ben ik de enige van de 24 collega’s die in Noord-Holland
werkt, en ook de enige die tegelijkertijd twee gemeentes dient.
Sommige anderen werken op de Bible Belt (met bijvoorbeeld een
kerkenraad van 130 personen), in het diepe zuiden of hoge noorden. In
kleine, maar ook in heel grote gemeentes (3000 leden, 4 predikanten).
Dus: heel verschillende werkervaringen.
’s Ochtends beginnen wij met een ochtendgebed in de kapel van het
seminarie, die beurtelings door tweetallen wordt geleid. Zo zijn we niet
alleen bijeen om te leren, maar ook om samen te bidden en te vieren
voor het aangezicht van God. Immers het geloof, en de verbondenheid
aan de landelijke kerk bindt ons. Bovendien doe je altijd weer
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suggesties van elkaar op: een nieuw lied, een nieuwe liturgische vorm,
een andere presentatie of een originele bewoording van een gebed.
Na het ochtendgebed volgt de bijbelstudie. Een uurtje bijbelstudie, die
we in onze eigen subgroep om de beurt voorbereiden. Ook daar zijn
geloof delen en van elkaar leren direct met elkaar verbonden.
Gesprekken kunnen heel persoonlijk worden, als er vertrouwen is in de
groep (en dat ìs er in de onze!)
Het hoofddeel van de dag besteden wij aan een cursus. Sinds de
derde nascholingsweek kunnen wij kiezen uit verschillende modules,
die overigens thematisch wel met elkaar te maken hebben. De eerste
week richtten we ons op onze persoonlijke werkverslagen (huiswerk!),
naar aanleiding waarvan we elkaar hebben kritisch bevraagd en
positief feedback gegeven. Dat ging vooral over hoe we zelf in het
ambt staan en hoe we ambt, het persoonsmatige en het
beroepsmatige met elkaar verbinden. Predikantschap is namelijk niet
alleen een ambt, maar bepaalt ook je persoonlijke zijn in je leven en in
de plaats waar je woont, en bovendien is het ook nog eens ‘gewoon’
een beroep, een vak, een professie. De tweede week ging over de
‘contextanalyses’: wat is er nu specifiek voor het dorp/de stad waar jij
werkt, welke rol speel religie en geloof daar en waar liggen de
uitdagingen voor de gemeente en voor jouzelf als
pastor/voorganger/religieus leider? Over ieders verslag wordt in de
leerbegeleidingsgroep een uur gesproken, dus zijn we zo weer 8 uren
werken, reflecteren, bevragen, nadenken, praten verder.
De derde week was, zoals ik zei, thematisch gericht, namelijk rondom
pastoraat. Ik koos voor een module ‘pastoraat bij psychische en
psychosomatische problematiek’. Ook hier was de basis eigen
ingebracht materiaal, namelijk een gespreksverslag van een recent
pastoraal gesprek met een specifieke leervraag. Wat vind ik moeilijk?
Waar loop ik tegen mezelf aan? Waar zit voor mij de drempel om met
deze persoon te communiceren? Hoe ga ik met zo iemand om?
Interessant om te merken hoeveel je ook leert van de inbreng van
anderen, omdat er altijd wel vergelijkbare situaties in je eigen
gemeente zijn.
’s Avonds volgt er nog een cursus, de laatste week volgde ik de cursus
‘conflicthantering’. Geen enkele gemeente of kerkenraad is zonder
conflicten. Dat is een constante. De vraag is alleen hoe daarmee om te
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gaan als predikant, wetende dat het altijd een deel van je werk zal
blijven. Hoe raak ik niet opgebrand? Een sleutel is om te erkennen dat
er altijd conflicten zijn. Je moet je daarbij altijd de vraag stellen: ben ik
als predikant partij in het conflict of kan ik de rol van objectieve ‘derde
partij’, dus van conflictbegeleider, spelen?
Tussen de bedrijven door, tijdens de maaltijden, tijdens wandelingen,
’s avonds aan de bar, wordt er nog veel informatie uitgewisseld. Hoe
doe jij dit of dat in jouw gemeente? Hoe ga je hier- of daarmee om?
Wat speelt er in jouw kerkenraad? Heb je prettige collega’s? Hoe
baken jij je werk- en vrije tijd af? Dit is niet het minst leerzame deel,
moet ik zeggen.
En ieder dag wordt afgesloten zoals hij begonnen is: met een
avondgebed in de kapel.
Ik kijk oprecht uit naar de vierde nascholingsweek, die in september
plaatsvindt. Het gaat dan over (religieus) leiderschap, vooral over de
verschillende rollen die je als predikant kunt spelen in verschillende
situaties.
ds. Oane Reitsma.

Kaarsen op de liturgietafel
Sinds Pinksterzondag is er een klein maar zinvol ritueel in de
voorbereiding van onze kerkdienst geslopen. De ouderling van dienst
steekt, na de mededelingen, twee kaarsen aan op de liturgische tafel,
iedere zondag weer. Waarom doen we dit?
Het meest simpele antwoord is: om uit te drukken dat we ons
samenzijn opdragen aan God. Niks minder en niks meer. Wij zijn niet
bijeen voor een vergadering, een lezing of een concert, maar op de
zondagmorgen zijn wij op een bijzondere manier bij elkaar.
Kaarsen zijn een oud en universeel symbool van eerbied, toewijding,
gebed. Denk maar eens aan al die mensen die weleens door-de-week
een kaarsje opsteken in een kerk, of thuis een kaarsje branden bij de
foto van een overleden geliefde. Al sinds de vroege kerk worden er
kaarsen gebrand rondom het altaar in de kerk. Wij hebben geen altaar,
maar de liturgische tafel (eigenlijk de avondmaalstafel) is het rituele
centrum van ons liturgische samenzijn (want dat is een kerkdienst in
wezen!).
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Met avondmaalsdiensten steken wij altijd al twee kaarsen aan.
Waarom? Omdat het als het ware ‘avond’ (immers: ‘avond’-maal) is?
Nee. Wij vieren de maaltijd meestal gewoon in de ochtenddienst.
Vanaf het begin vond ik dat wat merkwaardig. Waarom wèl bij het
avondmaal en níét bij een Woorddienst? In de protestantse traditie
staat het sacrament toch niet hoger dan het woord?
Daarom: vanaf nu ook bij de woorddienst een klein symbool dat het
ons samenzijn toewijden aan God.
Waarom dan twee kaarsen? In de katholieke kerk branden vaak heel
veel kaarsen. Heel mooi overigens. Maar het protestantisme heeft de
ritualiteit willen terugbrengen naar de eenvoud en de essentie. Nu
brandt de Paaskaars al als wij binnenkomen. Die kaars, en die
alleen(!!!), symboliseert de aanwezigheid van Christus. Omdat zijn
aanwezigheid in de kerk en in de wereld niet afhankelijk is van ons
samenkomen, brandt die al. Eén kaars ernaast zou – symbolisch
gezien – verwarrend zijn. Wat betekent die dan? Vandaar dat we een
evenwichtig aantal van twee gekozen hebben.
Waarom steekt de ouderling de kaarsen aan? De ouderling van dienst
bereidt alles voor de dienst voor. Zij/hij houdt het consistoriegebed, de
mededelingen en steekt te kaarsen aan ten teken dat de dienst op dat
moment begint. Pas dan krijgt de predikant de handdruk en mag hij/zij
zijn aandeel aan de dienst beginnen.
ds. Oane Reitsma.

Dagelijks leesrooster
juni:

vr. 10:
za. 11:
zo. 12:
ma. 13:
di. 14:
wo. 15:
do. 16:
vr. 17:
za. 18:

Lucas 8:4-18 Zaaien
Numeri 15:1-16 Les in offervaardigheid
Numeri 15:17-31 Per ongeluk, maar toch ...
Numeri 15:32-41 Zero tolerance
Numeri 16:1-19 Opstand
Numeri 16:20-35 Ter aarde besteld
Numeri 17:1-15 Hardleers
Numeri 17:16-28 Bloeiende staf
Lucas 8:19-25 Familiebezoek
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zo. 19:
ma. 20:
di. 21:
wo. 22:
do. 23:
vr. 24:
za. 25:
zo. 26:
ma. 27:
di. 28:
wo. 29:
do. 30:

Lucas 8:26-39 Bezeten (van angst)
Lucas 8:40-56 Opgewekt
Lucas 9:1-9 Over wie gaat het?
Lucas 9:10-17 Levensmiddelen
Lucas 9:18-27 Identiteitsbewijzen
Lucas 9:28-36 Hoog bezoek
Lucas 9:37-50 Aanval
Lucas 9:51-62 Mild en doelbewust
Numeri 18:1-20 Priesterdienst
Numeri 18:21-32 Geengrondbezitters
Numeri 19:1-10 Het wassende water
Numeri 19:11-22 De dood hoort niet bij het leven

juli:
vr. 1:
za. 2:
zo. 3:
ma. 4:
di. 5:
wo. 6:
do. 7:
vr. 8:
za. 9:
zo. 10:
ma. 11:
di. 12:
wo. 13:
do. 14:
vr. 15:
za. 16:
zo. 17:
ma. 18:
di. 19:
wo. 20:
do. 21:
vr. 22:
za. 23:

Numeri 20:1-13 Dorstles
Numeri 20:14-21 Omweg
Numeri 20:22-29 Einde en nieuw begin
Numeri 21:1-9 Vernietiging
Numeri 21:10-20 Reisbeschrijving
Numeri 21:21-35 Strijd en overwinning
Lucas 10:1-16 Zending met een missie
Lucas 10:17-24 Reden tot blijdschap
Lucas 10:25-37 Samenvatting van de wet
Psalm 69:1-16 Nood leert bidden
Psalm 69:17-37 Angstschreeuw
Numeri 22:1-14 Wie bepaalt?
Numeri 22:15-35 Ezelsogen
Numeri 22:36-23:12 Er wordt niet gevloekt
Numeri 23:13-26 Poging twee
Numeri 23:27-24:13 Profeet tegen wil en dank
Numeri 24:14-25 Rijzende ster
Numeri 25:1-18 Zonde en straf
Numeri 25:19-26:11 Een nieuwe telling is nodig
Psalm 138 Loflied
Numeri 27:1-11 Vrouwenrechten
Numeri 27:12-23 Overdracht
Lucas 10:38-42 Gastvrijheid
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zo. 24:
ma. 25:
di. 26:
wo. 27:
do. 28:
vr. 29:
za. 30:
zo. 31:

Lucas 11:1-13 Gebedskracht
Lucas 11:14-26 Wie hoort bij wie?
Lucas 11:27-36 Voorbeelden
Lucas 11:37-52 Scherpe discussie
Lucas 11:53-12:12 Veiligheid
Lucas 12:13-21 Toekomstgericht
Prediker 1:1-11 Kringloop
Prediker 1:12-2:11 Onderzoeksmethode

augustus:
ma. 1:
di. 2:
wo. 3:
do. 4:
vr. 5:
za. 6:
zo. 7:
ma. 8:
di. 9:
wo. 10:
do. 11:
vr. 12:
za. 13:
zo. 14:
ma. 15:
di. 16:
wo. 17:
do. 18:
vr. 19:
za. 20:
zo. 21:
ma. 22:
di. 23:
wo. 24:
do. 25:
vr. 26:
za. 27:

Prediker 2:12-26 Wat maakt het verschil?
Prediker 3:1-15 Tijdsbeeld
Prediker 3:16-4:6 Wat is de zin van het bestaan?
Prediker 4:7-12 Niet alleen
Prediker 4:13-5:8 Belofte maakt schuld
Lucas 12:22-32 Goede zorg
Lucas 12:33-40 Wees voorbereid
Lucas 12:41-48 Trouwe dienst
Hebreeën 11:1-12 Navolging gevraagd
Hebreeën 11:13-22 Bij wie voel jij je thuis?
Hebreeën 11:23-40 Kijken naar Mozes
Hebreeën 12:1-13 Ga je graag naar school?
Psalm 70 Dringend gebed
Lucas 12:49-59 Weeralarm
Lucas 13:1-9 Oorzaken en gevolgen
Prediker 5:9-19 Geniet van wat je hebt ...
Prediker 6:1-12 ... wat heb je er anders aan?
Psalm 74:1-12 Pleidooi van Asaf ...
Psalm 74:13-23 ... met argumenten ondersteund
Lucas 13:10-21 Goed doen op sabbat
Lucas 13:22-35 Wie gered worden
Hebreeën 12:14-29 Vurig geloven
Hebreeën 13:1-25 Laat je leiders niet lijden
Prediker 7:1-14 Realistisch denken
Prediker 7:15-29 Wees geen perfectionist
Prediker 8:1-15 Het leven is eindig
Prediker 8:16-9:12 Levensgenieters
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zo. 28:
ma. 29:
di. 30:
wo. 31:

Lucas 14:1-14 Prioriteiten stellen
Lucas 14:15-24 Uitnodigingen
Psalm 113 De Heer helpt je
Prediker 9:13-10:7 Schijn bedrieg

september:
do. 1:
vr. 2:
za. 3:
zo. 4:

Prediker 10:8-20 Leef bewust
Prediker 11:1-10 Zet niet alles op één kaart
Prediker 12:1-14 Ouderdom komt met gebreken
1 Timoteüs 1:1-11 Volhouden

Classisvergadering 24 mei
Na de opening door ds. Jonathan Zondag kreeg ds. Peter Verhoef het
woord. Zeer vlot leidde hij de afgevaardigden naar de classis en ook
heel veel belangstellende kerkenraadsleden door de nota ‘Kerk 2025
Een stap verder’.
Er staan heel veel veranderingen te wachten in de landelijke
kerkorganisatie en dat straalt ook uit naar de plaatselijke gemeenten.
De dienstenorganisatie moet 2 x 20% inkrimpen, anders is de
organisatie straks niet meer te betalen. Ook het werk van de classis
gaat veranderen. Er komt in de nabije toekomst een regionale classis
en de classes die nu bestaan gaan dan vooral functioneren als een
ontmoetingsplaats van de kerken om vooral over geloofszaken met
elkaar te praten en elkaar te inspireren.
Mocht u de nota willen lezen, dan kan ik u die digitaal sturen. Ook is de
nota te vinden op de website van de Protestantse Kerk Nederland.
Scriba, Geke Geveke.
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Ingezonden
Sponsorfietstocht.
Hemelvaartsdag, een hartelijk welkom door de gemeenteleden van de
Bonifaciuskerk met koffie, thee en koek voor de gemeenteleden van de
omliggende Thomas-gemeente. Zij hadden al een fietstocht naar
Medemblik achter zich.
Hemelvaartsdag: Voor een bovenaards fietstochtje toch even het
gevoel hebben dat je even zweeft, al is het maar 20 cm. boven de
aarde.
Ja, ds. Oane Reitsma in de Bonifaciuskerk zweefde in zijn
preekgestoelte hoger dan wij.
De verhalen uit de Bijbel: 2 Kon. 2: De hemelvaart van Elia, (in de
stormwind) en Handelingen 1: De hemelvaart van Jezus, (in de
wolken), zodat wij Hem niet zagen. Storm en wolken waren gelukkig
niet van toepassing bij onze fietstocht.
Een groot aantal fietsers, onderleiding van Benno, trok als een lint door
ons mooie West-Friesland en zo zijn er steeds weer de nieuwe
routes naar de stijlvolle kerk in Oostwoud, waar de banken geen ruimte
bieden. In het naast gelegen zaaltje wordt ons een heerlijke lunch
aangeboden, wat ons gezellig deed samen zijn.
Uitgerust vervolgden de Medemblikkers de sponsortocht, voor wat
Benno ons verhaalde in de Onderweg van april / mei.
Met de onderstaande sponsors is een geweldig bedrag bij elkaar
gebracht voor Indiase boeren: € 234,00.
Huib, Nico, Thijs, Corrie R, Riemke, Jopie v.d.L, Riet O, Piet B, Loes,
mevr. Bloemendaal, Corrie H, Ief, Alie T, Henk B, Trees, Rob v.d.H,
Hieke, fam v. Unen, Jan v. B, Wytze, Paul, Iet v.Essen, Geert de.G,
Jan Beek, Pieter K, Ron en Gerda.
Hartelijk dank van Wouter, Ina en Wim.
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Agenda
di. 14 juni

Hotel West

Slotmiddag
Ouderenmiddag.

Inleverdata Onderweg 2016
september
oktober
november
december / januari

do. 25 augustus
do. 22 september
do. 27 oktober
do. 1 december

vr. 2 sept.
vr. 30 sept.
vr. 4 nov.
vr. 9 dec.

Inleveren kopij kerkblad.
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 25 augustus 2016, 12.00 uur
via het bekende e-mailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het
laatste moment gedaan te worden!
Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 2 september 2016 verschijnen.
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan:
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Ingezonden
Inspiratiefestival Terschelling.
De Protestantse Theologische Universiteit en de Protestantse Kerk
organiseren met de kerken op Terschelling en andere organisaties dit
najaar een weekend geestelijk uitwaaien op het Inspiratiefestival.
Op het programma staan onder andere lezingen van inspirerende
theologen, (meezing)concerten, spirituele strandwandelingen,
14
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vieringen, theater, dans, veel muziek en andere cultuur. Ook kunnen
deelnemers inspiratie opdoen voor de dagelijkse kerkelijke praktijk in
workshops, bijvoorbeeld over geld in de kerk of het opzetten van een
pioniersplek. De deelnemers kunnen van locatie naar locatie wandelen
over het prachtige eiland.
Het festival staat gepland op 28, 29 en 30 oktober.
Meer weten ? http://pthu.nl/inspiratiefestival

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:
15-04: Mevrouw C.E. van der Vaart-Willig, Houtkopersgilde 5
Verhuisd:
22-02: Mevrouw T. Koolhaas-Groot van Valbrug 53 naar Valbrug 46
Verjaardagen:
11-06: Mevrouw G. Boogaard-Douwes, Kaapstander 202.
21-06: Mevrouw J.H. van de Goor, Uiverstraat 1.
24-06: De heer H. van de Wetering, Koningshof 13 A.
25-06: Mevrouw G. Overweel-Kramer, Waterborg 287.
01-07: Mevrouw N.J. Stienstra-van der Werff, Oosterhaven 6.
02-07: Mevrouw B. Steeman-Reitsma, Molenmeesterstraat 6.
05-07: Mevrouw J. Huttinga, Waterborg 259.
07-07: De heer J.A. van Bergen, Turfhoek 10.
14-07: De heer W. Bakker, Pekelharinghaven 12,
Mevrouw S.G. Voorthuijzen-Steeman, Oude Haven 5 A.
15-07: De heer W. Hoff, Ridderstraat 1 K 212.
19-07: Mevrouw J.E. Bongers-Beijmohr, Waterborg 289.
20-07: Mevrouw H. van der Goot-Schilstra, Westerhaven 15.
21-07: De heer G.T. Struik, Waterborg 177.
27-07: Mevrouw J. Verspoor-Schipper, Compagniesingel 20.
15
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30-07:
31-07:
02-08:
09-08:
14-08:
16-08:
22-08:
23-08:
24-08:
25-08:
29-08:
01-09:
02-09:

De heer T. de Leeuw, Waterborg 21.
Mevrouw I. Bood-Buitenhuis, Pekelharinghaven 9.
Mevrouw J.W. Zeldenrust-Teunissen, Geldelozepad 60.
Mevrouw A.W. Zwart-Heidergott, De Wilskracht 28,
Wervershoof.
De heer P. Swart, Westerhaven 4.
Mevrouw D. Poot-Vaandrager, Geldelozepad 5.
Mevrouw G. Voorthuijzen-Morsink, Oude Haven 123.
Mevrouw R. Hoekstra-Vijn, Van Houweningepark 13 B,
Mevrouw G. Hoogschagen-van Veldhuisen, Oostvaardershof 18.
Mevrouw G.A. Vlugt-de Gorter, Zoutziederserf 45.
Mevrouw T. Meurs-de Vries, Breeuwershof 10.
De heer M. Cremer, Droge Wijmersweg 5 /269 Wervershoof.
Mevrouw J.A. Wijand-Kruijver, Lakenkopersgilde 5.
Mevrouw H.H. Heijnen-Moret, Houtkopersgilde 6.

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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Zeven: een heilig getal
Het getal zeven is voor veel mensen hun geluksgetal. En je komt het
getal op allerlei plekken tegen. De regenboog heeft bijvoorbeeld zeven
kleuren, de stad Rome is gebouwd op zeven heuvels en als je de twee
tegenover elkaar liggende vlakken van een dobbelsteen bij elkaar
optelt, komt daar altijd zeven uit. Maar zeven is ook een van de
bekendste bijbelse getallen.
Zeven staat in de Bijbel symbool voor compleetheid. Het geeft aan dat
iets af is: iets kan niet beter worden dan het is, of juist niet erger. Kijk
bijvoorbeeld maar eens naar deze verhalen:
 De schepping gebeurt in zeven dagen (Genesis 1:1-2:4).
Opvallend is dat het Hebreeuws geen namen voor de dagen
kent, behalve voor de laatste dag. Er wordt geteld: de eerste
dag, de tweede. Maar de rustdag, de zevende dag, wordt
sabbat genoemd.
 Als iemand Kaïn wil doden, zal hij zeven keer gestraft worden
door God (Genesis 4:15). Opvallend is dat in Genesis 4:24
Lamech roept dat als iemand hem wil doden, hij wel 77 keer
gestraft wordt. Een teken van onbegrensde wraak dus. Dat
staat tegenover de zeventig maal zeven keer die je van Jezus
moet vergeven (Matteüs 18:22).
 In Leviticus 25 wordt gesproken over het sabbatsjaar. Elk
zevende jaar moest de grond rust krijgen, want dat jaar was
bestemd voor God. Niemand mocht dan zaaien of oogsten. En
na zeven keer zeven jaar, was er een extra bijzonder jaar: het
jubeljaar. In dat jaar konden slaven bijvoorbeeld terugkeren
naar hun familie en hoefden schulden niet meer terugbetaald te
worden.
 In het bijbelboek Ezechiël worden er profetieën uitgesproken
tegen zeven verschillende volken, zoals tegen Tyrus en Sidon
(Ezechiël 25-32). Daarmee wordt de hele wereld bedoeld.
17
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Nadat Jezus veel mensen voedt met zeven broden en wat
visjes blijven er zeven manden vol brood over (Matteüs 15:3239). Dit verhaal staat vlak na de wonderbare vermenigvuldiging
met vijf broden, twee vissen en twaalf manden.
Ook in het boek Openbaring komt het getal zeven heel veel voor. Dit
boek staat vol (getallen)symboliek. Er wordt onder meer gesproken
over zeven gemeenten met zeven geesten (Openbaring 1:4), zeven
sterren en zeven gouden kandelaars (Openbaring 1:20), een boekrol
die met zeven zegels is verzegeld (Openbaring 5:1), zeven bazuinen
(Openbaring 8:6), een draak met zeven koppen (Openbaring 12:3), en
zeven offerschalen met zeven plagen (Openbaring 16:1).
Kortom, het getal zeven laat zien dat iets af is. En als je dit weet over
het getal zeven, ga je de bijbelverhalen nog beter begrijpen. Zo komen
ze dichterbij!
Bron: Blog van Roelien Smit, bijbelwetenschapper bij het Nederlands
Bijbelgenootschap.

Overgenomen uit: Kerkbulletin
Kerk 2025: een stap verder.
Na een lange dag intensief vergaderen werd 'Kerk
2025: een stap verder' unaniem door de generale
synode aanvaard.
Daarmee heeft de synode bevestigd dat we een kerk
willen zijn van de basics. Een kerk van het evangelie van
de levende Heer en het geloof in dat evangelie. Een kerk
die gemeenschap wil zijn van broeders en zusters die
geloof en leven deelt. En een kerk met een diaconaal hart.
Jammer dat de kerk kleiner is dan vroeger, maar niet het
getal regeert, maar de Geest. Als deze tijden ons weer
dichter brengen bij de kern van de kerk, dan is dat winst.
Zo’n kerk kunnen we niet organiseren. We mogen geloven
18
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dat die kerk er al is en we bidden dat onze ogen ervoor
open gaan.
Elf regio's
In het licht van deze basics heeft de synode besloten de
kerk te vereenvoudigen. Om lucht en ruimte te maken.
Per ongeveer 1 januari 2018 zullen de huidige classes
met hun dagelijkse bestuur verdwijnen. In plaats daarvan
komen elf regio’s (ongeveer de provincies, hoewel
sommige provincies zijn samengevoegd en anderen zijn
gesplitst) met een regio-vergadering. Daar komen
afgevaardigden van gemeenten samen om leiding te
geven aan het leven en werk van de kerk in die regio. Het
dagelijks bestuur gaat zich vooral richten op de vraag hoe
we kerk kunnen zijn, plaatselijk en in de regio.
Regio-predikant of classis-predikant
Denk aan evangelieverkondiging, aan toerusting en
opbouw, aan diaconaat, aan missionair gemeentezijn. Er
komt een vrijgestelde voorzitter, die de naam regiopredikant of classis-predikant krijgt. Het is een
bisschoppelijk figuur, maar de naam is ‘gewoon’ regiopredikant of classis-predikant. Hij of zij is het gezicht van
de regio naar buiten en is vooral bedoeld om het contact
met gemeenten, predikanten en kerkelijke werkers te
onderhouden. Om te vragen naar het welzijn van de
gemeenten, om te bemoedigen, om waar nodig ook een
kritisch tegenover te zijn.
Ontmoeting
In deze regio is het de bedoeling dat gemeenten elkaar
ontmoeten. Dat kan niet op de schaal van de regio.
Daarom zullen er ontmoetingen tussen gemeenten op
kleinere schaal worden georganiseerd. Denk daarbij aan
de omvang van de huidige classes, of misschien een nog
kleiner verband. Niet als een verplicht nummer, maar als
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een plaats waar je als gemeente bij moet zijn om te
spreken over wat je bezighoudt. Een plaats om elkaar bij
te staan kerk van Christus te zijn, en om aangereikt te
krijgen wat je daarbij kan helpen.
Conflicten
In de regio zal slagvaardigheid moeten zijn wanneer er
problemen zijn. Hoe vervelend conflicten ook zijn, het
ergste is wanneer ze gaan sudderen. De regio-predikant
kan snel een klein maar deskundig team van visitatie
(onder leiding van een voorzitter) inschakelen en ervoor
zorgen dat er vaart blijft in de behandeling van conflicten
of moeilijkheden.
Samenkomen rond Woord en Sacrament
Een ander belangrijk punt is de presentie van de kerk in
Nederland. Nu is het land keurig verdeeld en op elk plekje
grond bevindt zich in principe één protestantse gemeente.
Dat hoorde bij de situatie van een volkskerk (een kerk van
het hele volk). Die tijd is voorbij. Daarom kun je niet overal
aan dit principe vast houden. De kerk is daar waar
mensen samenkomen rond Woord en Sacrament. Het kan
zijn dat er meer van zulke samenkomsten zijn in hetzelfde
gebied. Een stad kan er voor kiezen niet meer een
geografische verdeling aan te brengen. Er zijn ‘gewoon’
een x-aantal van samenkomsten in de naam van Christus
en mensen worden uitgenodigd zich bij een van die
plaatsen aan te sluiten. Bij die plaatsen van
samenkomsten kunnen ook pioniersplekken horen of
andere vormen van kerkzijn.
Anderzijds kan het gebeuren dat op een bepaalde plaats
het reguliere kerkzijn niet meer voortgezet wordt. Nu
wordt dat vaak eindeloos opgerekt, met alle frustraties van
dien. Durf los te laten, juist dan kan er misschien iets
nieuws beginnen. Dan doe je recht aan het feit dat we in
een missionaire situatie terecht gekomen zijn en prik je
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door de schijn heen dat we nog de volkskerk van vroeger
zijn.
Mobiliteit predikanten
Tenslotte is besloten dat we blijven nadenken over de
predikanten en gemeenten in hun onderlinge verbinding.
Predikanten mogen zich geroepen weten in een
gemeente. Daar staan ze, tot ze weer gaan. Dat heet
mobiliteit. Hoe je daar het beste iets aan kan regelen (in
veel gevallen gaat het vanzelf) en hoe je er voor kan
zorgen dat predikanten die staan ook weer tijdig kunnen
en zullen gaan, dat is iets waar we nog meer zicht op
willen ontwikkelen. De hoofdvraag is: hoe kan de kerk die
zich op de weg van de vernieuwing bevindt ook in de
toekomst het beste gediend worden door predikanten en
kerkelijke werkers. Ik ben ervan overtuigd dat we daar uit
zullen komen.
Kerk 2025 is een traject waar al veel mensen enthousiast
over zijn geworden. Ik ben erg blij dat de generale synode
een synode van de kerkvernieuwing wil zijn en dat dit de
afgelopen dagen weer is gebleken. Wat kunnen we
daarbij anders doen dan te bidden: Kom heilige Geest,
vernieuw uw kerk.
ds. Arjan Plaisier, scriba generale synode.
>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 25
april 2016.
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Contactgegevens
Postadres:
Predikant:
Kerkenraad:

Postbus 146, 1670 AC Medemblik.
dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A
820490.
e-mail: predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
P. Stam, voorzitter.
mevr. G. Geveke, scriba:
06-52114019.
e-mail: scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl

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:
Arnold de Greeuw, e-mail: arnold@degreeuw.nl of Rob v. d.
Heijden  543336, e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Onderweg:
Kopieerwerk:
mevr. D. Poot.
Verspreiding:
L. Smoor,
 544642.
Redactie:
J.P. Reinstra,
 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Website kerk:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Opgave abonnementen kerkblad (€ 10,00 per jaar) en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan:
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com
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