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Kerkdiensten  

Bonifaciuskerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 3 maart 
Afscheidsdienst 

Aanvang: 14.30 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Koster:   J. Kool 
   Tel. 541127 
 
Collecte:  
1e  ZWO Bangladesh 
2e  Kerk, pl. toerustingswerk
  
Schikking:  Florisgroep 
 
 
 
Zondag 10 maart 
4e zondag veertigdagentijd 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. H. van Olst 
 
Koster: 
 
Collecte:   
1e   KIA, kinderen in Nederland 
2e  Kerk, instandhouding  
  eredienst 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Woensdag 13 maart 
Biddag voor gewas en arbeid 

Aanvang: 19.30 uur 
 
Voorganger: Gemeenteleden 
 

Koster:  K. van Duijn 
   Tel: 540414 
 

Schikking: Pinkstergroep 
 
 
 
 
 
 
Zondag 17 maart 
5e zondag veertigdagentijd 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. M. Camarasa 
 
Koster:  J.C.Klercq   

543921 

Collecte:   
1e  Werelddiaconaat 
2e  Kerk, onderhoud 

gebouwen 
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Zondag 24 maart 
Palmzondag 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger:  
Ds. Hovestad de Jong 
 
Koster:   J. Kool 
   Tel. 541127 
 
Collecte:  
1e  Diaconie KIA 
2e  Kerk, alg. kosten 
 
 
 
 
 
Maandag 25 maart 
Vesper 

Aanvang: 19.00 uur 
Voorganger: Pastoor Jan van Dril 
In de Vermaning 
 
 
 
Dinsdag 26 maart 
Vesper 

Aanvang: 19.00 uur 
Voorganger:  
Ds. Wieteke v.d. Molen 
In de Vermaning 
 
 
 
Woensdag 27 maart 
Vesper 

Aanvang: 19.00 uur 
Voorganger:  
Mw. Laura van Bergen 
In de Vermaning 
 
 
 

Donderdag 28 maart 
Witte Donderdag 
Maaltijd van de Heer 
Aanvang: 19.30 uur 
Voorganger: Ds. N. Visser 
 
Koster:  L.Voorthuyzen

  541039 

Collecte: 
1e Dorcas voedselpakketten 
2e Kerk, verwarming 
 
Schikking: Florisgroep 
 
 
 
Vrijdag 29 maart 
Goede Vrijdag 
Aanvang: 19.30 uur 
Voorganger: Werkgroep Liturgie 
 
Schikking: Florisgroep 
 
 
Zondag 31 maart 
1e Paasdag 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. N. Visser 
 
Koster:  K. van Duijn 
   Tel: 540414 
Collecte: 
1e PKN jeugdwerk JOP 
2e Kerk, past. werk 
 
Schikking: Pinkstergroep 
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Paasontbijt 

Zondag 31 maart om 08.30 uur 
bent u welkom bij het Paasontbijt. 
In de Bonfoyer ligt 17 en 24 maart 
een intekenlijst klaar waar u zich 
kunt opgeven voor dit jaarlijks 
Paasontbijt. 

 
 
 
 
 

 
INLEVEREN KOPIJ 

KERKBLAD 

 
Voor het april nummer 

 
kunt u uw kopij 

insturen tot en met 
 

donderdag 28 maart 
 

Bij voorkeur via het bekende 
emailadres: 

 
onderweg@bonifaciuskerk 

medemblik.nl 
of  

Vlietsingel 49 
 

Het kerkblad zal dan rond 
vrijdag 5 april verschijnen. 

 

 

In Memoriam 
 
Op 4 februari j.l. is toch nog 
onverwacht overleden  

dhr. Kees Weel 
Hij mocht 65 jaar worden. 
Na de afscheidsdienst, die werd 
gehouden op vrijdag 8 febr. is hij 
begraven op begraafplaats 
Zorgvliet. 
We gedenken Kees Weel als een 
authentieke persoonlijkheid, een 
Westfries in hart en nieren. 
Geboren in Onderdijk vatte hij 
liefde op voor Afrika. Na zijn 
studie ging hij eerst daarheen om 
een jaar ervaring op te doen. Na 
zijn pensionering ging hij 
daarheen terug en zette hij daar 
diverse projecten op rond het 
Kagondo Hospital in Tanzania. 
Hij was een moderne huisarts van 
het oude stempel, modern in 
organisatie en bijscholing, 
ouderwets in de liefde en 
aandacht voor zijn patiënten. Bij 
alles wat hij deed toonde hij 
steeds weer die betrokkenheid bij 
de ander. Zo was hij voorzitter 
van de Stichting Bonifaciuskerk, 
betrokken bij kunst- en 
cultuurprojecten, hield van een 
lekkere maaltijd met een goed 
glas wijn.  
Hij was een aimabel, 
geïnteresseerd, bescheiden, 
kortom een mens naar Gods hart. 
We wensen zijn partner, kinderen 
en kleinkinderen van harte Gods 
troostende nabijheid toe. 
   
Ds. Tineke Don 
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Overdenking  
Anders dan met Kerst of 
Hemelvaart is het met Pasen een 
drukte van belang. In de 
evangelieverhalen op weg naar 
Pasen kom je voortdurend 
woorden tegen als volk, menigte 
en schare. Het zijn groepen die 
ieder een eigen gedrag lijken te 
veertonen, of ze nu religieus, 
sociaal of politiek van achtergrond 
zijn. Bij elke stap van Jezus’ 
opgang naar Jeruzalem en zijn 
lijdensweg staan ze stijf van 
bewondering voor die bijzondere 
meester, de andere dag ergeren 
ze zich mateloos aan die 
‘zwakkeling’. De publieke opinie 
waait met alle winden mee. 
Je zou je kunnen afvragen 
waarom mensen eigenlijk in 
dichte drommen komen opzetten? 
Zijn ze op zoek naar sensatie, 
geweld, willen ze God danken, 
geweld plegen, Romeinen 
pesten? 
Feit is dat groepen mensen 
dikwijls niet te peilen zijn. Geen 
twee groepen zijn hetzelfde, geen 
menigte gedraagt zich als een 
andere. Het ligt telkens 
verschillend. Er is altijd wel iets 
dat mensen, soms maar even, in 
beweging brengt en kan leiden tot 
collectieve opstand. We zagen dat 
in Haren, bij het ‘feestje’, en 
alweer wat langer geleden in 
Londen, toen er ineens een soort 
volksopstand uitbrak. 
Ook op Pasen is het in Jeruzalem 
een drukte van belang. Allemaal 
mensen met verschillende 
motieven. Onrustige, religieus 

bevlogen mensen, nietsdoeners, 
sensatiezoekers die gevoelig zijn 
voor ophitsing en manipulatie, 
actiegroepen, mensen die Jezus 
op de voet volgen. Naarmate ze 
dichter bij Jeruzalem komen groeit 
de menigte en stijgt ook de 
spanning. Er gaat dreiging uit van 
de menigte, de bom kan ieder 
ogenblik barsten, maar waar en 
waarom? Het is niet te 
voorspellen, maar dat het komt is 
zeker.  
De groeiende menigte rond Jezus 
vormt een macht, de politieke 
situatie verre van stabiel, en die 
combinatie maakt dat de angst bij 
de overheden, religieus en 
wereldlijk, groeit. We lezen van de 
Joodse leiders, de Overpriesters 
en Schriftgeleerden, die bang zijn 
en een gelegenheid zoeken om 
Jezus onschadelijk te maken, 
zodat de menigte tot bedaren kan 
komen en de dreiging afneemt. 
Pilatus is bang. Geen behoefte 
aan oproer, de Romeinen zijn 
bang en zijn alert tot de toppen 
van hun vingers. En ook Jezus en 
zijn leerlingen kennen een zekere 
angst. De leerlingen voelen de 
spanning, Jezus staat ook niet te 
klappen. Niet door kracht, niet 
door geweld, is zijn motto. De 
menigte moet beheersbaar 
blijven. 
Maar ze zijn er iedere dag weer. 
Ze luisteren, gezeten in het gras, 
ze staan verbijsterd als mensen 
worden genezen, ze loven en 
danken God, ze horen de 
gelijkenissen die Jezus vertelt en 
herkennen op sommige 
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momenten situaties uit hun 
dagelijks leven. 
De Schriftgeleerden en Farizeeën 
zijn steeds nadrukkelijk aanwezig 
en zien in elk woord van Jezus 
een bedreiging. Rust en kalmte is 
hun motto en daarvoor zijn ze 
bereid heel ver te gaan. Wat 
zullen we de menigte nu weer 
voorhouden, hoe kunnen we al 
deze mensen tevreden houden en 
opstand voorkomen? De menigte 
is flexibel, uit op eigen gewin, 
liefst op korte termijn. Het actie 
voeren moet wel ergens toe 
leiden. De menigte wordt geleid 
door een onzichtbare hand en dan 
ineens springt de vonk erin. 
Iemand begint en ‘en masse’ 
neemt men de roep over: ‘kruisigt 
hem’.  
Zomaar ineens is het er, wordt 
iedere aanwezige een meeloper, 
alsof een onzichtbare hand de 
hele massa in de hand houdt en 
ergens aan een touwtje trekt, 
zoals mensen in een 
voetbalstadion worden 
meegesleept door die onzichtbare 
drijfveer, die hen dingen laat 
doen, die ze van zichzelf nooit 
hadden verwacht en waar ze 
achteraf alleen maar spijt van 
hebben. 
Mensen in een menigte lijken hun 
eigen wil te verliezen, ze worden 
van individu tot meeloper en zijn 
verdwenen als heit doel is bereikt. 
En dan doet het er nog niet eens 
veel toe wát er eigenlijk is bereikt. 
 
Op de weg van veertig dagen zijn 
ook wij niet alleen, velen trekken 

mee met ons op. We ontmoeten 
elkaar, herkennen de ander als 
medemens en samen volgen we 
Jezus in zijn opgang. 
Waar is onze plaats in de 
menigte? Zijn wij in staat om ons 
afzijdig te houden en als 
toeschouwer op een afstand te 
blijven? Of gaan we mee met de 
bewegingen van de massa?  
Wie tenslotte overblijven … het 
zijn er maar weinigen. Een paar 
vrouwen, een klein groepje 
mannen. 
Zij zullen overdragen wat zij 
hebben gezien, als enkeling, als 
lid van een gemeente. De menigte 
is dan al verdwenen. 
Ik wens u een goede weg naar 
Pasen. 
Ds. Tineke Don 

 
 
Ziek en zeer 

Op dit 
moment 
verblijft mw. 
Ief Bood-
Buitenhuis 
in ‘Almere’ 

in Opperdoes om te herstellen 
van enkele ingrepen in korte tijd 
achter elkaar. 
We leven mee met allen die ziek 
zijn en wensen hun van harte 
Gods kracht en steun toe op de 
momenten dat het moeilijk is. Dat 
zij zich geborgen mogen weten in 
Zijn hand. 
 
 
 
 



Onderweg Maart 2013 -6 

 

Uit de pastorie 
De pups zijn 
uitgevlogen, 
de stapels 
dozen 
groeien 
gestaag, uit 
alles blijkt 
dat de 
verhuizing 

voor de deur staat. 
Na een val begin februari leek 
alles op losse schroeven te 
komen staan, maar de knie is 
gelukkig nog heel en alles kan 
doorgaan.  
Op 3 maart nemen we, na de 
dienst die begint om 14.30 uur, 
afscheid van de gemeente. 
Op 7 maart komt de verhuizer 
alles inladen om de volgende dag 
alles in Zwijndrecht weer te 
lossen. 
Op het moment dat ik dit schrijf 
kan ik u alleen nog maar ons 
nieuwe adres geven, 
telefoonnummer en e-mailadres 
volgen later. 
Ons nieuwe adres wordt: 
Walraven van Hallstraat 34,  
3333 BZ Zwijndrecht. 
Op 17 maart zal dan ’s middags 
om 15.00 uur in de Lindtse Kerk 
aan de Develweg in Zwijndrecht 
de intrededienst zijn. 
Terugkijkend op de periode in 
Medemblik kan ik zeggen dat ik in 
het pastoraat met veel mensen 
een eindje heb kunnen meelopen, 
hun soms tot steun heb kunnen 
zijn. Ik kijk terug op veel fijne 
contacten. In de diensten hebben 
we de seizoenen van het jaar en 

van het leven gevierd, in de 
kringen en avonden kwamen veel 
onderwerpen aan de orde.  
Met de kerkenraad is hard 
gewerkt aan een beleidsplan en 
we waren op weg naar een 
integrale toekomstvisie.  
Natuurlijk maak je in je werk ook 
fouten, en dat geldt zeker ook 
voor mij. Ik betreur wat is mis 
gegaan en  mocht ik iemand pijn 
hebben gedaan, dan spijt me dat 
oprecht. Ik hoop dat u als 
gemeente en kerkenraad samen 
zullen komen tot goede en 
werkbare besluiten met het oog 
op de toekomst en wens U Gods 
onmisbare zegen toe bij het 
gemeente-zijn in Medemblik 
Een hartelijke groet voor u allen, 
   
Ds. Tineke Don 
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Mededelingen 

 

Terugblik kerstavond 2012  

En een gift voor de 
voedselpakketten Dorcas. 

 
Met veel plezier kijken we terug 
op een gezellig samen zijn in de 
Bonfoyer. 
Gastvrouw Ina Bakker stond al bij 
de deur om met de gasten een 
praatje te maken en ze een 
hartelijk welkom te wensen te 
beginnen met glühwein of 
chocomelk. 
Voordat we konden genieten van 
het buffet werd er heerlijk 
zelfgemaakte soep met stokbrood 
geserveerd, de keuze bestond uit 
uien, tomaten of groentesoep. 
Nicolette vertelde het kerstverhaal 
over “Bengeltje”. Het buffet 
bestond uit heel veel 
zelfgemaakte salades, balletjes 
gehakt en diverse soorten 
rauwkost. En na afloop werd er 
nog een kopje koffie met een 
bonbonnetje genuttigd. 
Gecollecteerd werd er voor de 
onkosten voor deze avond, maar 
omdat wij geen spaarpotje willen 
zijn hebben wij besloten om 
€150,00 aan de diaconie te 
schenken voor de 
voedselpakketten van Dorcas. 
Dank je wel aan iedereen die op 
een of andere manier heeft 
bijgedragen aan deze avond waar 
we met plezier aan terug denken. 
 
Hartelijke groet, Heilke 
 

Zuid Afrika-reis 

Ondanks allerlei pogingen om 
mensen te interesseren voor de 
reis, is dat tot nu toe maar in zeer 
beperkte mate geslaagd. In 
Medemblik waren er welgeteld 
twee belangstellenden. Enkele 
vrienden van ons wilden ook 
graag mee, maar dat zou 
inhouden dat ik in Zwijndrecht op 
korte termijn ruim 20 personen 
moet vinden om een redelijke 
reissom te kunnen aanbieden. Dat 
is me op dit moment echt een 
brug te ver. 
Dat betekent dat we afzien van de 
reis in oktober. Ik vind het echt 
reuze jammer, want het zou een 
prachtige reis worden, maar we 
moeten ook realistisch zijn, het 
geld is duur in deze tijd en de 
toekomst erg onzeker. Logisch 
dat een zo grote uitgave er even 
niet in zit. Wie weet een volgende 
keer. 
Ds. Tineke Don 
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Ouderenmiddag 

Dinsdag 26 maart a.s. hopen we 
de Paasviering te houden, 
aansluitend is er een 
broodmaaltijd. Deze viering begint 
om 16.30 uur en is in de 
Bonfoyer. 
Iedereen van harte welkom. 
 
Leiding ouderenmiddag 
 
 
Zanguurtje 

Met ingang van heden is het 
zanguurtje op zondagmiddag 
gestopt. De beoogde doelgroep is 
nooit geweest en de opkomst was 
laag, zodat het niet lonend is 
hiermee verder te gaan. 
Arnold, bedankt voor je tijd en 
inzet! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 
As I left my Fathers House 

“Ik wil me niet meer opsluiten 
Opsluiten vanwege alles wat ik 
moeilijk vind om te vertellen, 
Ik wil niet meer rennen 
Rennen voor een wereld die ik 
niet begrijp 
Ik wil niet meer ontkennen 
Ontkennen dat het leven anders 
kan zijn 
Dat het vreemd is 
Ik wil me niet meer verbergen 
Verbergen wie ik ook ben 
Ik wil niet meer bang zijn 
Bang zijn voor donkerte 
Bang zijn voor de nacht 
Bang zijn om door mensen 
verstoten te worden. 
Ik wil weer vliegen als een duif.” 
 
Dit zijn enkele zinnen uit het de 
voorstelling “As I left my fathers 
house” 
Een indrukwekkende voorstelling 
die op vrijdag 5 april in de 
Bonifaciuskerk in Medemblik 
gespeeld zal worden door New 
Dutch Connections. 
Een aantal mensen uit 
verschillende culturen en geloven 
vertellen hun aangrijpend verhaal 
dat opgebouwd is uit de drie 
heilige boeken, de Tenach, de 
Bijbel en de Koran. Het zijn 
levensechte verhalen, die bedoeld 
zijn om mensen met elkaar te 
verbinden. In de voorstelling 
worden een joodse, een moslim 
en een christenjongen verenigd 
door de pijn die ze afzonderlijk 
dragen. Hun verhalen resoneren 
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op de verhalen van Mozes, Jezus 
en Mohammed. 
 
Wij zijn verheugd dat onze regio 
op de speellijst is geplaatst en dat 
wij het gezelschap in de 
Bonifaciuskerk mogen ontvangen. 
Gezien de hoge kosten is het niet 
waarschijnlijk dat het op meerdere 
plaatsen in onze Classis zal 
worden gespeeld. 
Daarom willen wij U graag 
uitnodigen de voorstelling bij te 
wonen  
Na afloop is er gelegenheid om in 
gesprek te gaan met de spelers, 
die temidden van het publiek hun 
verhalen hebben verteld. 
De voorstelling mag gratis worden 
bijgewoond, wel hopen wij dat u 
de collecte na afloop wilt 
gedenken. 
Vanwege de beperkte 
hoeveelheid plaatsen is het 
raadzaam U van te voren aan te 
melden. 
 
“As I left my fathers house”op 
vrijdag 5 april a.s. in de 
Bonifaciuskerk te Medemblik, 
aanvang 20.00 uur. Aanmelden: 
info@praktischprojectmeubel.nl of 
tel 0227-540015. 
Of bij Wil Zeldenrust 
De kerk is open vanaf 19.15 en de 
koffie staat klaar.  
 
 
 

 

 

Levensboek/levensverhaal 

Er zijn mensen, wat ouder 
geworden, die zich realiseren dat 
wat zij mee gemaakt hebben in  
hun leven, graag zouden willen 
opschrijven. Maar niet iedereen 
kan dit zelf.  Vaak wil men het 
voor de kinderen en/of 
kleinkinderen. Maar soms ook 
gewoon voor zichzelf. Een van 
deze mensen was Mevr. Corrie 
Zwaan-Verleg.  Toen zij ruim een 
jaar geleden in de Onderweg las 
dat de Pastorale Raad hiertoe een 
mogelijkheid bood, meldde zij zich 
aan. Vele gesprekken, vragen en 
herinneringen later heeft ze nu 
haar eigen Levensverhaal in 
handen. Het is een mooi boek 
geworden, waarin ook foto’s van 
vroeger en nu  een plaats kregen. 
Het heeft haar leven verrijkt zoals 
ze zelf zegt. 
Bent u nieuwsgierig geworden en 
zou u ook wel zoiets willen, dan 
kunt u contact opnemen met Wil 
Zeldenrust, tel. 0227-544783 of 
per e-mail 
w.zeldenrust@quicknet.nl  
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Diaconie 

 

Collecte-opbrengsten: 
 

26 augustus  
Eigen kas.  € 79,30. 
9 september  
Eigen kas.  € 82,14. 
30 september 
Bloemenfonds  € 52,34. 
7 oktober 
Avondmaalcollecte € 104,74 
(Wielen voor het Woord). 
14 oktober 
Kerk in Actie  € 148,78 
(Werelddiaconaat). 
7 november  
Dankdag  € 120,05 
(Family Help Program). 
11 november 
Kerk in Actie  € 99,35 
(Binnenlands diaconaat). 
9 december 
Avondmaalcollecte € 109,20 
(Wielen voor het Woord). 
23 december 
Eigen kas  € 103,89. 
24 december 
Kerk in Actie  € 256,45 
(Kinderen in de Knel). 
  
Verjaardagsfonds 2012. 
De opbrengst van het 
Verjaardagsfonds 2012 is  

€ 719,60. Dit gaat gebruikt 
worden voor de aanschaf van een 
Bijbel in de nieuwste vertaling 
voor de zondagse lezingen. 
 
Avondmaalcollectes. 
Op 18 december is een bedrag 
van € 583,11 overgemaakt naar 
Stichting Antwoord in Andijk voor 
het project ‘Wielen voor het 
Woord’. 
 
Overige uitgaven. 
Op 10 oktober is aan het landelijk 
kerkelijk bureau € 387,14 
overgemaakt. Dit was de 2e 
termijn van het quotum 2012. 
Op 28 december is in totaal € 
1065,00 overgemaakt naar 
verschillende doelen (o.a. De 
Regenboog, Lilianefonds, Flying 
Docters, Dokters van de Wereld, 
Lepra-stichting, Red een Kind, St. 
Holland Building Nepal, Save the 
Children). Dit was het bedrag van 
de halfjaarlijkse steunverzoeken. 
 
Penningmeester. 
In 2007 heb ik het 
penningmeesterschap van de 
diaconie overgenomen van Wil 
Mosman. Met ingang van dit jaar 
heb ik het weer overgedragen in 
de vertrouwde handen van Wil 
Mosman! 
Het rekeningnummer 
(1324.03.366 t.n.v. Diaconie Prot. 
Gemeente Medemblik) blijft 
ongewijzigd. 
  
Met vriendelijke groet, 
Jan Pieter Reinstra (inmiddels ex-
penningmeester).  
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College van 

Kerk 

rentmeesters 

 

 

Het thema van de actie 
kerkbalans luidde: Wat is de kerk 
mij waard?  
Dat de kerk u veel waard is, blijkt 
uit de toegezegde opbrengst van 
€ 50.470,- 
Dit is een geweldig resultaat. Het 
is een voorlopige stand, in april 
komt de definitieve uitslag. Vorig 
jaar was de eindstand € 54.275,-  
U begrijpt dat het College van 
Kerkrentmeesters erg tevreden is 
met dit resultaat in een toch wat 
krimpende kerk. 
Er zijn nog een aantal leden die 
nog niet hebben toegezegd, 
misschien doordat u op vakantie 
was of om een andere reden. U 
kunt uw bijdrage alsnog 
toezeggen of meteen overmaken 
op rekening 5868.27.404 van de 
Protestantse  Gemeente te 
Medemblik. Hebt u vragen of 
mededelingen dan kunt u ook 
contact opnemen met de heer D. 
Meijers. Telefoon 0227 542124. 
Ook degenen die over 2012 nog 
niet ( alles) hebben overgemaakt, 
roepen wij op om dat op korte 
termijn te voldoen. 

Wij willen u hartelijk bedanken 
voor de toezeggingen. Ook de 
lopers willen we weer hartelijk 
bedanken. Juist in de koudste tijd 
van het jaar moest u op pad en 
dat hebt u met veel volharding 
gedaan. Heel erg bedankt 
daarvoor. 
 
Het College van 
Kerkrentmeesters. 
 

Bonifacius Monument Veiling 
Zaterdag 16 maart om 20.00 uur 

is weer de jaarlijkse kerkenveiling 
voor ons kerkgebouw.  Wij hopen 
dat u in grote getale aanwezig zult 
zijn. Neemt uw buren, kinderen en 
kennissen mee, zodat we met 
elkaar ook een gezellige avond 
zullen hebben. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd! Deze keer is er 
ook twee keer een optreden van 
het nieuwe popkoor EQuality 
onder leiding van Dick Opdam. Zij 
verzorgen een vrolijk en modern 
optreden met populaire muziek. 
Ook is er een verloting , zodat u 
ook kans maakt voor een klein 
bedrag een grote prijs te winnen. 
Van 10.00 uur tot 15.00 uur is er 
ook een Snuffelmarkt waar u voor 
kleine prijsjes heel mooie spullen 
kunt bemachtigen. Tegelijkertijd is 
er gelegenheid om de kavels voor 
de veiling te bewonderen en vast 
uit te kiezen waar u op wilt 
bieden. 
Wij hopen op een grote opkomst. 
 
De kerkenveilingcommissie. 
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Postadressen verpleeg- 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 
Uiverstraat 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: Nelly An Bos, Oostersingel 
47, tel: 545477 

 
 
 
 
 
 
 

Overleden: 

 
2 januari 2013 
Mevrouw S.B. de Boer-de Witte 
in de leeftijd van 90 jaar 
 
4 februari 2013 
De heer C.C.M.J. Weel 
In de leeftijd van 65 jaar 
 
Nieuw binnengekomen: 

Mevrouw C.J. Zwaan-Verleg 
Geldelozepad 72 
 
Uitgeschreven: 
Jaap Kool 
Bangert 16 
 
Robert Lanjouw 
Bagijnhof 18  
 
Christa Bos 
Westersingel 13 
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Verjaardagen: 
 

 
 
03-03: 
De heer J. Beek 
Wijdesteeg 17 
 
Mevrouw S.J. Bos-Karsten 
Westersingel 11 
 
04-03: 
De heer G.J. Verspoor 
Compagniesingel 20 
 
07-03: 
Mevrouw J.M. Hamers-van 
Luijken 
Valbrug 20 
 
10-03: 
De heer L. Voorthuizen 
Oude Haven 5A 
 
De heer A.J. de Leeuw 
Spooksingel 1 
 
11-03: 
Mevrouw H. Koopman 
Randmeer 28 
 
12-03: 
Mevrouw A. Brödel-Visser 
Waterborg 149 
 
 

20-03: 
Mevrouw E.H. Hoff-Koster 
Waterborg 137 
 
21-03: 
Mevrouw F. Bakker-Pols 
Pekelharinghaven 12 
 
Mevrouw G.A. Bakker-Veerman 
Waterborg 111 
 
22-03: 
Mevrouw M.M. Hayes-Vink 
Droge Wijmersweg 5/65 
Wervershoof 
 
23-03: 
De heer P. Ippel 
Kerksteeg 3 
 
24-03: 
Mevrouw A. Mastenbroek  
Overtoom 72 
 
25-03: 
Mevrouw Z. Zwaan-Vlieg 
Valbrug 50 
 
28-03: 
Mevrouw A. Visser 
Westersingel 12 
 
31-03: 
De heer J.C. Klercq  
Lijnbaanplantsoen 2 
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Ingezonden  

'OP HET LEVEN!' 
 
Op 6 maart spelen Kees 
Posthumus en Juul Beerda hun 
voorstelling 'Op het leven!' in de 
PKN-kerk te Wognum, 
Raadhuisstraat 15.  
Aanvang 20.00 uur, kerk open 
vanaf 19.30 uur. 
 
Alle godsdiensten zoeken naar 
antwoorden op de grote vragen 
van het leven.  
Waar komen wij vandaan?  
Waar gaan wij naartoe?  
Wat is de zin van ons leven? 
 
Rondom deze vragen cirkelen in 
elke traditie tal van verhalen.  
Deze verhalen zijn nu voor het 
eerst bijeengebracht in één 
theatervoorstelling. Joodse, 
christelijke en islamitische 
verhalen komen hierin broederlijk 
bijeen.  
De voorstelling volgt in verhalen, 
liedjes en muziek de loop van het 
leven. Het begint bij de geboorte, 
in dit geval van Mozes, Jezus en 
Mohammed.  
Daarna volgen verhalen en liedjes 
over kinderen, vaders en 
moeders, spelen en school, 
verliefdheid, trouwen, armoede en 
rijkdom, ouder worden en sterven.  
Verhalen verbinden, waar 
dogma's verdelen! 
 
Kees Posthumus neemt tekst, 
zang en spel voor zijn rekening,  

Juul Beerda techniek, muziek en 
spel. Regie: Heleen Hennink. 
 
De voorstelling is naar Wognum 
gehaald door de PKN-Gemeente 
Het Vierkant te Wognum, de 
Doopsgezinde-Remonstrantse 
Gemeente Hoorn en de 
Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten Noord Holland 
samen.  
 
Iedereen is hartelijk welkom 
 
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage 

welkom (richtprijs € 7,50 ‑ € 10). 

 

Uitnodiging 

Goede Vrijdag, 29 maart a.s., 
wordt ’s middags om 15.00 uur 
een oecumenische dienst in de 
kapel van Huize St. Martinus 
gehouden. 
Voorgangers zijn zuster Alphonsa 
en Annie Visser. Organist Frans 
Visser, 
Iedereen is van harte welkom. 
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Agenda 

 
 
Woensdag 6 maart 
18.00 uur 
Bonfoyer 
Sobere broodmaaltijd 
 
20.00 uur 
Protestantse Kerk in Wognum 
Optreden Kees Posthumus en 
Juul Beerda  
 
Woensdag 13 maart 
18.00 uur 
Bonfoyer 
Sobere broodmaaltijd 
 
Zaterdag 16 maart 
20.00 uur 
In de Noordbeuk 
Monument veiling 
 
Woensdag 20 maart 
18.00 uur 
Bonfoyer 
Sobere broodmaaltijd 
 
Dinsdag 26 maart 
16.30 uur 
Bonfoyer 
Paasviering ouderenmiddag 
 
 
 
 

 
 
Woensdag 27 maart 
18.00 uur 
Bonfoyer 
Sobere broodmaaltijd 
 
Vrijdag 29 maart 
15.00 uur 
Kapel St. Martinus 
Oecumenische dienst 
 
Zondag 31 maart 
08.30 uur 
In de Bonfoyer 
Paasontbijt 
 
Vrijdag 5 april 
20.00 uur 
In de Bonifaciuskerk 
As I left my fathers house
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Adressen 

Predikant:  Vacant 
 
Scriba:   E. van der Heijden-van den Akker,  

Bottelierstraat 20,  543336 
 
College van   P. Keemink, Huijgendijk 21 W’hoof 0228-584108 
Kerkrentmeesters:  R. van der Heijden Bottelierstraat 20,  543336 
 
Diaconie:  H. Huttinga, Waterborg 259,    541099 
Rekening diaconie: W. Mosman, Dorpstraat 57, Wervershoof 
    0228-581888  1324.03.366 (bank) 
 
Vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik 
   5868.27.404 (bank)  

D. Meijers Waterborg 31,  542124 
 
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:  J.P. Reinstra, Vlietsingel 49, 542043 
    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 Nelly An Bos,  545477 

mailto:cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
mailto:onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/
mailto:webm@bonifaciuskerkmedemblik.nl

