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  Kerkdiensten 

Bonifaciuskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 5 september 
Aanvang: 09.30 uur 
Voorganger:  
Mw. Ds. W.C. Francissen 
 
Koster:  J. Beek 
  Tel: 541578 
 
Collecte: 
1e Diaconie 
2e Kerk 
 
 
 
Zondag 12 september 
Aanvang: 09.30 uur 
Voorganger:  Mw. N.F. Vlaming 
 
Koster:  K. van Duijn 
  Tel: 540414 
 
Collecte: 
1e Kerk 
2e PKN Vredesweek 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Zondag 19 september 
Aanvang: 09.30 uur 
Voorganger: Mw. Ds. T. Don 
 
 
Koster:  J.,C. Klercq 
  Tel: 543921 
 
Collecte: 
1e Diaconie 
2e Kerk 

 
 
 
Zondag 26 september 
OECUMENISCHE 
STARTZONDAG 
Aanvang: 09.30 uur 
Voorgangers: 
Mw. Ds. W. v.d. Molen; 
 Past. J. van Dril;  
Mw. Ds. T. Don 
 
Koster:  J. Kool 
  Tel: 541127 
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Bij de diensten 
De eerste twee zondag zijn er 
gastvoorgangers in onze 
gemeente. Deze maand hoop ik 
zelf  voor te gaan op de zondag 
voor de harddraverij, 19 
september.  
Een week later vieren we de 
Startzondag in de 
oecumenische dienst. Met 
elkaar wandelen we langs de 
‘ontzagwekkende’ plaatsen in 
Medemblik. 
De dienst bestaat uit 2 delen, 
we beginnen om 9.30 uur in de 
St. Martinuskerk en het tweede 
deel is om 11/30 uur in de 
Bonifaciuskerk. In de tussentijd 
is er volop gelegenheid om 
langs de diverse locaties in 
Medemblik te wandelen en 
enkele ook te bezoeken. 
Dat alle dienst mogen zijn tot 
eer van de Eeuwige God. 
  Ds. Tineke Don 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZOEKWEB 
------------------------------------------ 
Wilt u bezoek ontvangen van 

iemand van 
de  
kerk, of wilt u 
iemand onder 
de aandacht  
brengen van 

het bezoekweb, neem dan 
contact op met 
bezoekcoördinator  
Hieke van der Goot,  
Westerhaven 15, ℡ 542802. 
  
b.g.g.  Laura van Bergen,  
Turfhoek 10, ℡ 541684 

 
Ziek en zeer 

 
 
 
 
 
 
 

Voor zover ons bekend, liggen 
er op dit moment geen 
gemeenteleden in het 
ziekenhuis. Wel zijn deze 
zomer verschillende mensen 
ziek geworden of geweest. We 
leven van harte met hen mee 
en bidden hun Gods onmisbare 
zegen toe. Dat zij kracht mogen 
ontvangen om vol te houden en 
troost als het even heel zwaar 
is. 
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Leesrooster om thuis te lezen 
    

zaterdag 4 september Deut. 30:1-10  

zondag 5 september Deut. 30:11-20  

maandag 6 september Deut. 31:1-8  

dinsdag 7 september Jer.   11:1-8  

woensdag 8 september Jer.   11:9-17  

donderdag 9 september Jer.   12:1-6  

vrijdag 
 
10 september Jer. 12:7-13  

zaterdag 11 september Jer. 12:14-17  

zondag 12 september Luc. 15:1-10  

maandag 13 september Luc. 15:11-32  

dinsdag 14 september Ef.   1:1-6   

woensdag 15 september Ef.   1:7-14  

donderdag 16 september Ef.   1:15-23  
 
vrijdag 17 september Ef.  2:1-10  
zaterdag 18 september Ef.  2:11-22  
zondag 19 september Ef.  3:1-13   
maandag 20 september Ef.  3:14-20  

dinsdag 21 september Luc.16:1-9  
woensdag 22 september Luc.16:10-18  
donderdag 23 september Psalm 137  

vrijdag 24 september 
 
Daniël 9:1-8  

zaterdag 25 september 
 
Daniël 9:9-14  

zondag 26 september 
 
Psalm 6  

maandag 27 september Daniël 9:15-19  

dinsdag 28 september Klaag. 5 : 1-22  

woensdag 29 september Ef.   4:1-6  

donderdag 30 september Ef.   4:7-16  
 

vrijdag      1 oktober Ef.   4:17-24  
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Overdenking 
 
“Wat een ontzagwekkende 
plaats is dit,” zei hij, “dit is niets 
anders dan het huis van God, 
dit moet de poort van de hemel 
zijn!” De volgende morgen zette 
Jakob de steen die hij als 
hoofdsteun had gebruikt 
rechtop, en wijdde hem door er 
olie over uit te gieten. 
  (Gen. 28 : 17-19) 
 
Deze tekst zal centraal staan op 
de startzondag/oecumenische 
dienst. Jakob heeft tijdens een 
droom gezien dat een ladder op 
de aarde stond, die reikte tot in 
de hemel. Gods engelen gingen 
daarlangs omhoog en daalden 
af. 
Tijdens deze droom hoort hij de 
stem van de Eeuwige God, die 
hem en zijn nakomelingen het 
land belooft, waar hij zal mogen 
wonen onder de bescherming 
van de Eeuwige. 
Een bijzondere ervaring moet 
dat zijn geweest, het gevoel dat 
je staat op grond waar God in 
de nabijheid is. We kennen dat 
van Mozes, die bij de 
brandende braambos stond op 
heilige grond. Jakob had een 
vergelijkbare ervaring in zijn 
droom. Beth-El noemde hij die 
plaats, huis-van-de-Heer.  
Vanaf het moment dat mensen 
op een plaats God aanwezig 
voelen, krijgt die plaats een 
bijzondere lading. Denkt u maar 

aan al die plaatsen in het Oude 
Testament, die een bijzondere 
naam krijgen, omdat Gods 
aanwezigheid daar is ervaren. 
Dat gaat ok op voor de talloze 
bedevaartplaatsen oever heel 
de wereld. Allemaal 
‘ontzagwekkende plaatsen’ 
waar Gods aanwezigheid werd 
gevoeld. 
Voor kerken e.d. geldt dat niet 
direct maar indirect. Een kerk is 
een gebouw, dat gebouwd werd 
ter ere van God en tijdens het 
gebruik van zo’n gebouw door 
een geloofsgemeenschap 
ervaart die Gods aanwezigheid 
in de liturgie, in de gebeden en 
in de Schriften, die daar worden 
gelezen. Jakob markeerde die 
plaats met een steen, de steen 
die hij als hoofdkussen 
gebruikte terwijl hij sliep. Zo zou 
hij die plaats altijd terug kunnen 
vinden en was die plaats 
onderscheiden van zijn 
omgeving. 
 
Tijdens de startzondag gaan we 
wandelen langs die 
‘ontzagwekkende’ plaatsen, 
bijzondere locaties in 
Medemblik, waar door de 
eeuwen heen mensen Gods 
nabijheid hebben gezocht en 
ervaren, op zoek naar de 
markeringspunten, die ons 
voorgeslacht achterliet. We 
bezichtigen de St. Martinus, de 
kapel achter huize St. Martinus, 
wandelen langs de voormalige 
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lutherse kerk en voormalige 
synagoge naar de Vermaning. 
Vandaar naar de joodse 
begraafplaats en door naar de 
Bonifaciuskerk. Op die plaats 
sluiten we na een rondleiding de 
dienst af en drinken we met 
elkaar en lekker bakje 
koffie/thee. We hopen op een 
fijne, gezamenlijke dag met jong 
en oud. Dat wij Gods 
aanwezigheid in ons midden 
mogen ervaren als we samen 
vieren, spreken, wandelen en 
zingen. 
Ds. Tineke Don 
 

 

 
INLEVEREN KOPIJ 

KERKBLAD  
Oktober 

 
Voor het nummer  

kunt u uw kopij insturen  
tot en met 

 
Donderdag 23 september 

 
Bij voorkeur via het bekende 

emailadres: 
 

onderweg@bonifaciuskerk 
medemblik.nl 

of 
Meerlaan 40 A. 

 
Het kerkblad zal dan rond 

vrijdag  1 oktober uitkomen. 

 

 

In memoriam 
 

Op 25 juni j.l. moesten we 
afscheid nemen van  
 

Willem Hayes. 
 
Hij overleed na een kort 
slopend ziekbed in de leeftijd 
van 78 jaar.  
 
In de dienst van woord en 
gebed voorafgaand aan zijn 
crematie mochten we hem 
samen met de familie 
gedenken.  We noemden hem  
een sociaal bewogen mens, 
wiens leven is bepaald door de 
tijd die hij diende in de marine. 
Hoewel hij later op kantoor 
terecht kwam, heeft die periode 
van zijn leven hem nooit meer 
losgelaten.  
In alle woorden die gesproken 
werden kwam dit element 
telkens weer naar voren. Veel 
heeft hij van de wereld gezien 
op al zijn reizen en dagelijks 
was te merken dat die tijd 
bepalend is geweest voor zijn 
hele leven. 
Sinds zijn pensionering, 13 jaar 
geleden, woonde hij met zijn 
vrouw op de Vlietlanden.  
Daar was hij dikwijls te vinden 
op de golfbaan, waar hij heel 
wat uren doorbracht. 
De tekst uit de brief van Paulus 
aan de Galaten is overal met 
hem meegegaan: “Dient 
elkander door de liefdeF”  

Onderweg September 2010- 17 

 
 

Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 7 september 
18.00 uur 
In de Bonfoyer 
Samen aan tafel 
 
Dinsdag 14 september 
14.30 uur 
In de Bonfoyer 
Ouderenmiddag 
Start van het seizoen 
 
Dinsdag 21 september 
19.30 uur 
In de consistorie 
Vergadering van de Pastorale 
Raad 
 
Dinsdag 28 september  
20.00 uur 
In de consistorie 
Vergadering van de kerkenraad 
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40 jarig jubileum de 
Zonnebloem Medemblik 
zondag 12 september 2010 
De Zonnebloem is inmiddels 
bijna 40 jaar actief in 
Medemblik. Wij geven mensen 
met een fysieke beperking door 
ziekte, handicap of gevorderde 
leeftijd de mogelijkheden om 
contacten te leggen en erop uit 
te trekken door huisbezoek, 
dagactiviteiten en vakanties om 
zo gevoelens van eenzaamheid 
te verminderen. De vrijwilligers 
van de Zonnebloem Medemblik 
staan graag voor deze 
doelgroep klaar! 
 
Ter gelegenheid van het 40 jarig 
jubileum van de Zonnebloem 
Medemblik organiseren wij voor 
onze doelgroep op zondag 12 
september a.s. een brunch in 
Het Wapen van Medemblik. U 
bent vanaf 11.30 uur van harte 
welkom. De brunch start om 
12.00 uur en duurt tot 14.30 uur. 
De kosten zijn € 5,= per 
persoon.  
 
Wij zouden het leuk vinden als u 
dit jubileum met ons komt 
vieren. U kunt zich aanmelden 
bij Tineke Kappelhof 543015 of 
Joke Pennekamp 542828. 
Graag aangeven als u moet 
worden opgehaald. U hoeft 
geen lid te zijn van de 
Zonnebloem. 
 
De Zonnebloem Medemblik 

Adressen 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 
 
Watermolen Abbekerk 
Wipmolenstraat  10 
1657 AT Abbekerk 
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De liefde klonk door in alle 
woorden en muziek, in de 
gebaren en de troostende 
woorden,  ja zelfs in de 
drumsolo van kleinzoon Justus. 
Wij wensen mw. Hayes, de 
kinderen en kleinkinderen en 
allen die Wim zullen missen van 
harte Gods nabijheid en steun 
toe. Dat zij in liefde en 
dankbaarheid zich Wim mogen 

blijven herinneren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid 
 Wij ontvingen het droeve 
bericht, dat dhr..Frans Idzinga, 
de man van ds. Annigje de 
Jong-Idzinga op 16 augustus is 
overleden.  
Zaterdag 21 augustus heeft de 
afscheidsdienst en de crematie 
plaatsgevonden 
Velen van ons hebben dhr. 
Frans Idzinga in de periode dat 
ds. de Jong in ons midden was 
als pastoraalwerker, (de 
periode tussen het vertrek van 
ds.H.v.d.Burg en de komst van 
ds.Tineke Don), wel ontmoet. 
Op bijzondere dagen kwam hij 
vaak samen met ds. de Jong, 
b.v.op de startzondag in 2006, 
of als ds. de Jong voorging in 
onze gemeente. Een 
belangstellend en beminnelijk 
mens, zo zullen degenen die 
dat nog weten, zich hem 
herinneren. 
Ds. Annigje de Jong had de 
kerkenraad  eerder laten weten 
dat haar man ernstig ziek was 
en behalve persoonlijk contact 
was het via de webside 
mogelijk het proces te volgen, 
want  de stand van zaken werd 
daar regelmatig vermeld. 
Wij wensen ds. Annigje de 
Jong  en haar gezin Gods 
troost toe. 
 
Hannie Huttinga 
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Uit de pastorie 
Het wordt 
lang- 
zamerhand 
stiller in de 
pastorie. De 
hele zomer 
is het een 
drukte van 
belang 
geweest. 

Maar liefst 11 pups werden eind 
juni geboren. De eerste drie 
weken was heerlijk rustig, 
Poike, de moeder, zorgde voor 
de voeding en de hygiëne, aan 
ons alleen de taak de werpkist 
en het kleed erin te verschonen. 
Een nestje fokken? Een eitje, zo 
leek het. 
Wat een vergissing!! Naarmate 
de kleintjes groeiden werd het 
steeds drukker, ze kropen eerst 
rond in de werpkist en de ren 
ervóór, later kwam de serre erbij 
en vanaf week 5 konden ze de 
tuin in. Eerst een korte tijd en 
tenslotte bleef de buitendeur de 
hele dag open. Ze vlogen achter 
elkaar in en uit. Het was een 
feest om te zien, die zwart-witte 
minihondjes die met elkaar 
liepen te dollen. Het 
schoonhouden van de hele boel 
was bijna een dagtaak, maar 
wel noodzakelijk, want 
ongedierte ligt op de loer en die 
kleintjes zijn erg vatbaar. 
Inmiddels zijn er nu 6 
uitgevlogen en als u dit blad 
ontvangt, dan is alleen Attie nog 

bij ons, een prachtig teefje, dat 
in onze roedel is opgenomen. 
 
Het werk is na de vakante 
inmiddels ook weer begonnen. 
Omdat ik erg aan huis 
gebonden was, ook al omdat 
Nicolette 3 weken in Zuid-Afrika 
was, heb ik me beperkt tot 
schrijfwerk.  
De nieuwe Kerkwijzer zal 
tijdens de startzondag op 26 
september a.s. verschijnen. 
De eerste vergaderingen zijn 
alweer achter de rug, en zo 
draaien we er langzamerhand 
weer in.  
In september begint ook weer 
de reeks maaltijden, gaat de 
ouderenmiddag weer van start, 
en vieren we op de laatste 
zondag van de maand de 
oecumenische dienst, dit keer 
in een bijzonder jasje. U leest 
daarover meer in dit blad. 
 
Vanaf 29 september heb ik het 
tweede deel van mijn 
studieverlof. Tot 16 november 
zal ik me verdiepen in de Bijbel, 
om uit te zoeken wat daarin nu 
precies geschreven wordt over 
zonde-ziekte en vergeving-
genezing.  
Een stevige poot van onze 
honden Poike, Akke en Attie, 
en een groet voor u allen. 
  
Ds. Tineke Don. 
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Uit de regio 
 
Andijk bruist op 11 september 
Kom naar de Dorcas Dag 2010 
 
Op zaterdag 11 september 
houdt hulporganisatie Dorcas 
haar jaarlijkse Dorcas Dag in 
Andijk. Het belooft dit jaar een 
dag vol ontmoeting en 
bruisende activiteiten te worden.  
 
U bent van 10.00 tot 15.00 uur 
welkom aan de Bedrijvenweg, 
die omgetoverd wordt tot 
uitgebreide markt met onder 
meer boeken, kleding, 
speelgoed en curiosa. Ons 
grand café met live muziek is de 
plek voor een hapje en een 
drankje. Voor de kinderen zijn er 
diverse buitenspellen. Ook de 
Dorcas Winkel zal open zijn. 
Kennismaken met ons werk in 
Afrika en Oost-Europa doet u 
met een rondleiding door de 
Dorcas-thematuin. De toegang 
is gratis.  
 
Opbrengt voor zorgproject 
verstandelijk beperkten 
De opbrengst van dit 
evenement is bestemd voor een 
zorgproject voor mensen met 
een beperking in Egypte. 
Slechts tien procent van de 1,5 
miljoen verstandelijk beperkte 
mensen in Egypte heeft toegang 
tot zorg. Dorcas zet zich de 
komende jaren in om de 
toegang tot dagopvang te 

verbeteren door de bouw van 
opvangcentra. De staf van de 
centra neemt deel aan 
vaktrainingen, zodat ook de 
kwaliteit van de zorg beter 
wordt. Een ander probleem in 
Egypte is dat er nog steeds een 
stigma rust op families die een 
gehandicapt kind hebben. Om 
te zorgen dat deze kinderen in 
de maatschappij gezien mogen 
worden, stimuleert Dorcas een 
integratieprogramma. In 2010 
steunt Dorcas dit project met 
ruim 113.000 euro.  
 
Dorcas 
Dorcas is een internationale 
hulporganisatie die in achttien 
landen in Oost-Europa en 
Afrika 180 projecten van lokale 
partnerorganisaties 
ondersteunt. Dorcas helpt, 
geïnspireerd door Mattheüs 25, 
de allerarmsten in de wereld, 
ongeacht ras, religie, geslacht 
of politieke overtuiging. In 
Nederland zijn tienduizenden 
vrijwilligers, ondernemers en 
giftengevers bij Dorcas 
betrokken. Meer informatie: 
www.dorcas.nl. 
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Via het a.m.c te horen gekregen 
,dat ik met een beetje geluk nog 
3 a 4jaar zou kunnen leven . 
Hopen op dat beetje geluk ,en 
dat het niet eerder terug komt. 
Sta elke drie maanden onder 
controle ,dus iedere  keer weer 
spanning. 
Vaak heb ik in de moeilijkste 
uren ervaren de tekst  ‘al ga ik 
door een dal van diepe 
duisternis gij zijt bij mij’ . 
Ondanks die weten schap is het 
vaak erg moeilijk. 
Wij houden U op de hoogte. 
Hartelijke groet en voor U allen 
het aller beste. 
Gré de Leeuw. 
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Mededelingen 
 
Startzondag 
Op 26 september vieren we de 
startzondag, dit keer samen met 
onze Doopsgezinde en Rooms-
katholieke broeders en zusters. 
Als  vervolg op het 
Kinderkerkenpad dat we in 2008 
hielden voor de schooljeugd, 
gaan we nu als gemeentes 
samen op pad langs alle 
‘ontzagwekkende’ plaatsen in 
Medemblik. (Zie de 
overdenking) 
We beginnen de dienst om 9.30 
uur in de St.Martinuskerk met 
een kort gedeelte, waarin we 
zingen, bidden, lezen en 
luisteren. Dan gaan we op stap. 
De ‘bewoners’ van de 
St.Martinuskerk vertrekken eerst 
en de protestantse 
gemeenteleden krijgen een 
korte rondleiding door de 
St.Martinuskerk. De volgende 
stop is dan de kapel van St. 
Martinus, en vandaar lopen we 
langs de voormalige Lutherse 
Kerk aan de Oosterhaven, via 
de voormalige Synagoge aan 
het Gedempt Achterom naar de 
Vermaning aan de Tuinstraat. 
Daar is weer een korte 
rondleiding en dan volgt een 
rondgang op de joodse 
begraafplaats aan de Oude 
Haven. Tenslotte zijn er  
rondleidingen in de 
Bonifaciuskerk en daar sluiten 
we met het tweede deel van de 

viering deze gezamenlijke dag 
af. Dit tweede deel begint om 
11.30 uur. 
Na afloop is er koffie met iets 
lekkers in de Bonifaciuskerk. 
We hopen dat velen zullen 
deelnemen aan deze dag. 
Uiteraard kunt u, als u wat 
minder goed ter been bent, dit 
aangeven, dan kunnen we voor 
vervoer zorgen. 
 
 
Ouderenmiddag 
Dinsdag 14 september a.s. 
starten we weer met de 
ouderenmiddagen. Om  14.30 
uur staan koffie en thee voor u 
klaar in de Bonfoyer van de 
Bonifaciuskerk. 
We beginnen seizoen 2010-
2011 met een liturgie. Het 
thema is: “Voor elkaar – met 
elkaar”. 
Onder het genot van een kopje 
koffie of thee hebben we elkaar 
na de vakantieperiode veel te 
vertellen. Ook is er tijd voor een 
spelletje bingo!!!! 
 
We hopen u allemaal weer te 
ontmoeten. 
De leiding van de 
ouderenmiddag. 
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Beleidsplan 
Al een seizoen is de kerkenraad 
bezig met het opstellen van een 
beleidsplan voor de komende 5 
jaar. Nu is dat niet zo eenvoudig 
als dat er dikwijls wordt gedaan. 
Het is niet een beschrijving van 
wat er in de gemeente gebeurt, 
maar een doordachte reactie op 
de bevindingen uit gesprekken 
met mensen uit en van buiten 
de kerkelijke gemeente 
 
 
Film 
De vakantietijd bijna voorbij. Het 
wordt al merkbaar vroeger 
donker. 
Tijd om weer een film met 
elkaar te gaan bekijken en er, 
als U dat wilt, na afloop over te 
praten. Want de film die wij 
kijken geeft ook altijd stof tot 
nadenken, althans, dat is de 
bedoeling. 
De eerste filmavond van dit 
nieuwe seizoen is op dinsdag 
12 oktober. 
We beginnen om 20.00 uur, de 
duur is ongeveer 90 minuten. 
 
Ik draai voor U: Rabbit Proof 
Fence. Een hek in Australië van 
noord naar zuid met als doel 
konijnen tegen te houden. 
 
In de volgende Onderweg zal ik 
U wat meer over deze film 
vertellen van een waar 
gebeurde, bizarre tocht van een 

paar Aboriginal kinderen in 
Australie. 
 
Noteert U alvast in de agenda: 
dinsdag, 12 oktober, 20.00 uur! 
 
Hannie Huttinga 
 
 
Actie Schoenendoos 2010 
Nog een beetje vroeg, maar we 
willen u nu vast attenderen op 
de actie schoenendoos van dit 
jaar. 
Wereldwijd zijn er dit jaar ruim 8 
miljoen schoenendozen 
uitgedeeld aan kinderen in 
oorlogsgebieden, weeshuizen 
en andere moeilijke 
levensomstandigheden. Vanuit 
Nederland en Belgie zijn er via 
Actie4Kids maar liefst 55.311 
dozen ingezameld voor 
Kameroen, Tanzania en 
Oeganda en elk jaar worden dit 
er meer! 
Het is een geweldig leuke 
najaarsactie en iedereen, jong 
en oud, kan meedoen door een 
doos mooi te versieren en te 
vullen met schoolspullen, 
toiletartikelen, speelgoed en 
een knuffel. 
Naast de schoenendoos wordt 
er waar mogelijk is ook een 
kleurrijk boekje uitgedeeld met 
Bijbelverhalen in de taal van de 
kinderen. Zo mogen de 
kinderen weten dat er naar hen 
wordt omgezien en dat er een 
God is die van hen houdt. 
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werk al 24 jaar bij een tandarts 
als tandartsassistente, ook leuk. 
 
3.   Wat is je favoriete T.V. 
programma 
 
Spoorloos,  Memories, De 
reünie. 
 
4.   Waar kun je echt kwaad 
over worden? 
 
Als mij of anderen onrecht wordt 
aangedaan. 
 
5.   Kun je iets noemen wat je 
aanspreekt in onze kerk? 
 
De ongedwongen sfeer. 
 
 6.   Wat is je bijgebleven van de 
catechisatie. 
 
Niet erg veel. 
 
7.   Wat is de meest 
inspirerende persoon in je 
leven? 
 
Nelson Mandela.  
 
8.   Welk Bijbelverhaal is je het 
meest dierbaar? 
 
De barmhartige Samaritaan. 
 
9.   Wat zou je in je leven beslist 
nog eens willen doen?         
 
Ik wil heel graag een wereldreis 
maken.  Misschien ooit eens. 

 
10. Wat heb je hier nog aan toe 
te voegen? 
 
Hoop nog lang van man, 
kinderen en kleinkinderen in 
goede gezondheid te 
genieten.    
 
 
Graag geef ik voor de volgende 
aflevering de pen door aan ??? 
  

 
 
Ingezonden 
 
Beste gemeente leden . 
  
Even een berichtje van de 
Spooksingel. 
De afgelopen tijd hebben we 
ontzettend veel belang stelling 
en steun van U allen gehad. 
Dit heeft ons ontzettend goed 
gedaan . 
Nog steeds weet ik dat er voor 
ons gebeden wordt. 
U heeft mij misschien in de kerk 
al met een nieuwe coup gezien, 
moet er zelf erg aan wennen 
,maar ben er blij mee. 
Steeds het zelfde verhaal 
vertellen maakt mij erg 
verdrietig en belemmert mij de 
draad weer een beetje op te 
pakken. 
Daarom laat  ik U  op deze 
manier weten hoe het nu met 
ons gaat . 
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Overleden: 
 
 9 juni 2010 
Dhr. Marco Jan Poot  
in de leeftijd van 65 jaar 
 
25 juni 2010 
Dhr. Willem Hayes  
in de leeftijd van 78 jaar 
 
27 juni 2010 
Dhr. Johan Hendrik Buter  
in de leeftijd van 31 jaar 
 
Bedankt voor het 
lidmaatschap van de kerk: 
Dhr. P.J. Sluis en mw. J.Sluis-
Feitsma,  
Kaapstander 252 
 
 
Verjaardagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 september  
Dhr. J.K. Steeman,  
Baljuwstraat 53 
 
8 september 
Dhr. G.de Graaff,  
Overtoom 48 
 
14 september 
Mw. P. Meijers-Gijzen,  
Waterborg 31 

16 september 
Dhr. A.C. Baantjer,  
Poortweydt 4 
 
26 september 
Mw. G. Vlot-Krabbe,  
Valbrug 22 
 
 

Tien vragen 
 
 
 
 
 
 
 
Aan: 

Marieke van Blanken 
 
1.   Kun je aangeven waar je 
geboren bent en de situatie 
waarin je opgroeide? 
 
Ik ben geboren in Groningen . 
Groeide op als tweede dochter 
in een gezin van 5 kinderen . 
Heb een hele leuke jeugd 
gehad. Mijn vader was heel 
reislustig .Dus we trokken vaak 
met z’n allen met een 
vouwwagen door Europa. 
Geweldig was dat. 
 
2.   Wat is, of was, volgens jou 
het mooiste beroep? 
 
Reisadviseuse lijkt mij leuk. 
Iedereen zegt ook dat ik dat 
had moeten worden. Maar ik 
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Doet U ook weer mee? We 
zullen proberen zoveel mogelijk 
schoenendozen te verzamelen! 
 
U kunt natuurlijk ook zelf voor 
een schoenendoos zorgen, door 
ze vanaf nu te bewaren! 
T.z.t. leest u er meer over in het 
kerkblad of hoort u in de kerk 
wanneer de actie start en 
wanneer de dozen ingeleverd 
kunnen worden. 
Helpt u mee te groeien naar 
60.000 schoenendozen? 
 
Namens de Pastorale Raad 
 
 
Kerst 2010 
Het is nog ver vooruit, het duurt 
echt nog maanden voordat het 
Kerst is, maar toch nu al een 
berichtje daarover. 
De feestdagen ‘vallen’ dit jaar 
een beetje ongelukkig: 
kerstnacht op vrijdagavond, 
kerstmorgen op zaterdag en 
tweede kerstdag op zondag. 
Over die tweede kerstdag gaat 
het in dit stukje. 
Iedere zondag houden we een 
dienst, dus ook op deze zondag. 
Alleen, omdat het een 
bijzondere zondag is, houden 
we ook een bijzondere dienst. 
Het is nog lang geen uitgewerkt 
plan, maar het ligt in de 
bedoeling om er een feestelijke, 
ontspannen zangdienst van te 
maken voor jong en oud. 
Daarnaast willen we kijken naar 

een tentoonstelling. En die 
tentoonstelling wordt 
samengesteld uit kerststallen 
en –stalletjes. Er zijn mensen, 
die deze verzamelen, en die ze 
wel willen opstellen. Maar 
iedereen kan natuurlijk zelf ook 
een kerststal maken, knippen, 
plakken en verven, zagen, 
timmeren of schroeven, 
tekenen en kleuren, borduren, 
breien, zelfs uit deeg bakken of 
in dichtvorm met woorden, 
noemt u het maar op.  
Vandaar nu al dit bericht, want 
er moet natuurlijk wel 
voldoende voorbereidingstijd 
zijn. 
Dus als u graag iets met uw 
handen doet, dan heeft u nu 
een doel: laat uw fantasie eens 
gaan en maak zelf een 
kerststal. De vorm, het 
materiaal, zelfs de grootte is 
vrij, alleen het onderwerp ligt 
vast: DE KERSTSTAL. 
Mocht u vragen hebben, neem 
dan gerust contact met mij op. 
Ik ben benieuwd. 
    
Tineke Don 
 
 
Motherwell-Zuid-Afrika 
Afgelopen zomer was ik samen 
met mijn  oudste zus op bezoek 
in Zuid-Afrika. Tijdens onze reis 
verbleven we de eerste week in 
Port Elizabeth bij ds. Rethie van 
Niekerk en haar man. Op 
dinsdag 3 augustus bezochten 



Onderweg September 2010- 10 

 
 

we Ds. Rodney Thabane. Hij is 
de predikant waarmee onze 
kerkenraadsleden in oktober 
2009 eerder contact hadden. Hij 
is een visionair en een zeer 
charismatisch mens die ons bij 
hem thuis ontving. Daar vertelde 
hij a.d.h.v. de bouwtekeningen 
over de vorderingen m.b.t. de 
nieuwbouw van het 
gemeenschapshuis en de 
pastorie. 
 
Door de organisatie van het 
afscheid van een van zijn 
directe collega’s is hierin veel 
tijd en geld gaan zitten en was 
er nog niet begonnen met 
geldwerving voor de 
nieuwbouw. Geld kan slechts 
eenmaal worden uitgegeven. 
 
Door de bureaucratie duurde 
het ook langer om de benodigde 
stempels en vergunningen te 
krijgen voor de nieuwbouw. 
Deze zijn nu binnen en er kan 
begonnen worden met de bouw. 
Echter, de overheid heeft als 
regel dat aan het eind van het 
jaar waarin begonnen wordt met 
de bouw, deze ook volledig 
klaar moet zijn. Vandaar dat dit 
jaar niet meer met de bouw van 
de kerk wordt begonnen, 
aangezien deze dan voor eind 
2010 klaar zou moeten zijn.  
 
Zoals het er nu uitziet wordt er 
op korte termijn begonnen met 
de bouw van een eenvoudige 

pastorie, welke aan het eind 
van dit jaar klaar kan zijn. 
In 2011 kan dan begonnen 
worden met de bouw van de 
kerk en het is reëel dat de bouw 
hiervan eind 2011 klaar kan 
zijn. 
 
De gemeente ter plaatse 
organiseert een High Tea en 
hoopt hiermee zo’n 2500 ZAR 
op te halen. Een heel bedrag 
voor Zuid-Afrikaanse 
begrippen. Een oogstfeest later 
in het jaar zal een lager bedrag 
opbrengen. Zo zijn zij aan het 
sparen. 
 
Daarnaast hebben zij een 
lening afgesloten via de 
landelijke  VG-Kerk. Het gaat 
hierbij om een aanzienlijk 
bedrag waarvan 10% als gift 
wordt gegeven.  
 
Met het bedrag dat wij bijeen 
hebben gespaard kan de bouw 
doorgaan en is de hoop en 
verwachting dat in 2012 groots 
uitgepakt kan worden met een 
feestelijke ingebruikname. 
 
Namens onze kerkelijke 
gemeente heb ik ds. Thabane 
de paarskaars van 2009 
overhandigd. Ik heb de 
achtergrond van het gebruik 
van de kaars in onze gemeente 
uitgelegd en ook verteld dat de 
kaars altijd gaat naar mensen 
waarmee wij ons in dat jaar 
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bijzonder verbonden voelen. Het 
is een teken van verbondenheid 
tussen onze beide gemeenten. 
 
Hij begreep onze bedoeling en 
nam de kaars in grote dank aan. 
 
Aan het eind van ons bezoek 
bezochten we nog het huiodige 
gebouw dat er staat en u allen 
wel bekend is van de foto’s. Aan 
de staat van het gebouw is niets 
veranderd. We werden hartelijk 
ontvangen door een viertal 
gemeenteleden. Met hen 
spraken we over de plannen 
voor de nieuwbouw. Het was 
een bijzonder samenzijn dat met 
een gezamenlijk gebed werd 
afgesloten. Ds. Rethie van 
Niekerk verwoordde in het 
gebed de gedachten en 
gevoelens van alle aanwezigen  
nl. dat met vereende krachten 
en Gods hulp een nieuwe 
ontmoetingsplek voor de 
gemeente mag komen. Een plek 
waar mensen kunnen en mogen 
samenkomen om te danken, te 
bidden en te vieren. 
 
Wij vertrokken met een 
mondelinge uitnodiging dat de 
kerkelijke gemeente Medemblik 
toch vooral aanwezig moet zijn 
bij de opening! Dus lieve 
mensen: ga maar sparen voor 
een bezoek aan Zuid-Afrika! 
 
Nicolette Vlaming 
 

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 Waterborg 121  
naar Valbrug 22 
 
Dhr. H.A. de Jonge  
van Overtoom 70  
naar Ridderstraat 1 
 
 Margreet Mulder  
van Zuiderkwelweg 1  
naar Amsterdam 
 
Ingekomen: 
Mw. T. Koolhaas-Groot,  
Valbrug 53 
 
Dhr. C.A. den Hartog,  
Brakeweg 65 


