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Kerkdiensten  

Bonifaciuskerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 4 december 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Mw. T. de Boer 
 
Koster:  K. van Duijn 
   Tel: 540414 
Collecte: 
1e  Kerk 
2e  Kerk: eredienst 
 
Schikking: Pinkstergroep 
 
 
 
Zondag 11 december 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger:  
Ds. M.J.E. den Braber 
 
Koster:  J.C. Klercq 
   Tel: 543921 
Collecte: 
1e  Kerk 
2e  Pl. Pastoraal werk 
 

Schikking: Pinkstergroep 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 18 december 
Maaltijd van de Heer 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Koster:  J. Kool 
   Tel. 541127 
Collecte: 
1e  Diaconie 
2e  Kerk 
 
Schikking: Florisgroep 
 
 
Zaterdag 24 december 
Kerstnachtdienst 
m.m.v. Muziekgroep en Cantorij 

Aanvang: 21.00 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Koster:  L. Voorthuyzen 
   Tel. 541039 
Collecte: 
1e  Werelddiaconaat 
2e  Kerk 
 
Schikking: Florisgroep 
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Zondag 25 december 
Kerstmorgen 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Koster:  J. Beek 
   Tel. 541578 
Collecte: 
1e  Kerk 
2e  Pl. jeugdwerk 
 
Schikking: Florisgroep 
 
 
Zondag 1 januari 

Aanvang: 10.30 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Koster:  K. van Duijn 
   Tel. 540414 
 
Collecte: nog niet bekend 
 
 
Zondag 8 januari 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. W. Francissen 
 
Koster:  J.C. Klercq 
   Tel. 543921 
  
Collecte: nog niet bekend 
 
Schikking: Pinkstergroep 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bij de diensten 

Met elkaar zijn we op weg naar 
Kerst aan de hand van het 
kompas dat ons helpt op de 
zoektocht naar een koning die bij 
God hoort. We lezen daarvoor uit 
Rechters (Richteren), een 
verrassend boek, waarin het niet 
alleen pais en vree is, maar ook 
het geweld aan de orde komt. Het 
boek staat dichter bij onze tijd dan 
we denken. Voor de 
adventsperiode is een boekje 
gemaakt met daarin de lezingen 
op weg naar kerst en het daarbij 
gemaakte lied, op een bekende 
melodie. De gastvoorgangers in 
december zijn hiervan op de 
hoogte, maar zijn tegelijk ook vrij 
in de keuze van hun teksten. 
Op 18 december vieren we 
samen de Maaltijd van de Heer, 
deze keer zittend en staand rond 
de tafel. We staan dan stil bij 
opnieuw een lezing uit Rechters, 
n.l. 16 : 1- 3.  
Op zaterdag 24 december zitten 
we eerst met elkaar aan tafel voor 
de Kerstmaaltijd. Daarna vieren 
we de Kerstnachtdienst, waaraan 
de cantorij en de muziekgroep 
medewerking verlenen. Samen 
zingen staat voorop als begin van 
een van de hoge feesten van de 
kerk. We hopen op een volle kerk, 
want dat zingt het fijnst. Het is 
toch een feest dat in het duister 
van onze wereld een hemels licht 
is doorgebroken? Blijf dan niet 
thuis, maar zing mee, want uw 
stem telt mee in het aardse koor, 
dat het hemelse koor zal 
versterken. 
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Op de Kerstmorgen staan we 
allemaal rond en in de kerststal. 
Ook dan zingen we weer volop de 
oude en nieuwe kerstliederen.  
In de dienst gaan we ook de 
tentoonstelling van de 
zelfgemaakte of verzamelde 
kerststalletjes in de Noordbeuk 
bekijken. Wanneer u, jong of oud, 
verkleed wilt komen als een van 
de figuren bij de kerststal dan 
kunnen we samen ook een 
levende kerststal vormen. 
De zondag ná kerst is het 1 
januari. We houden dan een 
dienst, die begint om 10.30 uur. 
Na de dienst wensen we elkaar 
onder het genot van koffie, the 
en/of een glaasje van harte een 
goed nieuw jaar toe. 
Op 8 januari zal ds. Francissen uit 
Broek in Waterland voorgaan. 
Dat de diensten ook deze maand 
gezegende diensten mogen zijn.   
  Ds. Tineke Don 
 

Ziek en zeer  
Op dit moment 
liggen er geen 
mensen in het 
ziekenhuis. Wel 
weten we van 

een aantal gemeenteleden dat 
thuis ziek is en in spanning uitziet 
naar de uitslagen van 
onderzoeken. We willen hun in 
onze gebeden gedenken  en 
bidden dat zij zo lang mogelijk in 
goede gezondheid mogen 
verkeren, ook al is het afscheid te 
voorzien. Dat de Eeuwige hen in 
liefde nabij zal zijn en zal dragen 

door de diepten heen. Dat zij bij 
Hem vrede mogen vinden. 
Voor wie herstellende is van 
ziekte bidden wij om moed en 
sterkte bij het herstel. 
Wij dragen allen die tobben met 
gezondheid of ouderdom op aan 
de Heer die hen nabij is wanneer 
ze Hem roepen. 

 
 
Uit de pastorie 

De dagen op 
weg naar Kerst 
zijn traditioneel 
drukke dagen. 
Alles moet ruim 
van tevoren 
bedacht worden 

zodat er voldoende tijd is voor de 
voorbereidingen. Denk aan de 
cantorij die moet oefenen, de 
organisten die misschien een stuk 
gaan instuderen, de muziekgroep 
moet aan het werk. 
Veel denk- en schrijfwerk dus.  
Gelukkig was het d afgelopen tijd 
erg mistig en triest buiten, zodat 
het niet erg was om binnen te 
moeten blijven. 
Langzamerhand is alles nu in 
voorbereiding en maken we ons 
op voor een prachtige kersttijd. 
Fijn dat ik er dit jaar weer voluit 
van kan genieten. 
Ook namens Nicolette wil ik u 
alen van harte fijne kerstdagen 
toewensen. En niet te vergeten 
een goed begin van het nieuwe 
jaar. 
 
Ds. Tineke Don. 
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Overdenking  

Dankzij de liefdevolle 

barmhartigheid van onze God zal 

het stralende licht uit de hemel 

over ons opgaan 

(Lk. 1 : 78)  

Deze regel komt uit het lied dat 
Zacharias zingt, nadat Johannes  
Is geboren. Een profetisch lied, 
want de woorden willen iets 
zeggen in Gods naam, een 
verkondiging dus. 
De woorden passen in de mond 
van een priester. Hij heeft ook een 
visioen gehad, alweer een klein 
jaar vóór zijn lied. Hij heeft contact 
gehad met het hemelse, een 
engel bracht hem van boven een 
bericht. De gebeden van zijn 
vrouw en hij zijn verhoord. Ze 
zullen een zoon krijgen, een 
bijzonder kind, want hij zal als 
bode voor God uitgaan en hij zal 
de kracht van Elia hebben in zijn 
oproep tot bekering om het volk 
voor te bereiden op de komst van 
de Eeuwige in deze wereld. 
Je kunt je wel voorstellen hoe 
Zacharias naar huis is gegaan, 
nadat zijn dienst in de tempel erop 
zat. Hoewel al op jaren, zal hij 
toch sneller dan gebruikelijk half 
lopend half hollend de afstand in 
recordtempo hebben afgelegd. 
Want het is ook niet niks als je 
met zo’n bericht thuis mag komen. 
Eindelijk, een droom komt uit, een 
kindje in huis. 
Hij kon het niet vertellen, en 
Elisabeth zal best raar opgekeken 
hebben toen hij thuis kwam, maar 

uit wat hij schreef op een leitje en 
uit zijn gebarentaal heeft ze het 
vast begrepen, inderdaad, hun 
droom komt uit. God heeft hun 
gebeden verhoord. 
Zij mag de moeder zijn van een 
mens in dienst van de Heer, niet 
het makkelijkst, maar uit 
dankbaarheid aan de Eeuwige zal 
ze hem graag zijn roeping als 
voorloper, als bode van God   
laten volgen. 
 
Als hij tenslotte geboren wordt en 
zijn vader Zacharias kan zijn stem 
ook weer gebruiken, dan zingt hij 
het lied als dank aan God als 
profetie over zijn zoon, als 
boodschap aan de wereld: deze 
zal het zijn die vooraf gaat aan de 
komst van de Heer. 
‘God heeft zich het lot van de 
wereld aangetrokken, het laat 
Hem niet koud dat mensen lijden. 
Een licht zal opgaan over de 
volken, een licht uit de hemel dat 
schijnt waar het duister is. 
 
Een prachtige boodschap, die 
weleens wat ondergesneeuwd 
raakt in al het gedoe rond de kerst 
van kerstman en –boom. 
Licht zal schijnen, overal waar het 
duister is! 
Als je zit in het donker van 
eenzaamheid of ziekte, als je leeft 
in het duister van rouw en 
verdriet, als je het donker ervaart 
op je werk of je werkloosheid, op 
al die momenten die ieder 
persoonlijk als duister ervaart, 
weet dan dat het Licht uit de 
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hemel zal opgaan en alles wat 
duister is zal overstralen. 
Het onderstaande lied zingt het 
ons toe. 
 
Het gaat komen, het eeuwig licht  
om ons leven weer bij te schijnen,  
warme gloed voor het evenwicht.  
Vier dus allen de komst van ’t 
licht. 
 
Na het duister dat is geweest  
komt een eind aan de donk’re 
tijden,  
na het duister dat is geweest.  
Vier dus allen dit stralend feest. 

 
’t Duurde lang voor de somb’re 
geest.  
’t Leek of alles zwart zou blijven.  
Maar die tijden zijn nu geweest.  
Vier dus allen die stralend feest. 
 
Het gaat komen, het eeuwig licht  
om ons leven weer bij te schijnen,  
warme gloed voor het evenwicht.  
Vier dus allen de komst van ’t 
licht. 

 
Ik wens u allen een goede 
Kersttijd toe. 
  Ds. Tineke Don 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen 
 
Kerstfair 

De voorbereidingen voor de 
komende Kunst en Kerstfair op 9 

en 10 december in 
de Bonifaciuskerk 
draaien op volle 
toeren. Het belooft 
opnieuw een 
groots evenement 
te worden, klaar 
om zomaar enkele 
duizenden mensen 

te trekken. Het organiserende 
comité heeft niets nagelaten om 
ook van deze  kerstfair op alle 
fronten weer een grandioze 
happening te maken die iedere 
bezoek(st)er in de kerstsfeer gaat 
brengen. 
Bij de ingang van de kerk staat de 
Kerstman buiten, om de mensen 
uit te nodigen naar binnen te 
komen. In de kerk wacht hen een 
overweldigende kerstfair, want de 
belangstelling om er met een 
stand te mogen staan, is enorm. 
Kunst, exposities, curiosa, antiek, 
en vooral leuke handel, veel 
gezelligheid, een onbevangen, 
vrolijke sfeer, daar gaat het de 
organisatie om. 
Uiteraard staat er ook een eigen 
stand van de Bonifaciuskerk. Met 
kerstspullen zoals kaarsen en 
kaarten, en bovendien een 
specifiek aanbod van hele 
bijzondere Russische, oud-
Nederlandse en antieke 
kerstballen en andere 
kerstboomversieringen, naast 
diverse andere kerstspulletjes,  
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veelal ook antiek of origineel en 
kunstzinnig.  
Ieder uur is er een muzikaal 
optreden, de hele dag is er 
erwtensoep, er zijn allerlei 
delicatessen, en natuurlijk het 
enorme scala aan kunst, handel 
en curiosa. Er wordt glas-in-lood 
tentoongesteld, zelfgemaakte 
zijden shawls en lederen tassen 
(zijn ook naar eigen ontwerp te 
bestellen), er zijn iron- sculpturen 
die absoluut tot de verbeelding 
spreken, African art, bronzen 
beelden, keramiek, sieraad- en 
zilversmeedwerk, schilderijen, 
home-decoration en allerlei 
snuisterijen. 
Opnieuw dus een 
uitgebreid en 
breed gevarieerd 
aanbod op deze 
kerstfair waar 
naast de grote 
hoeveelheid 
grotere en 
kleinere koopjes ook de kleinere 
kunstvoorwerpen en natuurlijk een 
glas wijn of warme chocolademelk 
niet ontbreken.  
De Kunst en Kerstfair is vrijdag 
van 14 tot 21 uur en zaterdag van 
12 tot 17 uur. 
 

 
 

 

 

Verslag van de gemeenteavond 

van de Protestantse Kerk 

Bonifaciuskerk Medemblik 

Gehouden op woensdag 2 
november 2011 in de Bonfoyer 
van de kerk. Er zijn 49 personen 
aanwezig. Tijdelijk voorzitter is 
Riemke Arendse. Gastspreker is 
ds. B. Olde. 
De avond wordt geopend met lied 
351 “Laat wie zaaien”, het 4-de 
couplet. 
 
1e agendapunt: 
De jaarrekening 2010 van de 
diaconie. Deze wordt 
gepresenteerd door Riemke 
Arendse d.m.v. het voorlezen van 
de toelichting op de jaarrekening, 
opgesteld door de penning-
meester, Jan Pieter Reinstra. 
 
Vragen n.a.v. de jaarrekening 
van de diaconie: 
vraag: Landelijke doelen krijgen 
veel aandacht, er wordt ook 
regelmatig voor gecollecteerd, 
waarom niet meer aandacht voor 
doelen die kleiner zijn en niet 
zoveel aandacht krijgen? 
antwoord: De diaconie is daar nu 
ook mee bezig, we zijn het hier 
mee eens. 
Wel vinden we dat een doel 
gecontroleerd moet zijn, dat het 
veilig is te geven. 
 
vraag: In de jaarrekening staat 
betaling van quotum door 
diaconie, hoe zit dat? 
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antwoord: Er zijn 2 verschillende 
quota, een diaconaal deel en een 
kerkrentmeester deel. 
 
vraag: Horen we nog wel wat 
vanuit Motherwell? 
antwoord: Nieuws vanuit 
Motherwell is lastig, ds. Thabane 
is moeilijk te bereiken,  
geen internetverbinding in de 
township.  
De papieren voor de bouw zijn 
nog niet in orde, daarom nog niet 
met de bouw begonnen, 
bovendien moet een bouwwerk 
binnen een kalenderjaar af zijn, 
dus beginnen ze niet halverwege 
een jaar te bouwen. 
 
2e agendapunt: 
De jaarrekening 2010 van het 
College van kerkrentmeesters. 
De jaarrekening van de 
kerkrentmeesters wordt 
gepresenteerd door Pieter 
Keemink. Deze is gemaakt door 
Harm van de Wetering. 
 
Vragen n.a.v. de jaarrekening 
van de kerkrentmeesters: 
vraag: Het geld waar rente van 
ontvangen wordt, staat dat vast of 
is dat variabel? 
antwoord: De rente is deels vast, 
deels variabel. 
 
vraag: Hoe zit het in de toekomst 
met de lasten van de kerk, is alles 
nog wel op te brengen?   en: De 
Stichting Bonifaciuskerk gebruikt 
de kerk ook, waarom kunnen zij 
ook niet het commerciële tarief 
betalen? 

antwoord: Er is over nagedacht 
om het gebouw over te dragen 
aan de Stichting, maar dat gaat 
ons teveel geld kosten. 
De Stichting betaalt wel 
stookkosten, schoonmaak ook 
deels, en een bedrag van €8500,- 
voor onkosten. 
De Stichting draait ook op veel 
vrijwilligers die niet-kerkelijk zijn, 
die willen wel werken voor het 
gebouw, maar niet voor de 
kerkgemeenschap. 
 
vraag: Kan dat toch niet 
andersom, dat de Stichting het 
commerciële tarief betaald? 
antwoord: Dan zal de bijdrage van 
de Stichting minder worden, daar 
schiet je niets mee op. De 
Stichting is ook 
verantwoordelijkheid schuldig aan 
het College van 
Kerkrentmeesters. 
 
vraag: Kan de Stichting niet 
bijdragen in de 
verzekeringspremie voor het 
gebouw? 
antwoord: De Stichting 
compenseert onkosten voor 
gebruik gebouw, als zij uit eigen 
middelen verplicht meebetalen 
aan verzekeringen is de Stichting 
in 5 jaar failliet. 
 
3e agendapunt:  
Het beleidsplan. 
Het beleidsplan wordt 
gepresenteerd door ds. B. Olde 
Eerst geeft dhr. Olde een uitleg 
over zijn functie: gemeentelijk 
adviseur nieuwe stijl. 



Onderweg december 2011 -8 

 

Daarna een korte schets van de 
problemen van de kerkenraad: 
De plaats van de voorzitter is 
vanaf januari 2011 vacant, 
roulerend voorzitterschap is 
moeilijk te doen voor de 
kerkenraad. Het scribaat is nu ook 
vacant, er zijn mensen nodig! 
De kerkrentmeesters zijn 
onderbezet, de ouderlingen zijn 
niet meer in staat iedereen te 
bezoeken, vragen daarvoor ook 
begrip.  
De diaconie heeft in januari nog 
maar drie leden. 
In de  uitnodiging voor deze 
avond stond ook een oproep voor 
medewerking, er zijn geen nieuwe 
aanmeldingen voor 
kerkenraadsleden. 
Er komen veranderingen aan, 
daarvoor vragen we geen 
toestemming (dat is niet nodig), 
maar instemming met de 
veranderingen. 
De, deels al bestaande, 
taakgroepen krijgen in het nieuwe 
beleidsplan soms een wat 
zwaardere belasting. 
Als mensen dingen doen waar ze 
plezier aan beleven, blijven ze dat 
ook wel doen. 
 
Op de beamer wordt d.m.v. 
schetsen de oude en de nieuwe 
situatie uitgelegd. 
Vragen n.a.v. de uitleg over het 
nieuwe beleidsplan: 

vraag: In de uitnodiging werd 
gevraagd of ik wilde nadenken, 
maar ik had geen idee waarover! 
Ik had graag van tevoren meer 
informatie willen hebben. Waarom 

is er eerst geen analyse gemaakt 
van de gemeente? 
antwoord: Er is wel zeker een 
traject afgelegd met analyse, en 
cursus! 
Hieruit is het nieuwe beleidsplan 
ontstaan.  In 2009 zijn we met 
dhr. S. Rienstra begonnen 
hierover na te denken en te 
praten in weekend en veel 
avonden. 
We hebben te maken met een 
krimpende kerkenraad én 
krimpende gemeente. 
In september j.l. heeft een 
samenvatting van de analyse in 
het kerkblad gestaan. 
In de huidige structuur zijn er te 
veel vergaderingen, daar moet 
verandering in komen. 
De taakgroepen die het werk 
doen moeten we stroomlijnen en 
daardoor de druk verminderen. 
 
vraag: Allereerst een compliment 
aan de kerkenraad voor dit 
nieuwe plan.  
Het plaatje is nog niet helemaal 
helder, is een kleine kerkenraad 
wel een kerkenraad? 
antwoord: Ja, dat is een 
kerkenraad. 
 
vraag: Zijn er niet meer 
vergaderingen in deze structuur? 
antwoord: Er zijn tegenwoordig 
meerdere vormen van overleg, dit 
hoeft niet altijd in de vorm van een 
vergadering te zijn. 
 
vraag: Ik pleit ervoor om een 
duidelijk organogram te maken, 
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zodat ik het beter kan begrijpen, 
kan dat? 
antwoord: het beleidsplan is nog 
niet helemaal af, er wordt nog aan 
gewerkt. 
 
vraag: Kan de kerkenraad ook 
met elkaar praten over de 
inhoudelijke kant van het ambt, en 
over de visie? 
antwoord: natuurlijk, daar zijn we 
al een hele poos mee bezig, we 
zijn onderweg! 
opmerking gemeentelid: Bij 
avondmaal hoort ouderling de 
gemeente te nodigen, niet de 
diaken, dáárom moet er 
nagedacht worden over wat het 
betekent om ambtsdrager te zijn! 
Nu zitten diakenen en ouderlingen 
in elkaars vaarwater, daar komt 
onenigheid en irritatie van. Ze 
mogen elkaars taken niet 
overnemen. 
Ik zou ervoor willen pleiten om 
aan de classis te vragen om een 
voorzitter te leveren. 
 
Opmerking tot slot:  
 
Het hele plan is in ontwikkeling, 
het is nog niet af! 
Het zichtbare in de kerk zal op 
zondag zijn dat er één 
ambtsdrager in de bank zit, het 
werk van de taak/werkgroepen  
zal niet veel veranderen. 
 
Hierna wordt de gemeenteavond 
gesloten met het samen zingen 
van  
“een geloofsbelijdenis”. 
 

Zangmiddag  

Op 
zondagmiddag  
18 december 
zal er weer een 

zangmiddag zijn in de Bonfoyer. 
We zijn blij dat onze organist 
Arnold de Greeuw bereid was zijn 
vrije middag te geven om samen 
te zingen. 
We hopen dat op deze middag 
het aantal zangers en 
zangeressen wat groter zal zijn 
dan op de middagen hiervoor. We 
hopen dat ook diegene die 
hebben aangegeven zo’n zanguur 
op prijs te stellen aanwezig zullen 
zijn. Inmiddels staat er in de kerk 
een doos waarin u uw 
zangwensen kunt kenbaar maken. 
Het is geen verzoekplaten-
programma, waarin u plaatjes 
voor anderen kunt aanvragen, het 
is een doos waarin u een briefje 
met de liederen kunt stoppen  die 
u zelf graag zingt. We verwachten 
dan ook dat u zelf ook aanwezig 
bent om mee te zingen. 
Op deze middag kunt u kiezen uit 
liederen uit het Liedboek, 
Tussentijds, Joh. De Heer en de 
Hervormde bundel 1938. 
We hopen dat we op 18 
december een heel koor van 
liefhebbers kunnen samenstellen. 
Samen zingen, ja, dat is toch iets 
waarin de kerk uniek is. Goed om 
elkaar daarin te herkennen en 
mee te zingen tot eer en glorie 
van God.  
 
 



Onderweg december 2011 -10 

 

Kerststallen 

Tijdens de dienst op de 
Kerstmorgen zullen we met elkaar 
de kerststallen bekijken die in de 
gemeente zelf zijn gemaakt of die 
door gemeenteleden zijn 
verzameld.  
Om voor al die creaties en 
verzamelingen voldoende ruimte 
te kunnen geven willen wij 
iedereen die wat heeft 
gemaakt of verzameld 
aan ons door te geven 
hoeveel ruimte u 
nodig heeft om alles 
overzichtelijk op te 
stellen. 
We zullen dan 
voldoende plaats 
voorbereiden. 
Op de avond van 24 
december kunt u, 
voorafgaand aan de kerstmaaltijd, 
uw kerststal(len) een plaatsje 
komen geven. Meteen ná de 
dienst op de Kerstmorgen kunt u 
alles wat u heeft uitgestald weer 
meenemen. 
We hopen op een prachtige 
tentoonstelling. 
Geeft u even door hoeveel ruimte 
u nodig heeft?  
ds. Don 570012 of  
Wil Zeldenrust  544783 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstochtend-Kerststalletjes 

Op de Kerstmorgen staat de 
kerststal centraal, in de dienst, de 
lezingen en de verhalen, maar 
ook in de tentoonstelling die we 
tijdens de dienst gaan bekijken. 
Tenslotte gaan we samen een 
levende kerststal proberen te 
maken ná de dienst.  
U wordt daarvoor uitgenodigd 

verkleed te komen als een 
personage uit de stal, of u 
na de dienst te verkleden, 
zodat we met elkaar als 
gemeente kunnen laten 
zien hoe wij ons laten 
inspireren door dat Kind in 
de kribbe en de getuigen 
van het eerste uur. 
Dat gaat het komende 
jaar met ons mee. Van de 
kerststalletjes en de 

‘levende‘ kerststal zullen foto’s 
worden gemaakt. Van deze foto’s 
zal een setje van 12 worden 
samengesteld, waarmee u zelf 
een kalender 2012 kunt 
samenstellen. De kalender is te 
koop tegen een redelijke prijs, de 
foto’s krijgt u erbij. De opbrengst 
is bestemd voor ‘Kinderen in de 
Knel’ (zie elders in dit blad) 
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Kerstmaaltijd in de 
Bonifaciuskerk 

Het is ondertussen een vaste 
gewoonte om op kerstavond 
samen met elkaar te eten. 
Ook op deze avond is het goed 
om niet alleen te zijn en alleen te 
moeten eten. Op zaterdag 24 
december bent u vanaf 18.00 uur 
van harte welkom in de Bonfoyer 
van de Bonifaciuskerk, Kerkplein 
9 in Medemblik.  
We beginnen dan met een glaasje 
glühwein of chocolademelk. 
Aansluitend gaan we aan tafel en 
is er weer keus uit verschillende 
soepen met een stuk stokbrood. 
Nadat een kerstverhaal is verteld, 
is er een warm en koud buffet met 
diverse lekkernijen. Tot slot 
drinken we met elkaar koffie of 
thee met een heerlijk chocolaatje 
erbij. Er wordt een collecte 
gehouden om de onkosten te 
dekken. 
Voor wie wil is er de mogelijkheid 
om aansluitend met elkaar naar 
de kerstnachtdienst te gaan in de 
Bonifaciuskerk. 
 
Schuif gezellig aan! 

 
U kunt zich opgeven bij via de 
lijsten die in de Bonfoyer liggen of 
bij Riet Harkema, tel. 548317 of 
Heilke Kool, tel. 541127.  
Wij verheugen ons er weer op en 
we hopen dat we u die avond 
mogen begroeten om zo met 
elkaar een gezellige kerstavond te 
hebben. 
 
Hennie, Riet, Heilke en Nicolette 

Turkijereis 2012 

Inmiddels hebben we 11 namen 
van mensen die mee willen naar 
Turkije. Dat is, uiteraard, te weinig 
om de reis te organiseren. Deze 
dagen wordt er ook inde parochie 
druk gesproken over deze reis en 
de mensen die belangstelling 
hebben worden persoonlijk 
bezocht om met ze te spreken 
over de inhoud van de reis. 
We hopen dat ook van Rooms 
Katholieke zijde er belangstelling 
is om mee te gaan. Als we dan 
nog eens om ons heen kijken 
naar familie, vrienden e.d., wie 
weet krijgen we dan voldoende 
mensen bij elkaar. Eén ding is 
zeker, het is een prachtige reis die 
u zelf nooit zult maken. Nu heeft u 
de kans, dus meldt u aan. 
In januari is er een 
informatieavond in de Bonfoyer 
van de Bonifaciuskerk. We zullen 
ons best doen dan dia’s 
beschikbaar te hebben van de 
plaatsen die we zullen bezoeken. 
Heeft u zin in deze mooie en 
unieke reis, laat dat dan weten … 
aarzelt u nog, wacht dan even op 
de aankondiging van de infoavond 
en meld u dan alsnog aan. 
We gaan niet met minder dan 30 
personen, anders wordt het 
gewoonweg te duur. Laat deze 
kans niet lopen. 
 Ds. Tineke Don. 
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Uit de kerkenraad 
 
 
 
 
 
 
 

Een bericht van ds Olde, 
tijdelijk voorzitter van de 
kerkenraad 

Op de gemeenteavond van 2 
november jl mocht ik met veel 
gemeenteleden kennismaken. Uw 
kerkenraad heeft mij gevraagd 
tijdelijk voorzitter te zijn. In dit 
bericht noem ik, op persoonlijk 
titel, enkele aandachtspunten. 
Een verslag van de 
gemeenteavond vindt u elders in 
dit kerkblad. De notulen van de 
kerkenraadsvergaderingen zijn op 
te vragen bij de scriba of bij mij..  

 
Het is voor alle kerken in 
Nederland een bijzondere tijd. 
Ook een moeilijke tijd. Nederland 
is wat dat betreft een uniek land in 
de wereld. Door de vergrijzing en 
minder jongeren en 
jongvolwassenen hebben veel 
gemeenten te maken met een 
kleiner wordende gemeente. De 
kerkgemeente Medemblik valt op 
door haar vele activiteiten en 
medewerking van 
gemeenteleden. 
Aan de cursus ‘Ambtsdragers’ jl 
november deden 13 deelnemers 
mee, onder wie vier 
kerkenraadsleden en drie 
gemeenteleden uit Medemblik. 
Een mooi aantal. Toerusting is 

altijd mogelijk wanneer u zich 
inzet voor het kerkenwerk. Juist 
bij aanvang van een taak. Vraag 
ernaar of kijk op www.pkn.nl/pcte.  
De kerkenraad kijkt overwegend 
positief terug op de 
gemeenteavond. De opkomst was 
groot. Sommige vragen komen 
kritisch over, maar zijn m.i. uit 
betrokkenheid gesteld.  
 
Op de agenda van de kerkenraad 
staat o.a.  

- De afronding van de 
beschrijving van de nieuwe 
werkwijze van de colleges van 
diakenen en kerkrentmeesters, 
de pastorale taakgroep en 
andere taakroepen, zoals de 
publiciteitsgroep. De 
kerkenraad wil op 15 december 
de beschrijvingen vastleggen, 
zodat in 2012 een start 
gemaakt wordt met de nieuwe 
werkwijze. Dit zal in ieder geval 
in de Plaatselijke Regeling 
vastgelegd worden. Daarvan 
wordt u als gemeente op de 
hoogte gesteld. Momenteel zijn 
er 12 ambtsdragers (diakenen, 
ouderlingen, ouderling-
kerkrentmeesters en 
predikant). De ambtstermijn 
van een enkel lid zit erop. Een 
enkel ander lid wil vanwege 
gewijzigde tijdsbesteding 
stoppen. Een enkel lid wil als 
taakgroeplid doorgaan. De 
belangrijkste wijziging is de 
vermindering van het aantal 
ambtsdragers en het aantal 
vergaderingen van de 
kerkenraad. Het accent zal op 
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de taakgroepen komen te 
liggen. De ‘kleine’ kerkenraad 
is en blijft de spil van het 
kerkelijk bestuur, maar 
vergadert minimaal 4x per jaar. 
Communicatie tussen 
kerkenraad en elke taakgroep 
en beide colleges is essentieel. 
In elke belangrijke taakgroep 
dient een ambtsdrager zitting 
te hebben. Dat kan betekenen 
dat een ambtsdrager in 
meerdere taakgroepen mee 
draait of zijn-haar contacten 
heeft.  

- Op zondag 22 januari 2012 
zullen nieuwe ambtsdragers 
bevestigd worden en alle 
medewerkers van de 
taakgroepen genoemd worden. 

- Het kosterschap en het beheer 
van de Bonifatiuskerk. De 
kerkenraad kijkt met 
vertrouwen uit naar de 
voorstellen van het college van 
kerkrentmeesters 

- Voorbereiding nieuwe 
ledenadministratie. Het college 
van kerkrentmeesters heeft 
kennis genomen van de 
nieuwe ledenadministratie. Een 
kerkenraadslid,de dominee en 
een vrijwilliger hebben hun licht 
opgestoken bij de 
ledenadministrateur van 
Opperdoes. Vervolgstappen 
worden besproken. 

- Verhouding kerkgemeenschap 
– stichting Bonifaciuskerk  

 
In de kerkenraad is het afgelopen 
jaar regelmatig gesproken over de 
onderlinge verhoudingen. Net als 

overal staan de neuzen niet altijd 
dezelfde kant op. In het kort wil ik 
daarover het volgende opmerken: 
Er was gebrek aan onderlinge 
informatie. Dat is inmiddels 
verbeterd en wordt met de nieuwe 
werkwijze met taakgroepen 
definitief verbeterd. Taken en 
verantwoordelijkheden dienen 
beschreven en bekend te zijn. Er 
bestond ook verschil in 
verwachtingen over het 
kerkenwerk. Om te besturen 
moeten kerkenraadsleden hun 
verwachtingen op elkaar 
afstemmen, maar belangrijker nog 
is dat zij zich vinden in een 
gezamenlijke aanpak en zich 
herkennen in een gedeelde visie 
op het kerk-zijn in Medemblik. Op 
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl 
(kerkgemeenschap, beleidsplan) 
staat wat mij betreft een aantal 
zaken goed geformuleerd. Het 
onderling vertrouwen stond ook 
onder spanning. Teleurstellingen 
zijn inmiddels met elkaar gedeeld 
en besproken. U weet dat ook uw 
predikant hier last van heeft 
gehad. Vrijwillig heeft zij, toen zij 
deels minder moest werken, 
begeleiding gevonden bij de 
predikantenbegeleiding. Inmiddels 
werkt ze weer volledig (dat is 
80%) en gaat ook weer 
deelnemen aan de 
kerkenraadsvergaderingen. De 
huidige kerkenraadsleden willen 
verder! Het geloof in God en de 
gemeenschap, bij alle activiteiten, 
is hen dierbaar!  
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Oproep om mee te werken: om 

kerkgemeente te blijven zijn alle 
hens aan dek nodig. Denk 
alstublieft mee met uw 
kerkenraad!  Vanaf deze plaats 
spreek ik mijn waardering uit voor 
al degenen die zich al inzetten 
voor het kerkenwerk. Daarnaast 
zou het fijn zijn wanneer enkele 
gemeenteleden ambtsdrager 
willen worden. Nieuwe mensen 
geeft nieuw elan!  
 
ds N.B.Olde 
06 – 151 79 365 
n.olde@pkn.nl  

 
Tenslotte: op www.pkn.nl/5, onder 
ordinantie 4 vindt u de bestuurlijke 
taken van de kerkenraad en van 
taakgroepen. Voor de ‘liefhebbers’ 
hier al vast enkele artikelen: 

Artikel 6. Samenstelling 
1. Elke gemeente heeft een 

kerkenraad. 
2. De kerkenraad wordt gevormd 

door de ambtsdragers van de 
gemeente. 

3. Met het oog op de vervulling van 
de door de kerkenraad te 
verrichten taken stelt de 
kerkenraad het aantal 
ambtsdragers vast met dien 
verstande dat in de kerkenraad 
alle ambten aanwezig zijn en wel 
naast de predikant ten minste 
twee ouderlingen die niet tevens 
kerkrentmeester zijn, twee 
ouderlingen die tevens 
kerkrentmeester zijn en drie 
diakenen. 

4. In een gemeente met minder dan 
300 leden kan de kerkenraad een 
kleiner aantal ambtsdragers 

vaststellen, met dien verstande 
dat alle ambten aanwezig zijn en 
in de plaatselijke regeling - met 
medewerking en goedvinden van 
het breed moderamen van de 
classicale vergadering, na in 
daarvoor in aanmerking komende 
gevallen de evangelisch-lutherse 
synode te hebben gehoord - is 
voorzien op welke wijze de in de 
ordinanties genoemde taken 
worden verricht. 

5. Wanneer de helft van het aantal 
ambtsdragers ontbreekt of buiten 
functie is, bepaalt het breed 
moderamen van de classicale 
vergadering na overleg met de 
nog functionerende ambtsdragers 
en na in daarvoor in aanmerking 
komende gevallen de 
evangelisch-lutherse synode te 
hebben gehoord, op welke wijze 
de in de ordinanties genoemde 
taken kunnen worden verricht. 

6. De kerkenraad kan bepalen dat 
en in hoeverre zij die in de 
gemeente in een bediening zijn 
gesteld, als adviseur aan de 
vergaderingen van de 
kerkenraad deelnemen. 

7. De kerkenraad kan predikanten 
die met bijzondere opdracht aan 
de gemeente verbonden zijn en 
dienstdoende predikanten die lid 
zijn van de gemeente benoemen 
tot lid van de kerkenraad. 
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Artikel 7. Arbeidsveld 
1. De kerkenraad heeft tot taak: 
- de zorg voor de dienst van 

Woord en sacramenten; 
- het leiding geven aan de 

opbouw van de gemeente in de 
wereld; 

- de zorg voor de missionaire, 
diaconale en pastorale arbeid en 
de geestelijke vorming; 
      - het vaststellen van 
het beleidsplan ter zake van het 
leven en werken van de 
gemeente; 

- het opzicht over de leden van de 
gemeente voorzover hem dat 
door de orde van de kerk is 
opgedragen; 

- de zorg voor de 
vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van de 
gemeente; 

- het bevorderen ter plaatse van 
de gemeenschap van de kerken; 

- het bespreken van zaken die 
door de classicale vergadering 
worden of zijn behandeld; 

- het vaststellen van de regelingen 
ten behoeve van het leven en 
werken van de gemeente; 

- het verrichten van alles wat 
verder naar de orde van de kerk 
van hem wordt gevraagd. 

2. De regelingen ten behoeve van 
het leven en werken van de 
gemeente worden vastgesteld 
en gewijzigd na de  leden van de 
gemeente daarin gekend en 
daarover gehoord te hebben en 
na overleg met het college van 
kerkrentmeesters, het college 
van diakenen en de organen van 
de gemeente voorzover een 
regeling op het functioneren van 
zulk een college of orgaan 
rechtstreeks betrekking heeft. 
Deze regelingen zijn ten minste: 

- de regeling voor de verkiezing 
van ambtsdragers; 

- de regeling voor de wijze van 
werken van de kerkenraad; 

- de regeling voor het beheer van 
de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van de 
gemeente. 
Deze regelingen worden na 
vaststelling of wijziging ter 
kennisneming toegezonden aan 
het breed moderamen van de 
classicale vergadering en in 
geval van een evangelisch-
lutherse gemeente tevens aan 
de evangelisch-lutherse 
synodale commissie. 

Artikel 8. Werkwijze 
1. De kerkenraad komt ten minste 

zes maal per jaar bijeen. 

2. De kerkenraad kiest jaarlijks uit 
zijn midden een moderamen 
bestaande uit ten minste een 
preses, een scriba en een 
assessor. In het moderamen 
hebben ten minste een predikant, 
een ouderling, een ouderling-
kerkrentmeester en een diaken 
zitting. Indien de kerkenraad 
minder dan twaalf leden telt, 
hebben in het moderamen ten 
minste een predikant, een 
ouderling of een ouderling-
kerkrentmeester en een diaken 
zitting. 
3. Het moderamen heeft tot 
taak het voorbereiden, 
samenroepen en leiden van de 
bijeenkomsten van de 
kerkenraad, de uitvoering van 
die besluiten van de 
kerkenraad waarvoor geen 
anderen aangewezen zijn, en 
voorts, onder verantwoording 
aan de kerkenraad, het afdoen 
van zaken van formele en 
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administratieve aard en van 
zaken die geen uitstel 
gedogen. 

4. De kerkenraad kan zich in zijn 
arbeid laten bijstaan door 
commissies die door hem worden 
ingesteld en die werken in 
opdracht van, onder 
verantwoordelijkheid van en in 
verantwoording aan de 
kerkenraad. 

5. De kerkenraad stelt telkens voor 
een periode van vier jaar een 
beleidsplan op, na daarover 
overleg gepleegd te hebben met 
het college van 
kerkrentmeesters, het college 
van diakenen en met alle 
daarvoor in aanmerking komende 
organen van de gemeente. 
Elk jaar pleegt de kerkenraad met 
dezelfde colleges en organen 
overleg over eventuele wijziging 
van het beleidsplan. 
Nadat de kerkenraad het 
beleidsplan of een wijziging 
daarvan voorlopig heeft 
vastgesteld, wordt dit in de 
gemeente gepubliceerd. De 
kerkenraad stelt de leden van de 
gemeente in de gelegenheid hun 
mening over het beleidsplan of 
de wijziging kenbaar te maken. 
Daarna stelt de kerkenraad het 
beleidsplan of de wijziging vast. 

6. De kerkenraad maakt een 
regeling voor zijn wijze van 
werken, waarin in ieder geval 
wordt geregeld: 
het bijeenroepen van zijn 
vergaderingen, de agendering, 
de wijze waarop de gemeente 
wordt gekend en gehoord, de 
toelating van niet-leden van de 
kerkenraad tot zijn vergaderingen 
en het beheer van zijn archieven. 

7. De kerkenraad neemt geen 
besluiten tot het wijzigen van de 
gang van zaken in de gemeente 
ten aanzien van: 
- het beantwoorden van de 

doopvragen door doopleden; 
- het toelaten van doopleden 

tot het avondmaal; 
- het verlenen van actief en 

passief kiesrecht aan 
doopleden; 

- de wijze van de verkiezing 
van ambtsdragers; 

- het zegenen van andere 
levensverbintenissen dan 
een huwelijk van man en 
vrouw; 

en ter zake van: 
- de aanduiding en de naam 

van de gemeente; 
- het voortbestaan van de 

gemeente; 
- het aangaan van een 

samenwerkingsverband met 
een andere gemeente; 

- de plaats van samenkomst 
van de gemeente; 

- het verwerven, ingrijpend 
verbouwen, afbreken, 
verkopen of op andere wijze 
vervreemden van een 
kerkgebouw; 

zonder de leden van de 
gemeente daarin gekend en 
daarover gehoord te hebben. 
Het kennen en horen dient in elk 
geval plaats te vinden in de vorm 
van een beraad in de gemeente 
indien het beraad in de 
desbetreffende ordinantie is 
voorgeschreven. 

  



Onderweg december 2011 -17 

 

Artikel 10. De kerkenraad met 
werkgroepen 

1. De kerkenraad kan onder behoud 
van zijn uiteindelijke 
verantwoordelijkheid een deel 
van zijn taak toevertrouwen aan 
zijn breed moderamen, hierna te 
noemen de kleine kerkenraad, 
met een aantal door hem in te 
stellen werkgroepen, hierna te 
noemen sectieteams en 
taakgroepen. 

2. De kerkenraad, waarvan alle 
ambtsdragers deel uitmaken, 
komt in afwijking van het in 
artikel 8-1 bepaalde ten minste 
vier maal per jaar bijeen ter 
vaststelling van het algemene 
beleid. 

3. De kleine kerkenraad wordt 
gevormd door het moderamen 
van de kerkenraad, de 
predikanten en een aantal 
ouderlingen en diakenen die in 
de regel tevens deel uitmaken 
van een sectieteam of een 
taakgroep. 

4. Elk sectieteam en elke 
taakgroep bestaat uit een of 
meer ambtsdragers van wie er 
ten minste één lid is van de 
kleine kerkenraad, alsmede uit 
een aantal andere leden van de 
gemeente. 

5. Een sectieteam werkt ten 
behoeve van een geografisch 
begrensd deel van de gemeente 
dan wel een bepaalde groep 
gemeenteleden; een taakgroep 
legt zich toe op het verrichten van 
een bepaalde taak in de 
gemeente. 

6. De kleine kerkenraad, de 
sectieteams en de taakgroepen 
werken binnen het beleid van de 
kerkenraad inzake het gehele 

leven en werken van de 
gemeente. 

7. De verdeling van taken en 
bevoegdheden over enerzijds de 
kerkenraad en anderzijds de 
kleine kerkenraad, de 
sectieteams en de taakgroepen 
wordt aangegeven in een door de 
kerkenraad na overleg met de 
kleine kerkenraad, de 
sectieteams en de taakgroepen 
vast te stellen regeling met dien 
verstande dat 
a. aan de kerkenraad wordt 
toevertrouwd: 

- de algemene leiding aan de 
opbouw van de gemeente in de 
wereld; 

- de zorg voor de dienst van 
Woord en sacramenten; 

- het nemen van de besluiten als 
genoemd in artikel 8-7; 

- het vaststellen van het 
beleidsplan ter zake van het 
leven en werken van de 
gemeente; 

- het vaststellen van de 
begrotingen en de 
jaarrekeningen; 

- het beroepen van de 
predikanten en het leiding geven 
aan de daaraan voorafgaande 
verkiezing; 

- het leiding geven aan de 
verkiezing van de ouderlingen 
en de diakenen als bedoeld in 
ordinantie 3-6 en de benoeming 
van de kerkrentmeesters die 
geen ouderling zijn, met dien 
verstande dat de kerkenraad van 
geval tot geval de uitvoering van 
deze taak kan opdragen aan de 
kleine kerkenraad; 

- het opzicht over de leden van de 
gemeente voor zover dat door 
de orde van de kerk is 
opgedragen aan de kerkenraad; 
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- het aanwijzen van de 
afgevaardigden naar de 
classicale vergadering; 

- het vaststellen van de 
plaatselijke regelingen als 
bedoeld in artikel 7-2; 

b. aan de kleine kerkenraad wordt 
toevertrouwd: 

- het toetsen van het werk van de 
sectieteams en de taakgroepen 
aan het door de kerkenraad 
vastgestelde beleidsplan; 

- de instelling van de sectieteams 
en de taakgroepen en de 
benoeming van de leden 
daarvan; 

- het vaststellen van de instructies 
van de sectieteams en de 
taakgroepen. 

8. In dit artikel kan in plaats van 
kerkenraad ook wijkkerkenraad 
of algemene kerkenraad 
worden gelezen met 
inachtneming van het in artikel 
9-4 bepaalde ten aanzien van 
de verhouding tussen de 
algemene kerkenraad en de 
wijkkerkenraden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diaconie 
 

Schoenendoosactie 2011 

Actie schoenendoos heeft in deze 
onvoorspelbare tijd toch het 
mooie resultaat van 28 dozen 
opgeleverd! 
De financiele begeleiding is 
succesvol verlopen mede door 
gemeenteleden die de actie extra 
steunden. 
Het is ons een voorrecht,een kind 
te mogen verrassen. 
 
Namens de diaconie onze 
hartelijke dank! 
 
 
Geef om ieder kind 
Kerst is het feest van het licht en 
van het leven. Juist kinderen 
beleven veel aan kerst omdat God 
in de wereld kwam en één van 
hen werd. Gedurende de tijd van 
advent en kerst voert Kerk in Actie 
campagne 
voor 
kinderen in 
de knel.   

Kinderen in 
de 
kampongs 
van 
Yogyakarta 
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Dit jaar staat een project centraal 
in de sloppenwijken van 
Yogyakarta, een miljoenenstad op 
het Indonesische eiland Java. 
Veel kinderen zwerven daar na 
schooltijd op straat, omdat de 
ouders geen tijd en aandacht voor 
ze hebben of omdat ze hun eigen 
kostje moeten verdienen. Deze 
kinderen lopen grote kans 
slachtoffer te worden van 
verslaving, uitbuiting en misbruik.  
 
Gezondheidszorg, onderwijs en 
creativiteit 

De opbrengst van de kerstcollecte 
gaat onder andere naar 
partnerorganisatie Anak Wayang 
die met succes werkt aan het 
verbeteren van de rechten, 
gezondheid en onderwijs van de 
kinderen. Hierbij worden kinderen 
actief betrokken en bewust 
gemaakt van de mogelijkheden 
die ze zelf hebben om hun 
toekomst vorm te geven. Ze 
krijgen huiswerkbegeleiding en les 
in creatieve vakken. Dat versterkt 
hun eigenwaarde en 
zelfvertrouwen en maakt hen 
bewust van de waarde van 
vriendschap en naastenliefde.  
 
Steun dit werk 

Met kerst collecteren veel kerken 
voor dit werk. Het werk van Anak 
Wayang wordt voornamelijk door 
vrijwilligers gedaan. Er is een 
bedrag van 25.000 euro nodig om 
het werk in 2012 te kunnen blijven 
doen. U kunt uw bijdrage 
overmaken naar rekening 456, 

o.v.v. Geef om ieder kind.  

College van 
Kerkrentmeesters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betaling vrijwillige bijdragen 
2011 

Het jaar 2011 is al weer bijna 
voorbij. 
Een aanzienlijk deel van de 
toegezegde vrijwillige bijdragen is 
echter nog niet ontvangen.  
Uw toezeggingen vormen de 
basis voor ons  
financieel beleid. Uw kerk kan niet 
buiten de toegezegde bijdragen.  
Namens het college van 
kerkrentmeesters verzoek ik u 
dan ook uw toezegging te voldoen 
voor 1 januari 2012. 
 
Mocht u hierover vragen hebben 
kunt u ondergetekende altijd 
bellen op 542124. 
 
Met vriendelijke groet,  
Dirk Meijers 
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Postadressen 

verpleeghuizen en 

ziekenhuizen 

Westfries Gasthuis 
Postbus 600 
1620 AR Hoorn 
 
Liornehuis 
West-Friesehof 153 
1624 HG Hoorn 
 
Nicolaas Verpleeghuis 
Postbus 69 
1610 AB Bovenkarspel 
 
AMC  
Postbus 22660 
1100 DD Amsterdam 
 
VU Medisch Centrum 
Postbus 7057 
1007 MB Amsterdam 
 
MCA 
Postbus 501 
1800 AM Alkmaar 
 
GGZ-Hoorn 
Maelsonstraat 1 
1624 NP Hoorn 
 
Watermolen Abbekerk 
Wipmolenstraat  10 
1657 AT Abbeke 
 
Woonzorgcentrum Waterpark 
Uivertstraat 1 
1671 EL Medemblik 
 
 

 

Uit de gemeente 
Blijf in contact met uw kerk 
 
Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk 
mutaties (verhuizing, 
geboorte, overlijden) doorgeven 
aan: Ina Mellema, Parklaan 18, 
1671 HG  Medemblik. tel. 543951 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingekomen: 

Mw. C.C. Ottersberg  
vanuit Amsterdam  
naar Ridderstraat 1 
 
Verjaardagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

10-12:  
Mw. M. Jager-Janse,  
Valbrug 25 
 
Mw. M.G. v. Lookeren 
Campagne-Tooneman,  
Achterom 23 
 
Dhr. R. Pruim,  
Westereiland 71 
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11-12:  
Mw. M. Brinkman-Oosterhaven,  
Valbrug 44 
 
Dhr. W. Heijnen,  
Houtkopersgilde 6 
 
Mw. M. Bood-Meinen,  
Nieuwstraat 39A 
 
22-12:  
Dhr. T. Hoff,  
Waterborg 137 
 
24-12:  
Mw. J. v.d. Linde-Verboom,  
Waterborg 185 
 
25-12:  
Dhr. P.T. Bijl,  
Oostersingel 52 
 
02-01:  
Dhr. B.C. Draijer,  
Oosterhaven 56 
 
07-01:  
Mw. M. Lust-van Wijk,  
Parklaan 23 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Agenda 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 6 december 
14.00 uur 
In de pastorie 
Vergadering van de Pastorale 
Raad 
 

Donderdag 8 december 

18.00 uur 

In de Bofoyer 

Samen aan tafel 

Dinsdag 13 december  
16.30 uur 
In de Bonfoyer 
Kerstviering ouderenmiddag 
 
Zondag 18 december 
16.30 uur 
In de Bonfoyer 
Zangmiddag 
 
Zaterdag 24 december 
18.00 uur 
In de Bonfoyer 
Kerstmaaltijd  
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Uit de regio 
 
KUNST4kids een unieke 
kunstveiling  
voor kinderen in Burundi  
De Hoornse 
kunstenaarsvereniging “de 
Boterhal” werkt samen met de 
stichting West-Friesland voor 
Burundi (alias: AMAHORO) aan 
een uniek project: Kunst4kids, 

een kunstveiling voor kinderen in 
Afrika.  
De kunstenaarsvereniging heeft 
elk jaar een ledententoonstelling 
in de Hoornse Boterhal. Dit jaar 
loopt de expositie van 11 
december 2011 t/m 15 januari 
2012 . De tentoongestelde werken 
worden op zondag 18 december 
om 16.00 uur ook geveild voor 

het goede doel. De Stichting 
West-Friesland voor Burundi 
(kortweg: AMAHORO) stelt 200 
kinderen in Burundi – een klein 
land in centraal Afrika - in staat 
om naar school te gaan. Honderd 
naar de basisschool en honderd 
naar het voortgezet onderwijs. 
Deze unieke veiling vindt plaats 
op zondag 18 december 2011 om 
16.00 uur in de Boterhal te Hoorn. 
Dat is de populaire benaming voor 
het oeroude Sint Jans Gasthuis, 
tegenover de grote kerk. Adres: 
Kerkplein 39. Veilingmeester: Ton 
Heijboer. Toegang gratis!! 
Liefhebbers van hedendaagse 
kunst (o.a. schilderen, tekenen, 
grafiek, fotografie, keramiek, 
beeldhouwen, sieraden, textiel, 
glas, papier en mixed media) 
kunnen hun hart ophalen op de 

tentoonstelling. Onder meer zal 
werk worden geveild van Truus 
Menger, beeldhouwer, schilder en 
oud verzetsstrijdster. Wie (nog) 
geen kunstliefhebber is, kan 
gewoon eens binnenlopen op de 
expositie al was het maar 
vanwege die kids in Burundi. De 
kunstwerken zijn ook te zien op 
de website van de stichting: 
www.amahoro-hoorn.nl * Wie de 
kunstwerken op de site bekijkt, wil 
ze vast in het echt zien… * Wie ze 
in het echt ziet, wil ze thuis 
hebben… * Wie koopt weet dat 
10% van de basisprijs naar 
Burundi gaat. * Wat je op de 
veiling meer betaalt dan de 
basisprijs gaat naar Burundi!  
Zondag 18 december – 16.00 uur 
– kunstveiling voor kids in Burundi 
Boterhal Hoorn - Kerkstraat 39 
 

Ingezonden 

Met de zonnebloem naar  
museum boerderij De Anloup 

Afd. Medemblik 
De zonnebloem organiseert op  
maandag 12 december 
een gezellige middag naar museum  
boerderij De Anloup  
in de Zuidermeer. 
In de maand december staan hier  
100 kerststallen opgesteld 
De bus vertrekt om 13.30u op de  
hoek St.Maartenshof op  
de Overtoom. 
We zijn om ca. 17.30u weer thuis. 
De kosten zijn € 8.- dit is incl.  
entree, de bus en een kopje 
koffie/thee met wat lekkers. 
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We hebben een rolstoelbus tot onze 
beschikking. 
Bent u slecht ter been en heeft u  
een rolstoel nodig, geef dit dan  
even door. 
Geef u op tijd op want vol is vol. 
Dit kan bij:  
Mevr. v/d Lee tel. 543944 
of bij Mevr. Pennekamp tel. 542828 
 
 
Uitnodiging 

Zaterdag 24 december wordt in 
de kapel van 
Huize St. 
Martinus een 
oecumenische 
kerstviering 
gehouden. 
Deze dienst 
begint om 15.00 

uur. Voorgangers zijn Zuster 
Alphonsa en Aninie Visser. 
Na afloop drinken we met elkaar 
een kopje koffie. 
U bent allen hartelijk welkom. 
 

 
Brief van Cees Weel 

Kagondo, 06-10-2011 
 
Lieve mensen! 
Hoog tijd voor een nieuwe brief, er 
zijn al vier maanden verstreken 
sinds de vorige en de tijd vliegt 
om, over een paar weken heb ik 
er al een jaar opzitten. 
Allereerst veel dank voor alle 
reacties op het eerste 
rondzendschrijven en vooral voor 
de giften aan Kagondo: 
momenteel is de teller de 14.000 
euro gepasseerd en dat is 

fenomenaal ! Inmiddels is de 
bouw begonnen van een nieuw 
keukengebouw, waar de familie 
het eten klaarmaakt voor hun 
patiënt en voor zichzelf! Het schiet 
geweldig op, men werkt van 
zonsopgang tot zonsondergang 
en er zijn zo veel werkloze 
bouwvakkers, dat zich voor een 
klus als deze hordes aanmelden! 
Voorts worden van jullie donaties 
medicijnen, opname-  en 
operatiekosten vergoed, die 
armlastige patiënten niet kunnen 
opbrengen; het mag niet zo zijn, 
dat mensen moeten afhaken om 
financiële redenen! 
Het is bekend, dat de steun voor 
ontwikkelingshulp in het algemeen 
afneemt; de redenen zijn bekend: 
“het geld komt toch niet waar het 
voor bestemd is”; “het zijn maar 
corrupte zakkken -vullers”; “hoe 
meer geld je geeft,, hoe meer 
gaan de Afrikanen achterover 
leunen: het  geld komt toch wel 
binnen”ect. Ik denk, dat het zeker 
geldt  voor grootschalige acties op 
landelijk niveau waar het 
volkomen ondoorzichtig is, wat er 
met het geld gedaan wordt. 
Anderzijds komen kleinschalige 
projecten, waar iemand ter plekke 
kan controleren wat er met het 
geld  gebeurt, m.i. zeker in 
aanmerking voor ondersteuning: 
uiteraard valt Kagondo Hospital 
daar onder, maar zo is er in de 
buurt ook en weeshuis door twee 
duitse nonnen gerund en is er een 
zwitser, die een project leidt, 
waarbij AIDS-wezen, die bij hun 
grootouders zijn ondergebracht  
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gesteund worden bij een opleiding 
of het vinden van werk. Ik steek 
mijn hand ervoor in het vuur, dat 
dit bonafide projecten zijn, die alle 
steun vanuit de Westerse Weelde 
verdienen! Genoeg over 
ontwikkelingspolitiek! 
Mijn werk in en rond het 
ziekenhuis bevalt me nog steeds 
uitstekend, alle ochtenden ga ik 
om half acht  fluitend naar de 
vrouwenafdeling, die onder mijn 
beheer valt en bekijk de oogst van 
de afgelopen nacht:om jullie een 
idee te geven wat er zoal op zaal 
ligt: vandaag was het 
voornaamste probleem , een 
dame door haar echtgenoot in de 
buik gestoken (!) met als gevolg 
een darmperforatie; het zal hard 
bidden worden of ze het zal halen! 
Verder een diabetica  wier voet zo 
ontstoken is, dat amputatie 
onvermijdelijk is; daarnaast een 
terminale AIDS- patiënte, een 
jonge vrouw met een buiten- 
baarmoederlijke zwangerschap  
en een tyfus patiënte; ga daar als 
huisarts maar aan staan! In 
Nederland draaft er meteen een 
team specialisten op (terecht 
overigens !) en hier moet dokter 
Weel het in zijn eentje 
klaarspelen! Maar gelukkig liggen 
er ook de “gewone”malaria, de 
longontsteking en de hoge 
bloeddrukken en dat loopt 
doorgaans goed af! 
                                                                                                                                                                                                   
Als het tegenzit en de patiënt 
overleeft het niet,  wordt nooit de 
dokter er op aangekeken, want 
dat is het onveranderlijk de wil 

van God geweest. Voorwaarde is 
natuurlijk wel dat de dokter zijn 
best gedaan heeft! Het werken 
zonder dreiging van klachten- of 
tuchtcolleges is overigens erg 
prettig!   
Net als in Holland hebben we hier 
ook zware concurrentie van de 
alternatieve geneeskunst, hier is 
het de witch- doctor of 
medicijnman die meestal de 
eerste opvang verzorgd; zijn 
arsenaal bestaat uit kruiden en 
het maken van krasjes in de huid, 
waar de pijn het hevigst is; 
voordeel is wel, dat je direct ziet 
waar de pijn zit! Ook zijn er de 
illegale besnijders; er wordt nogal 
reclame gemaakt voor besnijdenis 
van jongetjes, omdat het de kans 
op AIDS sterk zou verminderen 
en sinds jaar en dag gebeurt dit al 
bij moslim-jongens; het is de 
bedoeling dat dit besnijden 
uiteraard in het ziekenhuis 
plaatsvindt, maar mogelijk om 
financiële redenen wordt er op 
grote schaal illegaal besneden: al  
twee maal hebben we een kind 
niet meer kunnen redden na een 
verbloeding na een thuis- 
besnijdenis. 
Ergerlijk is ook het uitstel, 
veroorzaakt door alternatief 
gekwakzalf, waardoor open 
fracturen uitlopen  op osteo 
myelitis  (=fijt) en malaria 
hersencomplicaties geeft; het zal 
duidelijk zijn dat, waar ik al niet 
overliep van sympathie voor de 
alternativo’s,  mijn oordeel er hier 
niet minder op is geworden! 
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Maar laat ik bescheiden blijven: 
ook op de zorg in ons ziekenhuis 
is nogal wat aan te merken: 
patiënten moeten soms eindeloos 
wachten, worden afgesnauwd 
door de verpleging, 
medicijnverstrekking gebeurt veel 
te laat of helemaal niet en vorige 
maand  is de dienstdoende 
“clinical officer” geschorst voor 
twee maanden wegens 
dronkenschap op het werk!  
Mijn vingers jeuken vaak om er de 
bezem door te halen en om ze 
even te vertellen wat 
patiëntvriendelijkheid en 
klantenservice inhouden, maar ik 
moet me bedwingen, want je 
wordt zo in de positie van 
koloniale betweter gedrongen! 
Misschien is mijn voornaamste 
bijdrage wel het goede voorbeeld 
geven, je aan afspraken houden, 
patiënten goed onderzoeken en 
serieus nemen en ze niet 
afschepen, wat hen in hun 
onmondigheid nogal eens wil 
overkomen.   
Voorts ben ik begonnen met een 
wekelijks praatje voor de 
ziekenhuisstaf over medische 
onderwerpen, waar m.i. nog heel 
wat te verbeteren is. 
Op mijn tweede werkterrein, de 
AID- poli die ik samen met zuster 
Immaculata run, spelen 
bovengenoemde problemen veel 
minder; de staf is veel meer 
gedisciplineerd  en behandelt de 
clientèle veel meer met respect, 
wat extra goed uitkomt, omdat 
deze sero- positieven nog steeds 
behoorlijk gestigmatiseerd worden 

en zo dubbel in het verdomhoekje 
zouden belanden! 
Het zal duidelijk zijn, dat ik met 
deze klus nog steeds geweldig 
van de straat ben en dat ik blij ben 
met dit jaar! De leiding dringt er 
steeds op aan, dat ik mijn contract 
verleng, maar daar moet ik in de 
komende maanden nog eens hard 
over nadenken: ik mis het 
thuisfront ook! 
                                                                                                                                                                                                            
Eerst jullie allemaal maar eens 
terugzien in december!  
Buiten het werk is er ook genoeg 
te beleven: zo ben ik net als alle 
Afrikanen een groente-  tuin 
begonnen; natuurlijk lachen me uit 
en ze zeggen dat het toch niks 
wordt, maar ik heb stiekem 
kunstmest gekocht en 
rondgestrooid en nu spuiten de 
paprika´s, tomaten, komkommers, 
wortelen en uien de grond uit:  ik 
kick nu al op die gezichten als ik 
met de eerste oogst straks aan 
kom!     
Voorts heeft de dokter zich een 
auto aangeschaft; de eerste 
periode gebruikten we de auto 
van Mike, mijn buurman,  of het 
openbaar vervoer ofwel de dala-
dala op zijn tanzaniaans, de mini-
bus dus! Nou,  dat is wel een 
belevenis: in een mercedes -  
busje voor 9 personen worden er 
hier het dubbele aantal  geperst 
en eenmaal telde ik zelfs 21 
mensen, die als het ware met een 
schoenlepel binnenboord werden 
geperst!   Ik kreeg ongevraagd 
een wildvreemde baby op schoot, 
die natuurlijk direct van zo’n 
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bleekgezicht ging krijsen en bij 
aankomst had ik zo’n slapend 
been, dat ik na het uitstappen 
gelijk omrolde! Maar het is 
goedkoop en doorgaans is het 
een gemoedelijke toestand met, 
zoals gezegd, veel makke 
schapen in een hok! Maar toen de 
ziekenhuisadministrateur vroeg of 
ik geen interesse had in zijn auto 
heb ik toch maar toegehapt: het 
scheelt geweldig in tijd en je hebt 
alle vrijheid te gaan en staan waar 
je wilt! 
En zo scheur ik dus in de 
weekends in een grote Suzuki  4- 
wheel drive over de tanzaniaanse 
wegen , wat vrij avontuurlijk is, 
daar de meeste “wegen” 
onverhard zijn, vol kuilen en gaten 
zitten en bevolkt worden door 
kinderen, brommerrijders, koeien 
en schapen;  voorts houdt 
niemand zich aan verkeersregels , 
snelheidslimieten of 
alcoholpercentages en het zal 
duidelijk zijn, dat ik de rozenkrans 
van de vorige eigenaar maar heb 
laten hangen, je weet maar nooit 
waar het goed voor is! 
De weekends worden grotendeels 
doorgebracht in Bukoba, vanwege 
het internet- café, maar ook de 
medische studenten, die hier 
gedurende twee maanden een 
keuze-co-schap lopen, moeten 
worden uitgelaten! Het is heel 
gezellig met ze, we gaan uit eten 
en bekijken een filmpje, want ze 
zijn allemaal voorzien van laptop. 
Met Mike heb ik de vorige maand 
op verzoek van de uitzendende 
instantie (VSO) een week- bezoek 

gebracht aan 8 andere 
ziekenhuizen in de regio en omdat 
we zo dichtbij waren hebben we 
twee dagen een bezoek gebracht  
aan buurland Rwanda en daar in 
de hoofdstad Kigali het 
indrukwekkende Genocide 
Memorial bezocht, waar 
massagraven van de bloedbaden 
uit 1994 liggen en een 
permanente expositie is ingericht 
over deze genocide;  het is 
onvoorstelbaar dat dit net 17 jaar 
geleden gebeurde, zeker als je in 
Rwanda zoveel vriendelijke, 
zachtmoedige mensen 
tegenkomt, die toch maar zo’n 
slachting aanrichtten !  Van tijd tot 
tijd komt er in de geschiedenis 
blijkbaar een duivel over de 
mensheid die daarvoor door de 
knieën gaat en in een inktzwarte 
afgrond valt! En het kan dus 
overal gebeuren en iedereen 
overkomen! 
                                                                                                                                                                                            
Aanzienlijk vrolijker was het 
weekend eind september, dat 
Kees en Rutie Breebaart uit 
Medemblik  hier kwamen 
doorbrengen! Ze hebben een 
aardige indruk gekregen   van het 
plattelandsleven in  Afrika  en we 
hebben Rubando island bezocht, 
een eiland in het Victoriameer , 
dat in zijn geheel  tot  natuurpark 
is verklaard; prachtige boottocht 
gemaakt tussen krokodillen, 
nijlpaarden,otters, monitor- lizards 
en ontelbare vogels : een 
toeristisch  hoogstandje van grote  
klasse! 
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Het was bar gezellig met ze en ze 
kwamen bovendien beladen met 
koffers vol medicijnen en 
verbandmiddelen voor het 
ziekenhuis en met allerlei 
cadeautjes, die Marijke ze had 
meegegeven voor haar Cees! Ik 
ben weer helemaal bijgepraat 
over de Medemblikker Scene. 
Zo kreeg ik ook het bericht, dat er 
in augustus in Medemblik  ene 
Kees Abdiwahab Hassan 
Mohammed is geboren, vernoemd 
naar…….. inderdaad!  En zo heb 
ik, als ik begin december in 
Medemblik kom er een 
kleindochter bij en een verse stief- 
kleinzoon! 
Als  ik dan ook nog hoor, dat AZ 
geweldig speelt, boven aan staat 
en a.s. zaterdag wel even Ajax zal 
pakken, dan is het jullie duidelijk, 
dat hier een gelukkig man 
spreekt. 
Het vooruitzicht, dat Marijke over 
drie weken me op komt zoeken en 
dat over twee maanden  alle 
kinderen, kleinkinderen, vrienden 
en andere dierbaren binnen 
handbereik zijn verhoogt dit 
geluksgevoel nog meer! Wat kan 
een mens toch bevoorrecht zijn! 
Vanuit Kagondo krijgen jullie 
tropische groeten en zoenen! 
Tot ziens, schrijfs of mails!                                           
                                                                                               
 Cees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            
                                                                                                                                                                           

 
 

 

Afscheid dhr. J. Mulder 

Op 30 november j.l. heeft het 
team van kerkbladmedewerkers 
afscheid genomen van dhr. J. 
Mulder. Ongeveer 30 jaar heeft hij 
dit voortreffelijk gedaan. 
Tijdens de koffie met gebak werd 
dhr. Mulder namens de 
kerkenraad door mevr. Hieke v.d. 
Goot hartelijk bedankt voor dit 
lange stukje vrijwilligerswerk en 
werd een mooie attentie 
overhandigd. Het team zal zijn 
trouwe hulp en gezelligheid 
missen. 
Jannie Bos, Truus en Leen 
Smoor, Simone en Leen 
Voorthuijzen  



Onderweg december 2011 -28 

 

Gedicht 
Onderstaand gedicht werd 
voorgedragen op de laatste 
Ouderenmiddag en riep zoveel 
herkenning op, dat we het u niet 
willen onthouden. 
 
MOEDERS SCHORT 
Het short van mijn moeder van 
simpel katoen 
Daar wil ik graag verslag van 
doen. 
Het schort van mijn moeder, 
eenvoudig, niet duur, 
Zei mij veel meer dan “haute 
couture”. 
Zij legde er ’s ochtends het brood 
tegenaan, 
Dan sloeg zij een kruis en kon 
snijden gaan. 
Met schort aan heeft moeder 
vloeren geschrobd, 
De appels geschild en de 
boontjes gedopt. 
 
Het schort van mijn moeder…. en 
kroop ik eronder 
Dan was ik verlegen of bang voor 
de donder. 
Met moeders schort werden 
tranen gewist, 
Want in troosten was moeder een 
specialist. 
Op moeders schort zijn veel luiers 
gespeld. 
De een nog niet droog of een 
nieuwe had zich gemeld. 
Onder haar schort droeg moeder 
geen dure kleren, 
Maar klopte wel een groot hart 
waar wij van konden leren. 
 

Het brood tegen haar schort, dat 
is nu lang geleden. 
Het brood van de bakker, dat is 
nu al gesneden. 
Het schort is verdwenen, ik kan 
nu goed zonder, 
Ben niet meer verlegen of bang 
voor de donder. 
Toch mis ik wel eens de 
geborgenheid van toen 
Met het schort van mijn moeder, 
Van simpel katoen 
 
( Auteur onbekend) 
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Jezus 
Ik heb Zijn beeltenis maar vaag in 
mijn gedachten 
en ik weet haast niets van hoe hij  
sprak en keek 
‘k zou willen weten hoe Hij liep en  
hoe hij lachte 
‘k zou willen weten hoe Hij door 
zijn haren streek 
‘k zou willen weten hoe Hij appels 
at of noten 
en hoe Hij hoestte als Hij bij de  
oever stond 
hoe Hij zijn baard geknipt heeft en 
zijn neus gesnoten 
iets van Zijn oogopslag, Zijn 
tanden en Zijn mond 
en hoe hij sliep en hoe hij heeft  
ontbeten 
en of hij koffie dronk of thee bij  
het ontbijt 
en of Hij wel’es met de deuren 
heeft gesmeten 
en of hij hield van knoflook of van  
zoetigheid 
maar ik ruik wierook, plechtig 
klinkt in alle talen 
wat Hij gezegd heeft, en ik  
verdwaal in mijn gebed 
want ik zoek de kleuren van zijn 
kleed en Zijn sandalen 
ik zoek gewoon de man van  
nazareth 
 
Toon Hermans 
 
Dit gedicht kende ik al heel lang 
en zo nu en dan kwam ik het weer 
eens tegen, zoals nu in het 
tijdschrift Diakonia. 
Ik moest meteen denken aan de 
situatie waarin de huidige 

kerkenraad en de Gemeente zich 
op dit moment bevinden. 
Wij vliegen en rennen, vergaderen 
en plannen, nemen mensen van 
alles kwalijk in deze situatie. 
Nemen terloops nog even mee 
waar ‘we sterk in zijn’. 
Gaan voorbij aan al het goede om 
ons heen en alles in naam van; de 
kerk moet blijven. 
Welke kerk, welke mensen, wat, 
wie en hoe? 
Vergeten wij niet waar het 
werkelijk om draait en wie wij 
bovenal moeten zoeken en blijven 
zoeken? 
Alleen dan kan onze kerk blijven 
bestaan  

 

(Ingezonden door R. Arendse) 
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Leesrooster om thuis te lezen 

za. 3 Rechters 9:7-21 Fabel met moraal  
zo. 4 Rechters 9:22-41 Geweldsspiraal 
ma. 5 Rechters 9:42-57 In het heetst van de strijd 
di. 6 1 Tessalonicenzen 4:1-12 Liefde in praktijk 
wo. 7 1 Tessalonicenzen 4:13-18  Troost 
do. 8 1 Tessalonicenzen 5:1-11 Laat u (niet) verrassen 
vr. 9 1 Tessalonicenzen 5:12-28 Trouw 
za. 10 Rechters 10:1-18 Redding is niet vanzelfsprekend 

zo. 11 Rechters 11:1-11 (Over)gehaald 

ma. 12 Rechters 11:12-27 Met open vizier 

di. 13 Rechters 11:28-40 
Aan de HEER de keuze van het 
offer 

wo. 14 Rechters 12:1-15 Sjibbolet 

do. 15 Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 

vr. 16 Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 

za. 17 Filippenzen 4:1-9 Vreugde 

zo. 18 Filippenzen 4:10-23 Voldaan 

ma. 19 Numeri 22:2-14 Wie bepaalt? 
di. 20 Numeri 22:15-35 Ezelsogen 
wo. 21 Numeri 22:36-23:12 Er wordt niet gevloekt 
do. 22 Numeri 23:13-26 Poging twee 
vr. 23 Numeri 23:27-24:9 Profeet tegen wil en dank 
za. 24 Numeri 24:10-25 Rijzende ster 

zo. 25 
Eerste Kerstdag 
Jesaja 8:23b-9:6 Licht in de duisternis 

ma. 26 
Tweede Kerstdag 
Johannes 1:1-18 Mens geworden 

di. 27 Jesaja 50:4-11 God is nabij 
wo. 28 Jesaja 51:1-11 Vastigheid 
do. 29 Jesaja 51:12-23 Bescherming 
vr. 30 Jesaja 52:1-12 Goed nieuws 
za. 31 Numeri 6:22-27 Veel heil en zegen  
zo. 1  Psalm 67 Gelukkig nieuwjaar gewenst 
ma. 2  1 Korintiërs 1:1-17 (Van) wie ben jij? 
di. 3  1 Korintiërs 1:18-31 Wat is wijsheid? 
wo. 4  1 Korintiërs 2:1-16 Gods wijsheid 
do. 5  1 Korintiërs 3:1-15 Groeien en laten groeien 
vr. 6  1 Korintiërs 3:16-4:5 Beoordelingsvermogen 



Onderweg december 2011 -31 

 

za. 7  1 Korintiërs 4:6-21 Geen persoonsverheerlijking 
zo. 8  1 Korintiërs 5:1-13 Tucht over ontucht 
ma. 9  1 Korintiërs 6:1-11 Christelijk recht 
di. 10  1 Korintiërs 6:12-20 De ware tempeldienst 
wo. 11  Psalm 66:1-9  Wereldwijde uitnodiging 
do. 12  Psalm 66:10-20  Getuigenis 
vr. 13  Johannes 1:19-34 Identiteitsbewijs 
 

Van de redactie 

LET OP  

Het volgende nummer van de Onderweg loopt vanaf 13 januari tot en met 

eind februari. 

Hou hiermee rekening bij het inleveren van kopij. 

 
INLEVEREN KOPIJ 

KERKBLAD  
 

Voor het nummer van  
Januari en februari  

 
kunt u uw kopij  

insturen tot en met 
 

Donderdag 5 januari 
 

Bij voorkeur via het bekende emailadres: 
 

onderweg@bonifaciuskerk 
medemblik.nl 

 
Het kerkblad zal dan rond  

vrijdag 13 januari 
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Overzicht inleverdata kopij Onderweg 2012 

Maand     Inleveren Verschijnen 

januari en februari   5 januari 13 januari 

maart     23 februari 2 maart 

april     22 maart 30 maart 

mei t/m half juni   26 april 4 mei 

2e helft juni, juli en augustus  7 juni  15 juni 

september    23 augustus 31 augustus 

oktober    27 september 5 oktober 

november    25 oktober 2 november 

december     22 november 30 november 
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Adressen 

Predikant:  Ds. T. Don, Meerlaan 40 A,  570012 
predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl 

 
College van   P. Keemink, Huijgendijk 21 Wervershoof 
Kerkrentmeesters:  0228-584108 

R. van der Heijden Bottelierstraat 20,  543336 
 
Diaconie:  R. Arendse, Westerdijk 5,  544156 
Rekening diaconie: J.P. Reinstra, Vlietsingel 49,  542043 
    1324.03.366 (bank) 
 
Vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik 
    5868.27.404 (bank) 
 
Overige betalingen: t.b.v. kerkblad, solidariteitskas, giften, 

collectebonnen, etc. 
  t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik 
    5136951 (giro) of 3330.12.992 (bank) 
    P. Schenk, Vlietsingel 20,  543395 
 
Z.W.O.:  t.n.v. ZWO Prot. gemeente te Medemblik  

5338820 (giro) 
 
Bonifaciuskerk: Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij: 
    J. Beek, Wijdesteeg 17,  541578 
   en bij 

R. van der Heijden  543336  
email: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl 

 
Vermenigvuldiging  L. Smoor, Pekelharinghaven 11,  544642 
en verspreiding:  
 
Redactie:  N.F. Vlaming, Meerlaan 40A,  608841 
    onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
 
Website kerk:  www.bonifaciuskerkmedemblik.nl 
Kopij website naar webm@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
 
 
Opgave abonnementen kerkblad à € 10,00 per jaar en wijzigingen 
adressenbestand doorgeven aan I. Mellema, Parklaan 18,  543951 
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