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Heerenveen / Vaassen, 19 augustus 2009  
 
 
MEDEMA ONDERDEEL VAN JONGBLOED HEERENVEEN 
 
Uitgeverij Medema gaat vanaf 1 september 2009 onderdeel uitmaken van Uitgeversgroep 
Jongbloed. Dat hebben het bestuur van de Stichting Evangelische Uitgeverij H. Medema en de 
directie van Jongbloed bekendgemaakt. Medema verhuist van Vaassen naar Heerenveen. Met 
het personeel worden afspraken gemaakt. 
 
Evangelische uitgeverij H. Medema is een bedrijf dat zo’n dertig nieuwe titels per jaar 
uitbrengt, vooral boeken met een evangelische invalshoek. Het bedrijf past goed bij het 
portfolio van Uitgeversgroep Jongbloed, waar eerder onder meer Groen (reformatorische 
boeken), Filippus (Confessioneel) en Benjamin (kinderboeken) aan zijn toegevoegd. Van 
oudsher is Jongbloed in Heerenveen dé uitgeverij van bijbels en liedboeken.  
 
Uitgeversgroep Jongbloed zal het imprint Medema in stand houden. Uitgever/directeur mr. 
Henk P. Medema, zoon van de oprichter, gaat mee naar Jongbloed en zal zijn werkzaamheden 
als uitgever onverkort voortzetten. ‘Onze auteurs zullen gewoon onder het imprint van 
Medema blijven werken’, aldus Medema. ‘Voor onze contacten is die continuïteit erg 
belangrijk. Daartoe is een redactiestatuut opgesteld waarin de identiteit wordt geborgd. De 
lezers zullen soortgelijke titels kunnen blijven verwachten en hoogstens merken dat ze op nog 
meer plaatsen verkocht worden.’  
 
Drs. Arnold Witteveen, manager van Uitgeversgroep Jongbloed, meent dat het portfolio van 
de groep nog steviger wordt met de overname van Medema. ‘We verwachten met de 
samenwerking binnen Uitgeversgroep Jongbloed sterker in de evangelische en christelijke 
markt te kunnen opereren. In combinatie met de andere imprints kunnen we de boekhandel 
nog beter bedienen en denken we ons marktaandeel verder te kunnen uitbouwen.' 
 
Jongbloed en de Stichting Evangelische Uitgeverij H. Medema hebben afgesproken dat een 
redactieraad de identiteit van het imprint Medema toetst. Voor een deel van de medewerkers 
is een functie in Heerenveen beschikbaar; voor de anderen wordt een passende oplossing 
gezocht.   
‘Gegeven de situatie zijn wij tevreden met de overeenkomst met Jongbloed. De continuïteit 
van de naam en de boodschap van de uitgeverij is geborgd en voor de werkgelegenheid is dit 
de best mogelijke uitkomst’, aldus bestuursvoorzitter Charles van Wettum. Bij Jongbloed 
werken 100 personen, deels voor de uitgeverij, deels voor het grafisch bedrijf. Jongbloed is 
naast uitgever van christelijke boeken en cd-roms ook drukker van dundrukuitgaven.  
 
Medema is als uitgeverij in 1952 begonnen in Groningen, vanuit de erfenis van uitgeverij J.N. 
Voorhoeve uit Den Haag. Aanvankelijk richtte men zich als doelgroep op de Vergadering van 
de Gelovigen, maar in de loop der tijd zijn zowel inhoud als doelgroep een brede evangelicale 
bandbreedte gaan bestrijken. 
Jongbloed dateert van 1862; het was aanvankelijk een drukkerij in Leeuwarden, en is 
inmiddels een uitgeversgroep die een grote diversiteit aan christelijke uitgaven op de 
Nederlandse markt aanbiedt, en mede dankzij de drukkerij wereldwijd bekendheid geniet.  
 
Voor meer informatie:  

• drs. Arnold Witteveen, manager uitgeverij, tel. 0513 – 637941 
• mr. Henk Medema, tel. 06 - 5319 4212 

 


