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Kerkdiensten  
Bonifaciuskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 6 november 

Aanvang: 10.00 uur  
Voorganger: Ds. H. van der Burg 
 
Koster:   J.C.Klercq 
   Tel. 543921 
 
Collecte 
1e  Kerk in Actie ZWO 
2e   Kerk 
 
 
 
 
 
 
Zondag 13 november 
Aanvang 10.00 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Koster:  J. Kool 
   Tel: 541127 
 
Collecte 
1e  Diaconaat binnenland 
2e  Kerk 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 20 november 
Voleindingszondag 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Schikking: Florisgroep 
 
Koster:  L. Voorthuijzen 
   Tel: 541039 
 
Collecte: 
1e   Kerk 
2e  Kerk: eigen werk 
 
 
 
Zondag 27 november 
1e Advent 

Aanvang 10.00 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Schikking: Pinkstergroep 
 
Koster:  J. Beek 
   Tel: 541578 
 
 
Collecte 
1e  Kerk 
2e  PKN, missionair werk 
 
Bloemenfonds 
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In memoriam 
 
Op 11 oktober j.l. overleed in het 
Liornehuis te Hoorn  

Dirk Winkel 

 in de zeer hoge leeftijd van 95 
jaar. Dirk was wel een gelovig 
mens, maar zeker geen kerk-
mens. Een eenvoudige, lieve man 
die niet van hoge woorden hield. 
Hij sprak liever met je over zijn 
lieve vrouw Gré, de vrienden van 
vroeger, zijn geliefde Twisk, zijn 
werk als melkboer,  leerrekker of 
postbode in Medemblik, dat 
allemaal liever dan dat hij met je 
wilde praten over geloofszaken, 
over vertrouwen, over angst, of 
verdriet.  
Hij woonde met zijn poes Skippy 
aan de Pekelharinghaven, toen ik 
hem leerde kennen. Hij had het 
daar goed met zijn buurtjes, de 
tuin en het park achter zijn huis. 
Na een hersenbloeding kwam hij 
in Lindendael, waar hij het goed 
had, tot hij naar het Liornehuis 
verhuisde, omdat het allemaal niet 
meer ging. Hier voelde hij zich 
thuis, op zijn eigen kamer, met 
zijn eigen muziek en het was op 
deze plaats dat hij vredig insliep. 
In een rustig moment van 
samenzijn hebben we op 15 
oktober in het crematorium te 
Schagen afscheid van hem 
genomen. We wensen de familie 
en allen die hem zullen missen 
van harte Gods nabijheid en 
troost toe bij het verwerken van dit 
verlies.  
 Ds. Tineke Don. 

 

Bij de diensten 

Op zondag 6 november zal een 
oude bekende voorgaan,  
ds. H. v.d. Burg uit Harderwijk. 
Op 13 november zullen we lezen 
uit Ezechiël en Matteus. Omdat 
het einde van het kerkelijk jaar 
nabij is, komt in de lezingen de 
eindtijd aan de orde. 
20 november is een zondag met 
een dubbel gezicht: enerzijds 
staan we als op een berg en 
kijken uit over het land van 
belofte. Het hoogtepunt van het 
jaar, het visioen van het Koninkrijk 
in alle heerlijkheid en pracht. Aan 
de andere kant is het in onze 
gemeente de gewoonte om op 
deze zondag ook allen te 
gedenken van wie we  in het 
afgelopen kerkelijk jaar afscheid 
moesten nemen, omdat ze ons 
zijn voorgegaan en nu wonen bij 
de Eeuwige. Met verdriet én hoop 
mogen we gedenken.    
Op 27 november staan we weer 
met beide benen op de grond. We 
horen in belden en verhalen over 
verwachting in tijden van nood en 
druk. Ondanks het donker in onze 
wereld is er hoop, brandt er 
ergens een klein lichtje, kijken 
mensen vol hoop uit naar 
vernieuwing, bevrijding. 
Een spannende periode ligt voor 
ons. Dat Gods zegen op de 
diensten mag rusten. 
  Ds. Tineke Don 
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Overdenking  
"Maar de vrucht van de Geest is 
liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Er is geen wet die 
daar iets tegen heeft.' 

 (Gal. 5 : 22 – 23) 
 
Al weer een aantal jaren zien we 
auto;s rondrijden met de “vis” 
sticker op de achterkant. Laatst 
stond ik in de file en het viel me 
weer op dat de bestuurders van 
zulke stickerdragers zich niet 
anders gedragen in het verkeer 
dan veel andere ongeduldige 
wegpiraten.  

Vanwege hun geloof wordt van 
christenen verwacht dat zij een 
toch een soort voorbeeldfunctie  
hebben. Als volgeling van Jezus 
Christus kijken de mensen naar 
je. Want je weet wat er in de bijbel 
staat en dat wordt zichtbaar in je 
leven. Tenminste dat zou je 

mogen verwachten.  

Hoe moeten christenen dan 
leven? Hoe moet onze houding 
zijn in het openbaar en thuis? De 
sleutel daarvoor vinden we in de 
bovengenoemde verzen uit 
Galaten.  
Wat gebeurt er als de mens zich 
aan God heeft overgegeven en 
toestaat dat de Geest in hem 
werkt. "Wat geboren is uit een 
mens is menselijk, en wat 
geboren is uit de Geest is 
geestelijk" zegt Johannes 3:6.  
De vrucht van de Geest groeit in 

ons als wij door de Geest geboren 
zijn; dat gebeurt  als we in ons 
leven proberen God en Jezus op 
de eerste plaats te zetten. 
Paulus verwoordt dit als volgt:  
"De vrucht van de Geest is... "  
Hij spreekt hier in enkelvoud.  
De vrucht van de Geest is wat zij 
in ons doet; het kenmerkt het 
soort mens dat wij worden in 
Jezus. De vrucht van de Geest is 
als een prachtige edelsteen met 
veel facetten. Elk facet is een 
karaktertrek van Jezus en stelt 
een eigenschap voor die hij in ons 
leven wil uitwerken. Daar draait 
het om. Het is Gods bedoeling dat 
wij op Jezus gaan lijken, en hij 
heeft zijn Geest gegeven om in 
ons te wonen zodat dit ook 
daadwerkelijk kan gebeuren.  

De vrucht van de Geest is geen 
theorie Het is geen levensstijl, ook 
al zal degene bij wie de vrucht 
van de Geest groeit, niet meer op 
dezelfde manier zal leven als 
voorheen. 
De vrucht van de Geest is een 
verandering van ons wezen. “Het 
oude is voorbij, het nieuwe is 
gekomen” (2 Kor. 5:17). 
De vrucht van de Geest is het 
‘nieuwe’ in het leven van iemand 
die overgegaan is van de dood in 
het leven in Christus (1 Joh.3:14).  

Het is niet de bedoeling dat wij 
ons nu gaan inspannen om 
geduldiger te zijn, of meer liefde 
te hebben, of vriendelijker te zijn 
of meer geloof te hebben.  
Het doel is dat wij de Geest de 
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ruimte kunnen geven om ons 
meer op Jezus te laten lijken, die 
de personificatie is van geduld, 
liefde, vriendelijkheid, en geloof. 
Het is een uitdaging om de vrucht 
van de Geest te laten zien, te 
leven voor God en voor anderen.  

Ten slotte moeten we bedenken 
dat alles wat we doen, gedaan 
moet worden in de wetenschap 
dat wij leven onder de genade van 
Christus.  
Hij houdt van ons of de oogst nu 
groot lijkt te zijn of niet. We 
moeten nooit uit het oog verliezen 
dat de vrucht van de Geest 
precies is wat het woord betekent: 
‘vrucht. Het is het resultaat van 
redding, niet het middel om gered 
te worden. Jezus is ‘de weg en 
wat hij heeft gedaan voor ons. 
Daar kunnen wij in geloof op gaan 
staan.  
Je kunt dat aan de buitenwacht 
laten weten door een sticker op je 
auto, maar je moet je daarbij wel 
realiseren dat het een etiket is, 
een label, dat je jezelf opplakt en 
vooral, dat je waar moet maken. 
Niet alles wat we doen, of waar 
we voor staan, hoeven we aan de 
grote klok te hangen. Nee, eerder 
maar in stilte proberen vrucht te 
dragen dan openlijk te uiten dat je 
bij de Heer hoort, als je de daarbij 
passende ingetogenheid  niet kunt 
opbrengen. Ik wens u veel geloof. 
   
Ds. Tineke Don  

 

Ziek en zeer  
Voor over 
ons 
bekend is, 
ligt er op 
dit 
moment 

niemand van de gemeenteleden 
in het ziekenhuis. Wel zijn er 
verschillende mensen thuis aan 
het strijden tegen verschillende 
psychische of lichamelijke ziektes.  
Wij leven mee met allen die het 
door ziekte moeilijk hebben en in 
spanning leven. Wij bidden dat Zij 
God in hun nabijheid mogen 
ervaren, Dat Hij hun tot troost, 
steun en sterkte mag zijn. 
 

Uit de pastorie 
De buitentemperatuur gaat af en 

toe alweer flink 
zakken en we 
kunnen nu 
goed merken 
dat de isolatie 
van het dak en 
vooral de 
dubbele 

beglazing inde keuken veel 
invloed hebben op de 
leeftemperatuur in huis. Het 
scheelt werkelijk een jas, wanneer 
we in de keuken bezig zijn en de 
deur boven aan de trap houdt de 
warmte beneden. Het is nu veel 
behaaglijker in huis. We zijn blij 
dat de kerkrentmeester tot deze 
isolatie hebben besloten. Nu maar 
afwachten of het ook financieel te 
merken is door lager verbruik en 
lagere maandlasten. Dat duurt 
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alleen nog even voordat we daar 
effect in merken, maar het ziet er 
hoopvol uit. 
Inmiddels is mijn conditie alweer 
redelijk op peil, het grootste deel 
van de werkzaamheden heb ik 
weer opgepakt. Door de aanpak 
iets te veranderen kan ik de druk 
goed op peil houden. In de 
komende maanden hoop ik weer 
geheel ‘in bedrijf’  te zijn. 
Deze maand staan op de 
drempel, we vieren kerkelijk oud 
en nieuw. Op zondag 20 
november gedenken we allen die 
in het afgelopen kerkelijk jaar uit 
ons midden zijn weggevallen, een 
week later beginnen we een 
nieuw kerkelijk jaar, met de vier 
adventszondagen. 
We hopen op al die momenten 
velen van u te mogen begroeten. 
Een groet voor u allen, 
  Ds. Tineke Don 
 
 
Mededelingen 
 
Opbrengst collecte 
oecumenische dienst 
 De opbrengst van de collecte 
tijdens de oecumenische dienst 
t.b.v. het ziekenhuis waar Cees 
Weel zijn vrijwilligerswerk doet 
was € 612,42  
 
Een prachtig bedrag dat goed 
gebruikt kan en zal worden! 
 
 
 
 

Vorige filmavond 

De vrijwillige bijdrage voor de 
vorige film ‘ des hommes et des 
dieux’ heeft bijna € 90,- 
opgebracht, Een leuk bedrag dat 
inmiddels aan Cees Weel is 
overgemaakt. 
De opkomst was verrassend 
groot, ook al omdat, naast onze 
bekende groep, ook een aantal 
mensen van buiten onze 
gemeente aanwezig was. We 
hopen dat zij vaker zullen komen. 
 
Er waren ook mensen die de film 
graag hadden willen zien, maar 
niet konden. Als dat bijv. 10 
mensen of meer zijn, kunnen we 
de film herhalen. Laat u mij dat 
dan a.u.b. weten, dan proberen 
we een datum te bepalen. 
Hannie Huttinga  
 
 
Samen aan Tafel  
voor Cees Weel 

Donderdag 
20 oktober 
hebben we 
Samen 
aan Tafel 
gezeten 
om in te 

zamelen voor het goede werk dat 
Cees Weel in Tanzania doet. Het 
was gezellig druk, zo’n vijftig 
mensen. Het koken was voor zo’n 
grote groep natuurlijk best een 
toer maar we wisten waarvoor we 
het deden. De kosten namen wij 
voor onze rekening; de 
opbrengsten wilden we zo hoog 
mogelijk hebben. Tot onze grote 
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vreugde heeft dit geresulteerd in 
een totale opbrengst van 650 
euro. Zelfs mensen die niet 
meeaten gaven ons nog een 
bijdrage voor Cees. Wij waren 
ervan onder de indruk dat we dat 
resultaat hebben kunnen bereiken 
in de wetenschap dat het wel heel 
goed terecht komt. Dank voor een 
ieders inzet. 
De volgende Samen aan Tafel is 
nu weer 10 november 2011. We 
gaan dan weer terug naar het 
oorspronkelijke doel: binding aan 
elkaar onder het genot van een 
betaalbare maaltijd. Maar dat 
laatste is uiteraard niet het 
hoofddoel: de binding wel. Het 
maakt ons tot een gemeenschap 
waarbij we er voor elkaar toe 
doen en dat is belangrijk in deze 
hectische wereld. Een ieder die 
vanuit die intentie komt eten is bij 
ons weer van harte welkom. We 
verwachten dat we een soepje 
zullen maken, gevolgd door 
hachee, rode kool, stoofpeertjes, 
aardappelpuree en uiteraard nog 
iets na (dat beslissen we wel op 
de dag voordat we eten). Voor 
degenen die geen rode kool 
lusten bij de hachee kan iets 
anders worden gemaakt maar het 
is wel handig als we dat weten: 
graag aangeven op het formulier 
zodat het voor ons goed in te 
schatten is wat we nodig hebben: 
dat houdt de kosten laag. 
Tot nu toe werden de soms 
overvloedige restanten van de 
maaltijd meegenomen door 
aanwezigen. Wij hebben besloten 
dat vooral te stimuleren maar we 

willen daar wat mee doen. Wij 
zullen daar voortaan een kleine 
bijdrage voor vragen (afhankelijk 
van wat er nog is). De 
opbrengsten daarvan houden we 
apart en we zullen dan eind van 
het seizoen kijken aan welk doel 
we dit geld kunnen schenken; een 
doel waarbij we net zo als voor 
Cees Weel uitgaan van het direct 
en volledig ten behoeve komen 
van het uit te kiezen project. En 
uiteraard kunt u daarvoor een 
idee aan dragen. 
Nogmaals dank voor het enorme 
resultaat voor Cees Weel. 
 
Ron van der Haring en Klaas van 
Duijn 
 
 
Kerststalletjes 

In 
september 
heb ik er al 
over ge-
schreven, 
vorige 
maand was 

het kerkblad te vol, maar het is 
niet afgelast.  
We dagen alle gemeenteleden uit 
om creatief te worden en een 
kerststalletje te maken. Dat kan 
op allerlei manieren: handwerken, 
tekenen, schilderen, knutselen 
met papier, metaal, hout … 
waar u maar goed in bent. 
Op de Kerstavond zullen we dan 
een tentoonstelling opbouwen van 
alle zelfgemaakte kerststalletjes. 
Er zijn ook diverse mensen die 
kerststalletjes verzamelen en die 
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zullen ook een plek krijgen op 
deze tentoonstelling. 
Tijdens en na de 
Kerstmorgendienst gaan we al 
deze stalletjes bekijken en 
bewonderen. 
Ik ben benieuwd naar al uw 
creatieve ideeën. 
  Ds. Tineke Don. 
 
 
Samen een dienst voorbereiden 

Het was een vraag vanuit de 
gemeente. Zou het mogelijk zijn 
om met elkaar een dienst en ook 
de preek samen voor te bereiden? 
Om aan dat verzoek tegemoet te 
komen is iedereen die dat wil, 
welkom in de pastorie op 
donderdagavond 10 november 
om 19.30 uur. In verband met de 
hoeveelheid koffie/thee hoor ik 
graag wie er komt. 
Breng als het kan een bijbeltje en 
een liedboek  en Tussentijds mee. 
We gaan werken aan de eerste 
zondag van Advent. De lezingen 
voor die zondag zijn  
Rechters (Richteren) 5 en Marcus 
13 : 24 – 37. 
Als u dit alvast een keertje leest 
en er eens over nadenkt, dan 
komt u goed voorbereid aan de 
start. 
Op 17 november ronden we het 
dan af. 
Ik hoor graag wie er mee gaat 
doen. 
 
 
 
 
 

Filmavond 
Op dinsdagavond, 29 november, 
om 19.30 uur, draaien we de film 
"Ryan's daughter", een Britse film 
uit 1970, geregisseerd door David 
Lean. 
De film was  commercieel geen 
succes maar kreeg wel 2 
Academy Awards. Ik vond het 
destijds een geweldige film en 
toen hij enige tijd geleden op TV 
te zien was, was dat nog net zo.  
De film speelt in 1916 in het 
afgelegen Ierse dorpje Killary. De 
eerste wereldoorlog is in volle 
gang en nabij het dorp zijn Britse 
soldaten gevestigd. Deze Britten 
zijn niet geliefd bij de Ierse 
bevolking. De lokale uitgever Tom 
Ryan doet dienst als informant 
voor de Britten in de hoop de 
vrede in het dorp te kunnen 
bewaren. Tegenover het publiek 
doet hij zich voor als nationalist. 
Ryan heeft een dochter, Rosy. Zij 
verveelt zich dood in het dorp en 
fantaseert geregeld over het leven 
daarbuiten. Rosy wordt verliefd op 
de lokale schoolmeester, Charles 
Shaughnessy, die net terug is van 
een reis naar Dublin. Ze hoopt dat 
hij wat spanning in haar leven zal 
brengen, ... Ze trouwen 
uiteindelijk met elkaar, maar Rosy 
krijgt al snel bedenkingen over 
haar huwelijk. 
Op een dag arriveert de Britse 
officier majoor Randolph Doryan. 
Hij heeft aan de oorlog een 
verlamd been en een trauma 
overgehouden. Rosy wordt 
verliefd op hem, en die liefde blijkt 
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wederzijds. En dan verder... ga ik 
U nog niet vertellen.  
Komt U maar kijken, dinsdag, 29 
november, 19.30 uur in de 
Bonfoyer. 
Er zal zeker gesprekstof zijn na 
afloop.  De sociale controle in een 
besloten gemeenschap, 
gevoelens van mensen voor 
elkaar, trouw, hartstocht... 
 
Hannie Huttinga 
 
 
Levensboek schrijven 

Wat is de bedoeling van een 
levensboek schrijven? 
Elk mens heeft een levensverhaal 
en iedereen kan een levensboek 
maken. Dit kan net zo uitgebreid 
of minder uitgebreid als de 
persoon in kwestie wil, maar is 
ook afhankelijk voor welk doel het 
gebruik gaat worden. Wordt het 
geschreven voor kinderen en 
eventueel kleinkinderen zal je er 
waarschijnlijk wat meer 
persoonlijke dingen in zetten. 
Wordt het gebruikt omdat het 
geheugen minder is geworden en 
het dan voor familie, vrienden en 
eventueel personeel prettig is om 
via het levensboek 
aanknopingspunten voor gesprek 
te vinden, hoeft het minder 
uitgebreid of minder persoonlijk. 
Overigens gaat dit alles natuurlijk 
in overleg met de betrokkene. 
 
De Pastorale Raad  heeft 
bovenstaande besproken op de 
WEB-avond van 13 oktober j.l. De 
bedoeling is met een aantal 

mensen een team te vormen die 
deze verhalen gaan schrijven. De 
verhalen worden geschreven “op 
aanvraag”en in samenwerking 
met de betrokkene. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij Wil Zeldenrust, tel: 
544783 
In de eerste bijeenkomst (in 
overleg) wordt een en ander 
nader toegelicht en gaan we aan 
de hand van vragen, zelf oefenen 
om zo’n verhaal te schrijven. 
De Pastorale Raad hoopt van 
harte dat dit initiatief vanuit de 
gemeente gesteund gaat worden. 
In een vergrijzende gemeente, die 
we helaas inmiddels wel zijn 
geworden, is het fijn dit aan te 
kunnen bieden. Mocht u tijdens 
uw bezoek aan gemeenteleden 
belangstelling merken voor dit 
onderwerp, attendeert u de 
betrokkenen dan op deze 
mogelijkheid en geef het door aan 
een ouderling of aan onze 
predikant. 
Uiteraard wordt geheimhouding bij 
het schrijven van een persoonlijk 
levensverhaal gewaarborgd.  

 
 
Gift 

Ds. Don ontving na een pastoraal 
bezoek € 100,-- voor de kerk 
We danken de gever van harte. 
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Turkijereis 2012 

Omdat de aangeboden reis naar 
Turkije niet zoveel enthousiasme 
opriep, vooral omdat diverse 
mensen daar al geweest waren 
en ik zelf, bij het bekijken van de 
foto’s ontdekte dat het toch wel 
erg veel ruines en opgravingen 
waren, en er best een wat 
spannender en afwisselender 
programma zou mogen komen, 
hebben Nicolette en ik besloten 
de reis  
1. uit te stellen, zodat meer 
mensen mee zouden kunnen en 
2. de bestemming te wijzigen.  
We gaan nu van 16 t/m 27 
oktober 2012.  Het reisproramma 
vindt u hieronder. 

 
Dag 1 din. 16/10: Vlucht Adana  

Vlucht Amsterdam via Istanbul 
naar Adana. Transfer naar uw 
hotel. 
 
Dag 2 wo. 17/10:  
Tarsus – Antakya 

Na een korte stadstour rijdt u naar 
Tarsus, waar u de Poort van 
Cleopatra en de bron bij de resten 
van het vroegere geboortehuis 
van Paulus bezoekt. Vervolgens 
door het Taurusgebergte naar 
Antakya. Het nog immer 
schilderachtige Antakya was ooit 
één van de meest bloeiende en 
machtigste steden van Klein-Azië. 
 
Dag 3 do. 18/10:  
Antakya: Petruskerk en 
Archeologisch museum 

De volgelingen van Jezus werden 
voor het eerst “Christenen” 

genoemd in Antiochië, de oude 
naam van Antakya. ’s Morgens 
bezoekt u de Petruskerk, naar 
zeggen de eerste en oudste 
christelijke kerk. Hier sprak de 
apostel de gemeente toe nadat 
anderen er het evangelie hadden 
gebracht. De oude geheime 
vluchtgang is nog te zien. Antakya 
bezit ook de op één na grootste 
mozaïekcollectie ter wereld. 
Tenslotte maakt u een stadstour 
door Antakya. In Antakya vindt u 
nog enkele oude monumenten 
zoals de Habib Haccar Moskee en 
het Archeologisch museum (ook 
wel het mozaïekmuseum 
genoemd). 
 
Dag 4 vrij. 19/10:  
Antakya – Kahta (Adiyaman) 

Van Antakya naar Kahta, bij 
Adiyaman een wat langer traject 
(320 km). De route naar deze stad 
voert door belangrijke 
landbouwgebieden met o.a. vele 
wijngaarden. 
 
Dag 5 za. 20/10: Nemrut Dagi 

’s Morgens maakt u met kleine 
busjes een tocht naar de 
beroemde berg Nemrut. De berg 
is genoemd naar Nimrod, een 
kleinzoon van Noach en een 
geweldig goed jager. Op de berg 
treft u enorme, uit steen 
gehouwen beelden van goden 
aan. Onderweg passeert u 
Arsameia, de hoofdstad van 
Commagene. U reist door naar 
Sanli Urfa. 
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Dag 6 zo. 21/10: Harran 

Vandaag gaat u naar de 
marktplaats Harran, waar naar 
zeggen Abraham woonde en zijn 
vader Terach werd begraven. 
Harran is vooral bekend om de 
Trullihuizen, een soort 
bijenkorfachtige hutten om 
voorraden in op te slaan. ’s 
Middags maakt u een stadstour 
door Urfa. Volgens de “moslim” 
traditie is het de geboorteplaats 
van Abraham. In de 11e eeuw 
was Urfa een steunpunt voor de 
kruisvaarders op weg naar 
Jeruzalem. Het eigenlijke Ur der 
Chaldeeën ligt veel zuidelijker. 
(190 km) 
 
Dag 7 ma. 22/10:  
Syrisch Jacobietenklooster 
Derylzaferan - Mardin 

In de ochtend verlaat u Sanli Urfa 
en brengt een bezoek aan één 
van de meest indrukwekkende 
kloosters van Turkije, het Syrisch 
Jacobietenklooster, dat nog 
steeds in gebruik is. Tevens 
bekijkt u hier het meesterwerk de 
Sultan Isa Medresse 
(koranschool), een 14e eeuws 
Artukidisch monument. De reis 
voert u verder naar Mardin (190 
km). 
 
Dag 8 di. 23/10:  
Mardin – Hasankeyf - Van 
Een lange reisdag. U rijdt van 
Mardin naar Van via Midyat, 
Batman en Bitlis (450 km).  
Onderweg bezoekt u Hasankeyf, 
een 12e eeuwse ruïnestad, 

vroeger een wetenschappelijk en 
cultureel centrum.  
 
Dag 9 wo. 24/10: Akdamar 

Bezoek aan de imposante burcht 
met zijn Urarti-invloeden, 
meesters in de architectuur. U 
vindt meerdere inscripties in 
spijkerschrift. Tevens maakt u een 
boottocht over het Van-meer naar 
Akdamar. Een nu verlaten 
eilandje waar u een bezoek 
brengt aan een Armeense kerk uit 
de 10e eeuw. Deze kloosterkerk, 
overblijfsel van een groot religieus 
centrum, is in een paradijselijke 
omgeving bewaard gebleven. Een 
waar kunstwerk.  
 
Dag 10 do. 25/10:  
Ishak Pasa paleis – Ararat berg 

Een lange reisdag van Van naar 
Dogubeyazit. Onderweg bezoekt 
u het Ishak Pasa Paleis, vlakbij de 
Iraanse grens. Geniet ook van het 
zicht op de berg Ararat, in de 
Bijbel genoemd als de plaats waar 
de ark van Noach na de 
zondvloed terechtkwam.  
 
Dag 11 vrij. 26/10: Ani - Kars  

Vandaag nog een mooie excursie 
naar Ani, een Armeense stad met 
ruïnes van 100 poorten en 1000 
kerken. In de loop van de middag 
rijdt u naar Kars, waar u nog wat 
vrije tijd heeft.  
 
Dag 12 za. 27/10:  
Terug naar Nederland 
Transfer naar de luchthaven van 
Kars en vlucht via Istanbul naar 
Amsterdam. 
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Als u de reis op de kaart gaat 
opzoeken, dan zult u ontdekken 
dat we van het zuiden naar het 
noordoosten trekken, een trip 
door een prachtig gebied. Op 
internet kunt u alle genoemde 
bezienswaardigheden opzoeken 
en u zult dan ontdekken dat het 
een gevarieerd aanbod is met 
lijntjes naar Paulus, Abraham en 
Noach. 

U heeft op het journaal verdrietige 
beelden van het gebied gezien, 
want de recente aardbeving had 
zijn centrum bij Van, een grote 
stad, die we ook zullen bezoeken. 

Mocht u belangstelling hebben, 
wilt u ons dat dan vóór eind 
november laten weten? We hopen 
dan in januari een presentatie te 
houden met foto’s uit het gebied. 

Tineke en Nicolette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rugzak 

Ieder mens draagt in zijn leven  
een onzichtbare rugzak mee, 
bergt daarin zijn vreugd’ en 
zorgen,  

verzameling van wel en wee. 

Soms is de rugzak zwaar van 
stenen,  
dan weer vederlicht, 
blijft er nog wat ruimte over,  
maar dikwijls kan hij niet meer 

dicht. 

Kijk je in een verloren uurtje  
heel de inhoud nog eens door, 
kan er meestal iets verdwijnen  

wat zijn waarde reeds verloor. 

Langzaam wordt de rugzak leger,  
`s levens middag gaat voorbij  
en bij het naderen van de avond,  

werpt men een deel der last opzij. 

Maar er is nog veel van waarde,  
wat men koestert, graag behoudt, 
al schijnen het soms kleinigheden, 
’t zijn herinneringen, meer dan 

goud. 

Ieder draagt zijn eigen rugzak,  
niemand die hem overneemt, 
en men hoeft ook niet te vrezen,  

dat een dief hem ooit ontvreemd!! 
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College van 
Kerkrentmeesters 

 
Betaling 
Abonnement  
Kerkblad 
Onderweg  

Enkelen van u 
treffen , 
wederom , een 

acceptgiro kaart aan in dit 
kerkblad.  
Dit is de 2e herinnering om  € 10,-
- over te maken op onze giro  ( 
Ing. Bank) : 5136951 
Ook kunt u het bedrag storten op 
het rekening nr. van de Rabobank 
3330.12.992 
Ik verzoek u vriendelijk om gehoor 
te geven aan deze oproep! De 
kosten die we maken willen  we 
graag  vergoed krijgen .We 
hebben dit geld hard nodig om 
onze kosten te kunnen dekken. 
Het gaat totaal toch nog steeds 
om ruim 30 personen (adressen) 
die nog niet betaald hebben. 
 
Ik ga er vanuit dat u, als abonnee, 
het Kerkblad graag ontvangt en er 
de nodige informatie in vindt die u 
opprijs stelt.   
Hier tegenover staat slechts een 
vergoeding van €  10,- per jaar.  
Ik  zie u betaling graag tegemoet.  
 
De penningmeester Piet Schenk 

 
 

 

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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhuisd: 

 
Mw. G. Vlot-Krabbe  
van Valbrug 22  
naar Wijk bij Duurstede 
 
Dhr. J.J. Kuitems  
van St. Maartenshof 12  
naar Hoorn 
 
Mw. C.P.M. Roosendaal-Schaper  
van Oostersingel 13  
naar St. Maartenshof 5 
 
 
Overleden: 
 

11 oktober 2011:  
Dhr. Dirk  Winkel in de leeftijd van 
95 jaar 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen: 
 

 
 
 
 
 
 

07-11:  
Dhr. K. v.d. Vaart,  
Houtkopersgilde 5 
 
12-11:  
Mw. G.J. Oldenhof-Versloot,  
Konstabelstraat 22 
 
16-11:  
Mw. G. Huijzer-Versteeg,  
Uiverstraat 1 
 
20-11:  
Dhr. K.D. Meurs,  
Breeuwershof 10 
 
27-11:  
Mw. N. Pellicaan-Lak,  
Valbrug 17 
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Agenda 

 

 

 
Maandag 7 november 

20.00 uur 
In de Bonfoyer 
‘Spreken over God’ 
 
Dinsdag 8 november 

14.30 uur 
In de Bonfoyer  
Ouderenmiddag 
 
20.00 uur 
In de consistoriekamer 
Vergadering kerkenraad 
 
Donderdag 10 november 

18.00 uur 
In de Bonfoyer 
Samen aan Tafel 
 
19.30 uur 

In de pastorie 
Voorbereiden van  
1e Adventsdienst met 
gemeenteleden 
 
Donderdag 17 november 

19.30 uur 
In de pastorie 
Voorbereiden van 1e 
Adventsdienst met 
gemeenteleden 
 
Dinsdag 29 november 

19.30 uur 
In de Bonfoyer 
Filmavond ‘Ryan’s daughter 

Uit de regio 
 
Vrouw en geloofdag 2011 
“Met andere ogen” 

 
Dit is het thema van de 
oecumenische dagen voor 
vrouwen in 2011, die worden 
georganiseerd door de werkgroep 
‘Vrouw en Geloof Noord-Holland’, 
onderdeel van het oecumenisch 
vrouwennetwerk. De dagen staan 
open voor alle belangstellende 
vrouwen. 
 
U bent welkom op: 
Don.  10 november in Schagen  
Vrij.  18 november in Wormer  
Vrij.  25 november in Hoorn  
 
Dit jaar gaan we aan de slag rond 
het thema  “Met andere ogen ”  
We leven ons leven bewust of 
onbewust. We zien en horen wat 
er gebeurt om ons heen en in de 
grote buitenwereld  
En we denken er het onze van....  
Het onze? 
We reageren op onze omgeving 
en we vormen onze mening. We 
horen de commentaren van 
anderen, in de media, in de 
wandelgangen en in de 
gesprekken op verjaardagen. 
Je hoort de publieke opinie, maar 
is dat ook jóúw mening? Wat zegt 
jouw gevoel? Wat is jouw idee? 
Hoe kijk jij tegen het leven aan? 
 
Mensen kijken verschillend naar 
de wereld. Het maakt uit of je 
zwart bent of wit, vrouw of man, 
arm of rijk. De verschillen maken 
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het leven spannend, maar ook 
ingewikkeld.  
Met dit onderwerp gaan we aan 
de slag tijdens de komende 
Vrouw en Geloofdagen 
 
Vanzelfsprekend  hebben we ook 
weer in de bijbel gezocht naar een 
toepasselijk verhaal. We vonden 
in het 1e boek Koningen het 
verhaal van de profeet Elia, die 
Koningin Izebel tegenover zich 
vindt. Een grote profeet tegenover 
een machtige vrouw. Gaat het in 
dit verhaal over een strijd om de 
macht tussen God en de wereld, 
of spelen er ook andere dingen 
mee??  Annego Hogebrink, 
voormalig voorzitter van de 
oecumenische vrouwensynode, 
geeft haar visie op het verhaal in 
het kader van het thema van deze 
dag   
Misschien herkennen we iets van 
onszelf in dit verhaal....   
 
’s Middags gaan we de indrukken 
van de ochtend creatief en in 
gesprek verwerken.  
We sluiten de dag af met een 
korte viering 
 
Data:          
10 november,  Bethel, 
Landbouwstraat 20, 1741 EH 
Schagen  (Let op!) 
18 november, het Achterschip, 
Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer
        
25 november, de Kapel, 
Wilhelminalaan 2, 1623 MA Hoorn 
    

Tijd:  
10.00 tot 16.00 uur   
(vanaf 9.30 koffie) 
Kosten:        
€ 10.00 of € 15.00 naar 
draagkracht (graag gepast) 
Lunch:   
Zelf brood meenemen. Wij zorgen 
voor iets warms, melk en 
karnemelk 
Opgave:         
per email:  
vrouwengeloof@gmail.com 
Informatie:      
Cora ten Wolde, Karveel 10, 1625 
EN Hoorn tel 0229-842544 
Organisatie:   
Werkgroep Vrouw en Geloof 
Noord Holland, bestaande uit 
Louise Kooiman (pastor), Karin 
Mudde, Maretty Schaap,  
Jos van Steen (pastor), Cora ten 
Wolde.   
 
 
Generale Synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland 

Vanuit de classis 
Hoorn/Enkhuizen zijn ouderling-
kerkrentmeester Geke Geveke-
Groot uit Medemblik en diaken 
Willem van Middendorp uit 
Hoogkarspel afgevaardigd naar 
de Generale Synode. Om beurten 
doen ze verslag van hun 
wedervaren bij de vergaderingen. 
 
Enkele impressies van de 
Generale Synodevergadering van 
23 september 2011 
 
Hoofdmoot van de 
tussengevoegde, ééndaagse 
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generale synodevergadering van 
vrijdag 23 september jl. was de 
behandeling in tweede lezing van 
het onderwerp “Kerkorde bij de 
tijd”. Het ging daarbij om de 
ordinanties 1 t/m 5 oftewel de 
regelingen rondom ‘het belijden’, 
‘de gemeenten’, ‘’het ambt en de 
ambtelijke vergaderingen’ en ‘de 
eredienst’. 
 
Daaraan voorafgaand werd 
gesproken over de classisindeling 
aan de hand van een notitie met 
veel cijfermateriaal. Sinds de 
vorige classicale herindeling van 
1990 is er veel veranderd in de 
kerk. De omvang van de 
Protestantse Kerk is  
teruggelopen, het aantal 
gemeenten is sterk verminderd en 
de grootteverschillen tussen 
classes zijn toegenomen.  
Zo heeft de grootste classis 
(Nijkerk) bijna 47.000 leden en de 
kleinste (Hoorn-Enkhuizen) bijna 
10.000. 
 
Drie mogelijke 
oplossingsrichtingen waren in de 
notitie voorgesteld, namelijk de 
herziening van de kerkorde 
afwachten, een beperkte 
classicale herindeling of de 
mogelijkheid benutten, dat de 
kleine synode de grootste classes 
een extra afgevaardigde toewijst. 
In de synode volgde een 
levendige discussie.  Door 
sommigen werd  benadrukt, dat 
een betere vertegenwoordiging 
meer herkenning bij het grondvlak 
van de kerk zal oproepen. 

Anderen vroegen speciaal 
aandacht voor het belang van de 
kleinere classes en de regio´s 
waar weinig leden van de 
Protestantse Kerk wonen. Een 
samenvoeging van classes zou in 
dat laatste geval tot onwerkbare 
verhoudingen leiden. 
 
Uit het gesprek in de synode 
kwam de conclusie, dat er een 
duidelijk onderscheid is tussen de 
classis als grondvergadering van 
de kerk en de functie van de 
classis als vergadering, die 
afvaardigt naar de generale 
synode. Daarmee moet bij een 
wijziging in de regeling rekening 
gehouden worden. Besloten werd 
om op dit moment niet regulerend 
op te treden, maar de classes een 
brief te sturen, waarin nadrukkelijk 
de vraag naar het functioneren 
van de classes aan de orde komt. 
Aan kleine classes kan de 
suggestie worden gedaan om tot 
samenvoeging of herschikking 
over te gaan. De  zeer grote 
zouden kunnen splitsen als de 
grootte de goede samenwerking  
in de classis belemmert.  
 
De bespreking en stemming 
rondom de kerkordewijzigingen in 
tweede lezing liepen iets stroever 
dan vooraf werd verwacht. Vooral 
dankzij de zeer deskundige en 
voortvarende leiding van de 
preses ds. P. Verhoeff werd de 
vergadering - toch maar ruim een 
uur later dan gepland  - afgerond. 
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Een in het oog springende 
wijziging is die van de maximale 
zittingsperiode voor ouderlingen 
en diakenen van twaalf jaar. Het 
overgrote deel van de synode 
reageerde in navolging van de 
classicale vergaderingen en 
gemeenten positief op dit 
wijzigingsvoorstel, omdat de 
bestuurlijke continuïteit in veel 
kerkenraden gebaat is bij de 
mogelijkheid van een ruimere 
ambtsperiode. Met 112 stemmen 
voor en 13 tegen aanvaardde de 
synode de tekstwijziging van 
ordinantie 3-7-1, die voortaan 
luidt: ‘De eerste ambtstermijn van 
ouderlingen en diakenen is in de 
regel vier jaar. Zij zijn telkens 
terstond als ambtsdrager 
herkiesbaar, voor een per geval 
vast te stellen termijn van ten 
minste twee jaar en ten hoogste 
vier jaar, met dien verstande dat 
zij niet langer dan twaalf 
aaneengesloten jaren 
ambtsdrager kunnen zijn.’ 
Omdat komend najaar een groot 
aantal ambtsdragers aftredend is, 
en volgens de oude regeling niet - 
maar volgens de nieuwe regeling 
wel - herkiesbaar is, besloot de 
synode de invoeringsdatum te 
bepalen op 1 november 2011. 
 
 
De synode stemde in met het 
opheffen van de algemene 
classicale vergaderingen (ACV’s), 
waarvoor een ‘classicaal-
regionaal overleg’ in de plaats 
komt. Andere wijzigingen hebben 
betrekking op het verkleinen van 

de generale synode (één 
afgevaardigde per classicale 
vergadering in plaats van twee) 
en een aantal bepalingen rondom 
gemeenten, predikanten, 
werkgemeenschappen van 
predikanten en de eredienst. 
 
Over wijzigingen in de ordinanties 
6 t/m 14 en de ‘romeinse 
artikelen’ van de kerkorde buigt 
de synode zich in april 2012. 
 
Nadere informatie.    

Op de website van de PKN 
(www.pkn.nl) kunt u meer nieuws 
over de Synodevergaderingen 
vinden. Onder het tabblad 
‘Bestuur en Organisatie’ en dan 
‘Generale Synode’ gevolgd door 
‘Verslagen en besluiten’ staan de 
belangrijkste onderwerpen 
weergegeven.  
 
Willem O. van Middendorp 
 

Ingezonden 

Kagondo, 03-10-2011 
 
Lieve mensen,  
Gisteren kreeg ik het bericht, dat 
er 613 euro op mijn bankrekening 
was overgemaakt, zijnde de 
opbrengst van de collecte tijdens 
de afgelopen oecumenische 
dienst; bestemd voor mijn werk in 
Kagondo! Wat een prachtig 
bedrag! Inmiddels zijn de giften al 
opgelopen tot een totaal van 
14.000 euro, meer dan voldoende 
om te starten met het nieuwe 
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keukengebouw voor de familie, 
die moet koken voor hun 
opgenomen dierbaren en 
uiteraard ook voor zichzelf. 
In de oude keuken hield je het 
geen vijf minuten uit, je stikte van 
de rook en met tranende ogen, 
zorgde je dat je zo gauw mogelijk 
buiten was! Naar verwachting is 
het gebouw over vier weken al 
klaar, want in dit heerlijke klimaat 
wordt er gewerkt van zonsopgang 
tot zonsondergang en er zijn 
zoveel werkloze bouwvakkers, 
dat, als er al ergens een klus is, 
zich vele hordes aanmelden! 
Vervolgens worden Uw giften 
aangewend om voor alle 
patiënten mogelijk te maken de 
behandeling,medicijnen, operatie 
te krijgen die ze nodig hebben; 
het armenfonds wordt beheerd 
door de administrator en de 
“matron” oftewel de hoofdzuster; 
wees er dus zeker van dat het 
geld goed besteed wordt! 
Overigens doet het me goed dat 
de collecte uit een oecumenische 
dienst kwam, waar alle kerkelijke 
richtingen in Medemblik dus bij 
betrokken zijn: het spreekt mij, uit 
een katholiek nest, kerkend in de 
Bonifacius, met af en toe 
omzwervingen naar de knusse 
Vermaning of de Ecclesia in 
Wognum, wel bijzonder aan! 
Kagondo Hospital is een katholiek 
missie-ziekenhuis, waar elke 
zondag ook een protestante 
dienst is (Luthers) en waar zelfs 
een gebedsruimte voor moslims 
is, wat uniek is voor Tanzania! 

Ook in een van de projecten van 
ons ziekenhuis (prothese-
voorzieningen voor alle 
gehandicapten van Noord-West 
Tanzania) wordt er voortreffelijk 
samengewerkt tussen 
katholieken, anglicanen en 
moslims en het tolerante klimaat 
in Tanzania is een verademing 
met wat er in een aantal 
buurlanden zoal is gebeurd 
(Rwanda, Uganda, Kenia) 
Een atheïst ben ik hier nog niet 
tegengekomen, iedere afrikaan is 
lid en meestal zeer actief en 
meelevend, van een 
kerkgemeenschap, waarbij ook 
hier, charismatische  kerken als 
de Pinkstergemeenten sterk in 
opmars zijn. 
De  kerken zitten ‘s zondags dan 
ook allemaal vol en ook al is het 
swahili grotendeels 
onverstaanbaar voor me, door het 
meeslepende gezang en vaak het 
swingende dansen tijdens de 
kerkdienst is het toch een 
genoegen om dit bij te wonen! 
Hopelijk komt er ook wat 
Afrikaans temperament kerkelijk 
Medemblik verrijken!? Voor dit 
moment groet ik jullie allen uit 
deze tropische sferen, met dank 
aan alle milde gevers! 
Het ga jullie goed ! 
 
Cees Weel  
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De glimlach is de kortste weg 
tussen mensen 

 
Ik houd van mensen            
Ik houd van mensen, 
Omdat ze ogen hebben en oren 
En gedachten en een hart, 
Ja, vooral een hart. 
 
Ik houd van mensen, 
Omdat ieders denken weer 
anders is 
Dan mijn denken, 
Ieders hart anders slaat dan het 
mijne. 
 
Ik houd van mensen, 
omdat hun leven weerloos, 
hulpeloos en 
Net zo onzeker is 
Als het mijne. 
 
Ik houd van mensen, 
Juist om hun fouten, grootspraak, 
egoïsme 
En verkeerd gekozen woorden, 
Die van mij konden zijn. 
 
En ik houd van mensen, 
Omdat ik weet dat er in elk mens 
Een lichtje van liefde is, 
Voor wat ook. 
 
En voor die liefde voor wat ook 
Zijn onze tranen, onze lach, onze 
dwaasheid 
En onze glimlach, 
Ja, vooral onze glimlach, 
Waarmee we elkaar kunnen 
aftasten en 
Die zich kan uitbreiden over de 
wereld, 

Waardoor we weten 
Dat het de bedoeling is dat we 
een zijn, 
Eens, 
Als we genoeg hebben aan een 
enkele glimlach 
Om van alle mensen te houden. 
                                                              
Elsbeth Fokke – Uit: Mensen 
Onderweg  
(ingezonden door Wil Zeldenrust) 
 

 

 

 
INLEVEREN KOPIJ 

KERKBLAD  

 
Voor het nummer van  

december 
 

kunt u uw kopij  
insturen tot en met 

 
Donderdag 24 november 

 
Bij voorkeur via het bekende 

emailadres: 
 

onderweg@bonifaciuskerk 
medemblik.nl 

 
Het kerkblad zal dan rond  

vrijdag 2 december 
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Leesrooster om thuis te lezen 

za. 5 Maleachi 2:10-16 Verbondsbreuk 

zo. 6 Maleachi 2:17-3:5 Voorbode 

ma. 7 Maleachi 3:6-12 Waag het met de HEER 

di. 8 Maleachi 3:13-18 Boekhouding 

wo. 9 
Maleachi 3:19-24 
(Maleachi 4:1-6) 

Elia komt 

do. 10 
Matteüs 24:15-28 Iedereen zal de Mensenzoon 

(h)erkennen. 

vr. 11 Matteüs 24:29-35 Let op de vijgenboom 

za. 12 
Matteüs 24:36-51 Laat je niet overvallen, maar 

verrassen 

zo. 13 Matteüs 25:1-13 Controleer je oliepeil  

ma. 14 Matteüs 25:14-30 De volle honderd procent 

di. 15 Matteüs 25:31-46 Christelijk sociaal 

wo. 16 Rechters*  1:1-15 Veroveringen 

do. 17 Rechters 1:16-26 Strijd 

vr. 18 Rechters 1:27-2:5 Winnen en verliezen 

za. 19 Rechters 2:6-23 De geschiedenis herhaalt zich 

zo. 20 Rechters 3:1-11 Wie zijn je vijanden? 

ma. 21 Rechters 3:12-31 Verlos-kunst 

di. 22 Rechters 4:1-16 Sterke vrouw 

wo. 23 Rechters: 4:17-5:8 Vastgepind 

do. 24 Rechters 5:9-22 Heldinnendicht 

vr. 25 Rechters 5:23-31 De vijand geveld 

za. 26 Rechters 6:1-18 Bange held 

zo. 27 Rechters 6:19-32 Offer 

ma. 28 Rechters 6:33-7:8 Tekens 
di. 29 Rechters 7:9-22 Gideonsbende 
wo. 30 Rechters 7:23-8:9 Wie krijgt de eer? 

do. 1 Rechters 8:10-27 Geweld-daden 

vr. 2 Rechters 8:28-9:6 Onbeheerst 
 

*Rechters is de nieuwe naam voor het boek Richteren  
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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 

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

