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Kerkdiensten  

Bonifaciuskerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 15 januari 
Oecumenische dienst  
in de St. Martinuskerk 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorgangers:  
Pastor J. van Dril,  
Ds. W. v.d Molen en  
Ds. T. Don 
 
Collecte*: Diaconaal doel 
 
 
 
 
 
Zondag 22 januari 
Bevestiging ambtsdragers 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Koster:  J. Beek 
   Tel. 541578 
 
Collecte*: 
1e  Kerk 
2e  Jeugdwerk 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Zondag 29 januari 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. W. den Braber 
 
Koster:  K. van Duijn 
   Tel: 540414 
 
Collecte*: 
1e  Kerk 
2e  Instandhouding eredienst 
 
Bloemenfonds 
 
 
 
Zondag 5 februari 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. H. v.d. Burg 
 
 
Koster:  J.C. Klercq 
   Tel: 543921 
 
Collecte*: 
1e  Werelddiaconaat 
2e  Kerk 
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Zondag 12 februari 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: onbekend 
 
Koster:  J. Kool 
   Tel. 541127 
 
Collecte*: 
1e  Kerk 
2e  Missionair werk 

 
 
Zondag 19 februari 
Maaltijd van de Heer 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Koster:  L. Voorthuyzen 
   Tel. 541039 
 
Collecte*: 
1e  Diaconie 
2e  Kerk 
 
 
Zondag 26 februari 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Koster:  J. Beek 
   Tel. 541578 
 
Collecte*: 
1e  Kerk 
2e  Pastoraal werk 

 
 
*Alle collectedoelen zijn onder 

voorbehoud. Rooster is nog niet 
vastgesteld door kerkenraad. 

 

 
 
Bij de diensten 

Op 15 januari vieren we de dienst 
in oecumenisch verband. We 
komen bij elkaar om 10.00 uur in 
de St.Martinuskerk. Hoewel de 
kerk van binnen in de steigers 
staat, hebben we er toch voor 
gekozen niet uit te wijken. Als we 
zoveel mogelijk voorin gaan zitten 
hebben we weinig hinder van de 
steigers. Wel zal de komende 
week geprobeerd worden de 
verwarming zo optimaal mogelijk 
in te stellen.  
Zoals ieder jaar wordt de liturgie 
van de oecumenische dienst in 
het kader van de internationale 
bidweek voor de eenheid van de 
christenen opgesteld door een 
groep in een land. Dit jaar is het 
Polen dat aan de beurt is. We 
volgen, waar mogelijk deze 
liturgie waar nodig (liederen e.d.) 
hebben we aangepast naar onze 
gewoonte. De drie voorgangers, 
ds, Wieteke v.d. Molen, pastoor 
Van Dril en ds. Tineke Don zullen  
We hopen samen een fijne 
ontmoeting te hebben met de 
Eeuwige en met elkaar. 
Op 22 januari zullen we afscheid 
nemen van aftredende 
ambtsdragers en een aantal 
nieuwe ambtsdragers 
(her)bevestigen . Verderop in het 
blad leest u hierover meer. 
Op 29 januari zal ds. W. den 
Braber uit Vriezenveen voorgaan. 
Een week later , op 5 februari is 
ds. H.v.d.Burg uit Harderwijk onze 
voorganger. 
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De voorganger van 12 februari is 
op dit moment nog niet bekend. 
Op 19 februari vieren we de 
Maaltijd van de Heer in lopende 
vorm.  
De laatste zondag van februari is 
alweer de eerste van de 
Veertigdagentijd. We beginnen 
aan de weg naar Pasen aan de 
hand van de profeet Ezechiël.  
De cantorij verleent haar 
medewerking aan deze dienst. 
Dat alle diensten mogen staan 
onder de zegen van de Ene. 
 
 

Ziek en zeer  

 
Op dit moment liggen er, voor 
zover ons bekend, geen 
gemeenteleden in het ziekenhuis. 
Wel verblijven er mensen uit de 
gemeente in het Liornehuis te 
Medemblik en huize Sorghvliet te 
Andijk. 
Ook thuis strijden enkele 
gemeenteleden tegen een 
levensbedreigende ziekte. 
Wij bidden dat zij de kracht krijgen 
om te genieten van het mooie wat 
iedere dag brengt. 
Wij leven mee met allen die lijden 
naar lichaam of geest en dragen 
hen op aan de Eeuwige God. Dat 
Hij hun troostende en sterkend 
nabij wil zijn.  

 
 

 

 

 
INLEVEREN KOPIJ 

KERKBLAD  

 
Voor het nummer van  

maart 
 

kunt u uw kopij  
insturen tot en met 

 
Donderdag 23 februari 

 
Bij voorkeur via het bekende 

emailadres: 
 

onderweg@bonifaciuskerk 
medemblik.nl 

 
Het kerkblad zal dan rond  

vrijdag 2 maart verschijnen. 
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Overdenking  

Er stak een hevige storm op en de 
golven beukten tegen de boot, 
zodat die vol water kwam te 
staan.  

  Mk.4:37 
 
Ieder jaar weer in het 
stormseizoen, wanneer bomen 
lijken te breken als luciferhoutjes 
en de dakpannen je rond de oren 
vliegen, komt het weer boven, e 
Storm. Ja, ik ben een kind uit 
1953 en Zeeuwse van geboorte 
en dan krijg je dat mee. 
Weliswaar zag ik pas een half jaar 
ná de storm het levenslicht, het 
kleeft wel aan je, die storm van 
’53. Ook al bleef de ramp ver van 
mijn bed. 
En als er dan vele jaren later een 
film wordt uitgebracht met de titel, 
De Storm, ja, dan zitten de 
Zeeuwen van 75+ in de bioscoop. 
(Ze gingen later teleurgesteld 
naar huis, want de storm was 
alleen maar het decor van een 
romantisch verhaal.) 
Maar ze hebben het allemaal nog 
steeds, die onrust als de wind 
aantrekt.  
Als de storm dan weer gaat 
liggen, als het dan weer rustig 
wordt, dan voel je het in de lucht, 
alle vuiligheid is weer 
weggewaaid, de lucht is weer fris 
en schoon, net als bij mijn ouders 
het huis na de 
voorjaarsschoonmaak. 
In je leven kan het ook soms erg 
tekeer gaan, de hevige wind, ja, 
de storm rukt aan je grondvesten, 

de fundamenten van je bestaan. 
Alles ligt overhoop, je raakt alle 
houvast kwijt, al  die dingen 
brengen je volledig uit balans. 
. 
Dat kan je overkomen bij een 
ingrijpende gebeurtenis in je 
naaste omgeving, door zorgen om 
de kinderen en kleinkinderen, 
door psychische ziekte en zeker 
ook bij een levensbedreigende 
ziekte in je eigen huis.  
In de bijbel staan ook 
verschillende verhalen over storm. 
Denkt u aan Job, waar een storm 
het huis verwoest en God spreekt 
vanuit een storm, of aan Jona, die 
indirect door een storm tot zijn 
bestemming wordt geroepen, en 
dan ook het verhaal, waaruit het 
bovenstaande vers is gekozen. 
De leerlingen zijn op het meer en 
ze worden overvallen door een 
storm. De boot gaat heftig te keer 
en komt vol water te staan. 
Ze raken toch wel enigszins in 
paniek, de vissers onder hen 
misschien wat minder, maar als 
geheel zijn ze bang en ongerust. 
Jezus, die bij hen is, ligt te slapen. 
Ze porren hem. ‘Kan het u niet 
schelen dat we vergaan?’ 
Hij staat op en brengt met zijn 
stem de wind tot bedaren.  
En jawel, het wordt stil, tot 
verbazing van de leerlingen. Hoe 
kan dat, wie is deze mens? 
Een schitterend verhaal, een 
prachtig beeld van ons leven, een 
hoopvol verhaal. 
Als de storm je eigen leven 
bedreigt, als er geen veiligheid 
voorhanden is, als je heen en 
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weer geslingerd wordt tussen 
hoop en wanhoop, als je er 
helemaal alleen voor lijkt te staan, 
als de hemel gesloten lijkt en er 
geen redding te verwachten valt,   
maar je hebt  Jezus aan boord, 
dan hoef je niet te wanhopen, dan 
kun je Hem aanroepen, Hij kan je 
rust geven. 
Dat wil niet zeggen dat alle 
zorgen uit je leven verdwijnen , 
dat de ziekte is verdwenen, de 
klachten voorbij. Maar een gebed 
tot de Heer kan innerlijke rust 
geven, vrede met de situatie. 
Die vrede wens ik u toe, als het 
stormt in uw eigen leven. Dat de 
lucht mag opklaren en frisse lucht 
uw leven mag binnenstromen. 
 
  Ds. Tineke Don 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de pastorie 
We zijn dit jaar 
weer blij 
verrast door de 
grote stapel 
kaarten die we 
mochten 
ontvangen, vol 
goede wensen, 
lieve woorden, 

en welgemeende bemoedigingen. 
Voor dat alles willen wij u van 
harte bedanken. Tegelijk wil ik 
nogmaals, ook namens Nicolette 
u allen een fijn en zo mogelijk 
gezond 2012 toewensen. Wie 
daarover erg onzeker is, wens ik 
van harte goede moed en vrede 
toe. Dat God zich met ieder in uw 
persoonlijk laat kennen als 
Trooster en Bron van liefde. 
 
Wat zijn wij blij met de isolatie van 
het dak. Geen wind meer vanaf 
de zolder, geen tocht door het 
huis, beneden goed te 
verwarmen. Heerlijk gewoon. We 
genieten er dagelijks van. 
Eind januari-begin februari heb ik 
een aantal vrije zondagen, omdat 
Nicolette voor de studie een 
aantal weken van maandag tot 
vrijdag weg is. Ik ben dan graag in 
de weekeinden om die samen 
door te brengen. Door de week 
ben ik gewoon aan het werk. 
 
Een groet voor u allen. 
  Ds. Tineke Don 
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Mededelingen 
 
Terugblik feestdagen en 
voleinding 

Wat vliegt de tijd. De storm van de 
laatste dagen lijkt ook de klok wel 
vooruit te duwen. De dagen gaan 
open en ze gaan weer dicht. Nog 
zo kort geleden sloten we het 
kerkelijk jaar en begonnen we aan 
de Adventsperiode. En nu, nu is 
de kerst alweer voorbij en rest 
alleen nog de herinnering. Reden 
om nog eens even terug te kijken. 
Het kerkelijk jaar sloten we af eind 
november met de zondag van de 
Voleinding. Op die zondag keken 
we uit naar Gods Koninkrijk dat 
ons is beloofd en wij gedachten 
de gemeenteleden van wie we in 
het afgelopen kerkelijk jaar 
afscheid moesten nemen. We 
waren blij dat zoveel familieleden 
in ons midden waren. Wij 
gedachten 

Jantina Moes 
 
Annie Verleg   
 
Tine Pasterkamp 
  
Volkert  Putting 
  
Annie Riepma   
 
Jo Fransen  
  
Abby Hu  
  
Gerard Noor  
  
Dirk Winkel  

 

Wij geloven en vertrouwen dat zij 
ons zijn voorgegaan op de weg 
naar Gods hemelse Koninkrijk.  
Zij hebben nu al deel aan dat 
waarnaar wij uitkijken. 
 
Op de zondag van de Eerste 
Advent begonnen we met een 
nieuw kerkelijk jaar. We gingen 
aan de hand van Richteren (of 
Rechters) op zoek naar een 
koning die bij God hoort. Langs de 
verhalen van Debora, de 
bomen,en Simson kwamen we in 
de stal van Bethlehem. Daar 
vonden we de Koning, waarover 
in de schriften werd gesproken, 
de koning die bij God hoort. 
We vierden het feest voluit, met 
een gezellige kerstmaaltijd, 
voorafgaand aan de dienst bij 
kaarslicht in de nacht . De 
volgende morgen was het feest 
speciaal voor jong en oud, met 
kerststalletjes in de Noordbeuk en 
uiteindelijk zelfs een levende 
kerststal. Bijzonder was de 
aanwezigheid van Lotte Willemijn, 
de toen twee maanden oude 
dochter van Rutger van der Rijdt 
en Elisbeth Geveke. Heel veel 
dank dat jullie er waren om de 
levende kerststal mee te helpen 
vorm  te geven. 
Het was een prachtig feest, waar 
velen van hebben meegenoten. 
Op nieuwjaarsmorgen kwamen 
we weer bij elkaar, het was 
tenslotte zondag, de dag dat de 
gemeente van Christus 
samenkomt. Dit jaar vielen die 
twee dus samen, het begin van 
een nieuw kalenderjaar en de 
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eerste dag van de week, die 
verwijst naar de Paasmorgen. 
Het was goed om elkaar veel 
goede dingen toe te wensen en 
samen het nieuwe jaar in te gaan 
onder de zegen van de Eeuwige 
God. 
 
 
Opbrengst film 
De filmavond van 29 november 
ligt alweer even achter ons, maar 
ik wil alsnog graag laten weten 
dat we met een prettig aantal 
mensen naar Ryan’s daughter 
hebben gekeken. De reacties 
waren gelukkig enthousiast. Dat is 
toch altijd weer afwachten, want 
wat ik mooi vind, hoeft iemand 
ander nog niet te kunnen 
waarderen. De opbrengst van de 
vrijwillige bijdrage was mooi, ruim 
90 euro. 
We hadden afgesproken dat we 
het geld dit keer weer aan het 
‘family help program’ op Sri Lanka 
zouden doneren. Bij de 
kwartaalpost die ik van deze 
organisatie krijg was een verzoek 
aan de donateurs. Om rond kerst 
wat extra’s te kunnen doen voor 
de mensen waar we daar voor 
zorgen en om eventueel zelfs wat 
ouderen, die nog niet iemand in 
Mederland hebben die financieel 
voor hen zorgt, te kunnen 
trakteren op een kerstmaal. U 
begrijpt het; ik heb namens onze 
filmgroep 100 euro overgemaakt 
en dat is zeker goed terecht 
gekomen. 
Helaas kan ik u nog niet de 
volgende film aankondigen. Door 

alle drukte in december en de 
chaos nu even, heb ik niet op tijd 
een keuze gemaakt om in dit 
kerkblad te kunnen publiceren, 
maar het komt er aan. 
Op dit moment is het rommelig en 
hectisch bij ons, want, zoals u 
wellicht heeft gezien of gelezen, 
heeft de storm de dakbedekking 
van ons huis en dat van twee 
buren eraf gewaaid en in onze 
tuin, maar vooral in de tuin van de 
buren neergelegd. Gelukkig wordt 
er hard gewerkt om alles weer in 
orde te krijgen. Zo kun je, behalve 
in ons kerkblad, zomaar in de 
regionale krant en op televisie 
terecht komen. 
Nader nieuwe over de volgende 
film volgt dus nog! 
 
Hannie Huttinga 
 
 
Kunst- en Kerstfair 2011 

Ook deze aflevering was weer 
een groot succes met een netto 
opbrengst van € 6000,00. 
En vele handen maakten ook nu 
weer licht werk, daarom willen we 
een ieder die zijn of haar 
steentje in wat voor vorm ook 
heeft bijgedragen, hartelijk 
dank zeggen. 

We hopen de volgende keer weer 
op u te mogen rekenen. 
 
Namens de organisatie van de 
Kunst en Kerstfair, 
Wil Zeldenrust 
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De 5-puntige ster 

In de schikking voor Advent en 
Kerst stond een 5 puntige ster. 
Hierover heb ik wel wat vragen 
gekregen, een 5-puntige ster, een 
pentagram is toch heidens en 
hoort bij magie en occultisme? 
In het christendom komt naast de 
6-puntige Davidster ook de 5-
puntige ster voor. Er zijn diverse 
bijbelse en christelijke thema’s 
aan te wijzen waarnaar de 5 
punten verwijzen. 
Het getal 5 drukt uit dat  de 
Eeuwige, De Eén, met de aarde , 
het getal 4 
verbonden is. Het getal 4 staat 
voor de 4 uiteinden van de aarde 
en wordt 
verbonden met de Eén. 
Het getal 5 is een verwijzing naar 
de mens Jezus: vijf wonden, 5 
zintuigen. 
Daarnaast kennen we natuurlijk 
de vijf boeken van Mozes, de 
Thora. 
Ook van de psalmboeken zijn er 
vijf, we kennen de vijf broden (en 
de twee vissen)  
Tenslotte is de 5-puntige ster ooit 
gevonden in een zegel 
 Het pentagram is trouwens ook 
ooit gevonden in een zegel op 
een fragment van een handgreep 
van een kruik uit de vierde eeuw 
voor Christus met de hebreeuwse 
letters YRSLM (Jerusalem). 
Voldoende redenen dus om in 
symbolen zowel de 5- als de 6-

puntige ster te gebruiken. 

 
 

Nieuwe ambtsdragers 

Op zondag 22 januari treden er 
een aantal ambtsdragers af. We 
nemen met spijt afscheid. 
Gelukkig mogen we ook weer een 
paar nieuwe ambtsdragers 
bevestigen.  
Ron van de Haring zal worden 
bevestigd als ouderling. 
Als ouderling met speciale 
opdracht zullen worden bevestigd 
Heilke Kool (bezoekwerk en 
kerstactiviteiten) en Jannie Bos 
(bezoekwerk), Wil Zeldenrust zal 
verder gaan als ouderling met 
speciale opdracht 
(nieuwingekomenenbezoek en 
levensboek) en Elly v.d. Heiden 
zal worden bevestigd als diaken 
met als speciale opdracht het 
scribaat.  
We zijn blij dat we deze mensen 
bereid hebben gevonden  deze 
taken op zich te nemen. Toch 
komen we, als we alle activiteiten 
willen laten doorgaan handen te 
kort. We doen dan ook een 
dringend beroep op alle 
gemeenteleden om niet alleen 
mee te denken maar vooral ook 
mee te doen aan het 
gemeentewerk, als ambtsdrager, 
of ambtsdrager met speciale 
opdracht of als gemeentelid.  
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Kerkenveiling 2012 
Op zaterdag 17 maart willen we 

weer een kerkenveiling houden in 
de Noordbeuk van de 
Bonifaciuskerk. Noteert u vast 
deze datum in de agenda of op de 
kalender.  
Graag willen we dan weer diverse 
koopjes aanbieden. Vooral 
persoonlijke aanbiedingen doen 
het altijd erg goed. We willen u 
vragen om na te denken over wat 
u eventueel zou kunnen 
aanbieden voor de verkoop: 
oppassen, een etentje verzorgen, 
een uitstapje aanbieden enz. 
Hebt u creatieve ideeën, laat het 
dan aan ons weten. Misschien 
hebt u ook iets bijzonders waar wij 
als commissie nog voor op pad 
kunnen gaan. 
Natuurlijk zijn diverse voorwerpen 
ook welkom. Als u opruimt of uw 
huis verandert, denkt u dan aan 
de kerkenveiling. Misschien zijn er 
voorwerpen bij die goed te 
verkopen zijn. U weet het intussen 
wel, het is geen rommelmarkt, 
maar we willen graag goede 
spullen verkopen. 
De opbrengst is voor de stichting 
Bonifaciuskerk en die is weer 
verantwoordelijk voor het 
inzamelen van geld voor 
onderhoud en restauratie van 
onze prachtige kerk. 
De kerkenveilingcommissie, 
Klaas van Duijn 
Geke Geveke 
Pieter Dijkstra 
Wil Zeldenrust 
 

Diaconie 
Avondmaals 
collecte 2012 
Wielen voor het 
Woord     
In Afrika 
ondersteunt 

‘Stichting Antwoord’ uit Andijk 
lokale gemeentes door trainingen 
aan te bieden. Er is een grote 
vraag naar bijbelonderwijs en 
kennisverrijking op het gebied van 
evangelisatie en bijbelkennis.  
Stichting Antwoord ondersteunt 
een prachtig concept. De 
voorgangers krijgen een gedegen 
training en ontvangen een fiets na 
de training. Afstanden van 20 tot 
50 kilometer die normaal met te 
voet moesten worden afgelegd 
kunnen dan veel sneller worden 
bereikt. De boodschap wordt zo 
sterker en sneller verspreid!  
 
Wij kunnen een fiets en een 
training weggeven! Voor 175 euro 
kan een dominee een jaar lang de 
training volgen. Na 2 jaar is de 
training klaar en krijgt de 
voorganger een fiets cadeau.  
 
Dit project wordt ondersteund in: 
- Kenia 
- Mozambique 
-  Soedan  
 
De collectes van de 
avondmaalsvieringen in 2012 
zullen aan dit mooie project 
worden gedoneerd.  
 
De Diaconie 
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College van 
Kerkrentmeesters 

 
 
 
 
 
 
 

De solidariteitsheffing 2011 

Soms kan het gebeuren dat er 
zaken fout lopen. Niet omdat 
iemand met opzet roet in het eten 
gooit, maar omdat er een aantal 
dingen op hetzelfde moment 
plaatsvinden die de zaak in de 
war sturen. Zo ongeveer 
gebeurde dat met de 
solidariteitsheffing die in het 
najaar van afgelopen jaar geïnd 
had moeten worden. 
De vorige penningmeester die af 
en toe nog over de schouder 
meekijkt ging met vakantie. De 
nieuwe penningmeester werd ziek 
en de acceptgiromaker werd niet 
op tijd aangestuurd. Gevolg de 
inning van de heffing bleef 
achterwege.  
Een jaar overslaan is in onze 
gemeente met haar toch wat 
zwakke financiële positie geen 
optie, want de aanslag van 
ongeveer € 1400, - was al door de 
landelijke kerk opgelegd. 
De oude en de nieuwe 
penningmeester vonden 
gezamenlijk dat ze u er in 
december niet mee lastig konden 
vallen en dus hopen ze dat er na 
de kerst toch nog een beetje geld 
over is om uw gemeente te 
ondersteunen. 

In deze Onderweg vindt U 
daarom alsnog de aanslag van 
het jaar 2011 van. € 10, per 
gemeentelid. 

De solidariteitsbijdrage is bedoeld 
voor werk dat bovenplaatselijk 
gebeurd, maar wat eigenlijk bij de 
gemeente thuis hoort. 
Voorbeelden hiervan zijn bijv. het 
werk aan schippers en 
zeevarenden. Zij hebben hun 
thuisbasis in Rotterdam, maar zijn 
vaak uit heel andere plaatsen in 
ons land afkomstig. Door het werk 
te bundelen hoeft niet de 
gemeente van herkomst of de 
gemeente waar het werk 
plaatsvindt alleen voor de kosten 
op te draaien. Hetzelfde geldt 
voor het luchthavenpastoraat. In 
de vertrek en/of aankomsthal 
gebeuren vaak schrijnende en 
verdrietige dingen. En wat te 
denken van een luchtvaartongeluk 
waarbij pastores bij uistek 
diegenen zijn die ondersteuning 
kunnen bieden. Ook hiervan 
mogen we zeggen, dit gaat ons 
allen aan. Een derde voorbeeld is 
het studentenpastoraat. Jonge 
mensen in de vormende periode 
van hun leven kunnen af en toe 
ook wel een steuntje in de rug 
gebruiken. 
Al dit werk wordt betaald uit het 
solidariteitsfonds waar wij ons 
steentje aan bijdragen.  
De aanslag, die onze gemeente 
wordt opgelegd moet worden 
afgedragen. Uw hulp is daar 
dringend bij nodig. 
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Wat boven het bedrag van de 
aanslag binnenkomt, mag in de 
eigen gemeentekas blijven. 
Wij hopen, namens het college 
van kerkrentmeesters, dat u ook 
nu weer positief ingaat op ons 
verzoek om de 
solidariteitsbijdrage te voldoen. 
Wanneer U instaat bent om 
elektronisch te bankieren helpt u 
ons nog een keer, want elke 
acceptgiro kost momenteel € 0,23 
aan bankkosten voor de 
ontvanger. Wij proberen het u met 
de acceptgiro zo gemakkelijk 
mogelijk te maken, maar een 
overschrijving of bankieren via uw 
computer is de goedkoopste 
oplossing. 
 
Bij voorbaat onze dank: 
L. van Bergen en P.Schenk 
  
 
Kerkbalans 2012 

Als u dit leest, zijn we al weer 
begonnen met het nieuwe jaar 
2012. We hopen op een goed en 
gezond jaar voor u allen. 
Van 16 januari t/m 23 januari 
2012, worden alle gemeenteleden 
benaderd voor de jaarlijkse 
bijdrage 2012. Deze bijdrage is 
geheel bestemd voor onze 
gemeente. Daarom vragen wij u 
een financiële bijdrage te verlenen 
om het kerkenwerk in onze 
gemeente mogelijk te maken. Het 
thema is: Wat is de kerk mij 
waard?  

 de kerk is de plaats waar je 
samenkomt om God te 
ontmoeten, zoals vele 

generaties vóór ons ook al 
deden. Waar het niet gaat om 
wat je bezit of wat je 
presteert, maar om wie je 
bent. Een plaats waar 
iedereen welkom is.  
 

 de kerk is vaak letterlijk een 
baken: een markant 
herkenningspunt in de stad. 
Als het goed is dan is de 
kerkelijke gemeenschap ook 
daadwerkelijk een houvast in 
het leven. Een geestelijk thuis 
en een onbetaalbaar sociaal 
vangnet voor mensen die dat 
nodig hebben. 
 

 ook als je het kerkgebouw 
niet zo vaak meer van binnen 
ziet, wordt de kerk soms 
belangrijk. Op kruispunten 
van  het leven, zoals doop en 
huwelijk, en voor momenten 
van rouw en verdriet komt 
vaak de kerk in beeld. 

 
Wat ben ik de kerk waard? 

De kerk is het waard om je voor in 
te zetten. De vraag”wat is de kerk 
mij waard?’ kan ook worden 
omgekeerd en wordt dan:”wat kan 
ik voor de kerk betekenen ?” 
U kunt veel doen door aanwezig 
te zijn in de kerkdienst, door u in 
te zetten als vrijwilliger en 
natuurlijk door uw geldelijke 
bijdrage. 
 
Het College van 
Kerkrentmeesters. 
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Postadressen 

verpleeghuizen en 

ziekenhuizen 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Verhuisd: 

Rosalie Bouma  
van Vooreiland 13  
naar Amsterdam 
 
Karolien Arendse  
van Wijdesteeg 12  
naar Wognum 
 
Fam. Meirik  
van Pampus 10  
naar Nieuwstraat 24 
 
Verjaardagen: 

08-01:  
Mw. T. v.d. 
Vijver-
Hermelink,  
Verpleeghuis 
Nicolaas, 
Lutjebroek 

13-01:  
Mw. A. Rustenburg-Klaver,  
Parklaan 9 
 
Mw. L.C.G. Dijkman-Serno,  
Bagijnhof 19 
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01-02:  
Mw. E. Smit-Bijlsma,  
Valbrug 14 
 
Dhr. D. Schaap,  
Lijnbaanplantsoen 6 
 
04-02:  
Mw. D. Speelman-Keijzer,  
Droge Wijmersweg 5-98, 
Wervershoof 
 
05-02:  
Dhr. B. Oldenhof,  
Konstabelstraat 22 
 
14-02:  
Dhr. J. Speelman,  
Droge Wijmersweg 5-98, 
Wervershoof 
 
15-02:  
Dhr. F. Bloemhof,  
Gasthuysweydt 44 
 
19-02:  
Dhr. L. Smoor,  
Pekelharinghaven 11 
 
21-02:  
Mw. D. Bomekamp-Visser,  
Westersingel 36 
 
03-03:  
Dhr. J. Beek,  
Wijdesteeg 17 
 
Mw. S. Bos-Karsten,  
Westersingel 11 
 
 

 

Agenda 

Dinsdag 10 
januari 
14.30 uur 
Ouderenmiddag 
In de bonfoyer 

 
Donderdag 12 januari 
18.00 uur 
Samen aan tafel 
In de Bonfoyer 
 
Dinsdag 17 januari 
20.00 uur 
Kerkenraadsvergadering 
In de consistoriekamer 
 
Dinsdag 24 januari 
19.30 uur 
Bijeenkomst van alle lectoren 
In de kerk 
 
Woensdag 25 januari 
20.30 uur 
Informatieavond over de reis naar 
Oost-Turkije 
In de Bonfoyer 
 
Dinsdag 31 januari 
10.00 uur 
Vergadering raad van Kerken 
In de Rk-pastorie 
 
Dinsdag 7 februari 
14.30 uur 
Ouderenmiddag  
In de Bonfoyer 
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Uit de regio 

 
Impressies van de Generale 
Synodevergadering van 10, 11 
en 12 november 2011 

Namens de classis Hoorn-
Enkhuizen zijn Willem van 
Middendorp als diaken en 
ondergetekende, Geke Geveke, 
als ouderling-kerkrentmeester 
afgevaardigd. 
De vergadering van donderdag 
was voor twee dagdelen gewijd 
aan de Visienota ”De hartslag van 
het leven”. De kern van de 
visienota is de hoop, dat er 
toekomst is voor geloof en kerk. 
Er ontstond een levendige 
discussie waarin je de visie van 
de volle breedte van de kerk terug 
vond. Enkele opmerkingen troffen 
mij in het bijzonder: 
- Laten we de vreugde niet 

verliezen over wat en wie wij 
hebben. 

- Protestants zijn als een 
dynamische beweging zoals 
het begonnen is. 

- Het is nodig dat het licht van 
de Bijbel valt over het leven. 

De nota werd op twee stemmen 
na aanvaard door de volledige 
vergadering. Na het verwerken 
van de op- en aanmerkingen zal 
de nota verspreid worden. 
 
Verder waren er korte 
ontmoetingen met een Afrikaanse  
en een Aziatische delegatie. 
De nota Beroepscode en 
gedragsregels voor predikanten 
en kerkelijk werkers werd met 
algemene stemmen aanvaard. 

Er gaat de komende periode 
verder gesproken over de vorming 
van een coöperatieve 
samenwerking tussen Kerk in 
Actie, Edukans en Prisma. De 
noodzaak is aanwezig om samen 
sterk te staan voor het belangrijke 
werk van de kerk in de wereld, 
vooral nu de rijkssubsidie voor 
ontwikkelingswerk sterk wordt 
verminderd. In de vergadering van 
april worden er verdere besluiten 
genomen. 
 
Het studieverlof voor predikanten 
gaat veranderen. De bestaande 
regeling van drie maanden 
studieverlof eenmaal in de vijf jaar 
wordt veranderd in Permanente 
Educatie, die jaarlijks moet 
plaatsvinden. Veel predikanten 
hebben moeite met die 
verandering en er waren dan ook 
veel discussies. Er waren veel 
vragen en ingebrachte bezwaren. 
De invoering is uitgesteld tot april 
of september 2012, zodat er extra 
tijd is om de regeling verder te 
doordenken. 
 
Na drie dagen vergaderen is dit 
een korte indruk, maar wilt u nog 
meer weten dan kunt u de 
besluitenlijst en korte verslagen 
vinden op www.pkn.nl >Bestuur 
en organisatie> Verslagen en 
besluiten> Generale Synode 10-
12 november 2011.  
Ook is er een uitgebreid verslag te 
vinden in Kerkinformatie van 
december 2011. 
 
Geke Geveke 
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Ingezonden 

Thand'usana Babies Safe Home 

Thank you so much for that very 
kind donation of R2523.48! 
It will go far in helping towards 
bills that have to be paid or 
necessary purchases. Thank you 
for caring for those less fortunate. 
  
May God bless you as you have 
blessed us! 
  
Thand'usana wishes you and 
yours a very blessed Christmas 
and a peaceful and love-filled 
2012! 
  
Much Love 
Lorna Lamerton 
Thand'usana Babies Safe Home 
 
 
Een onbekende boom - De 
parabel van de panfluit 

Er was eens een boom, een 
onbekende boom, ergens langs 
de waterkant. Geplant  
door niemand weet wie. Hij leefde 
daar breeduit met vele takken. Hij 
droeg  
de forse stem van de wind, of de 
doodse stilte van de avondlucht. 
's Winters was het leven kaal, en 
zwiepend op de harde wind en 
met zijn  
twijgen als toegeklemde vuisten, 
stond hij maar te wachten op de 
lente. Tot  
zijn takken weer vol groen en 
bloesems schoten van 
ingehouden leven! 
En, als de zomer kwam, maakte 

hij gratis schaduw voor iedereen, 
en soms een  
paraplu tegen de regen. Zo leefde 
die boom daar, jaar in, jaar uit, op 
en  
neer in vier seizoenen. 
Maar op een zekere dag kwam er 
een man, gewapend met een 
mes. Er was geen  
ontkomen meer aan: de mooiste 
tak werd afgesneden en de man 
nam hem mee naar  
huis. Een dode tak . voorgoed van 
het leven weggesneden. En 
straks  
natuurlijk vergeten. 
Drie dagen later kwam de man 
terug bij de boom. Die stond daar, 
doodstil van  
angst. Welke tak is vandaag aan 
de beurt? 
Maar kijk, de man ging zitten aan 
de voet van de boom en hij blies 
op de  
afgesneden tak. Hij blies het lied 
van de fluit. De boom hield al zijn  
ruisen in en verstond de fluit: 
"Horen jullie mij? Ik leef! Ik leef! 
En meer  
dan ooit tevoren. Ik leef! Ik fluit! Ik 
zing!" 
 

Deze parabel is gelezen tijdens 

de voleindingszondag in 

november. 
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Leesrooster om thuis te lezen 

za. 14  Johannes 1:35-51 Herinnering aan de Jakobsladder 

zo. 15  Johannes 2:1-11 Feestvreugde 

ma. 16  1 Korintiërs 7:1-11 Zelfbeheersing 

di. 17  1 Korintiërs 7:12-24 Trouw aan je roeping 

wo. 18  1 Korintiërs 7:25-40 Hechtingsprobleem? 

do. 19  1 Korintiërs 8:1-13 Christelijke vrijheid 

vr. 20  1 Korintiërs 9:1-14 Leven van het evangelie 

za. 21  1 Korintiërs 9:15-27 Vrij 

zo. 22  Psalm 63 Lied van verlangen 

ma. 23  Handelingen 8:4-25 Onbetaalbare gaven 

di. 24  Handelingen 8:26-40 Leesles 

wo. 25  Handelingen 9:1-19a Wordt vervolgd ... 

do. 26  Handelingen 9:19b-31 Aansluiting 

vr. 27  Deuteronomium 12:1-12 Grenzen 

za. 28  Deuteronomium 12:13-28 Vlees en bloed 

zo. 29  

Deuteronomium 12:29–13:6 
HSV/NBG'51: 
Deuteronomium 12:29-13:5 

Hart en ziel 

ma. 30  

Deuteronomium 13:7-19 
HSV/NBG'51:  
Deuteronomium 13:6-18 

Dien alleen de HEER 

di. 31  Deuteronomium 14:1-21 Heilig dieet 

wo. 1  Deuteronomium 14:22-29 Tien procent 

do. 2  Deuteronomium 15:1-11 Armoedebestrijding 

vr. 3  Deuteronomium 15:12-23 Oormerk 

za. 4  Deuteronomium 16:1-17  Feestregels 

zo. 5  Deuteronomium 16:18–17:13 Recht 

ma. 6  Deuteronomium 17:14–18:8 Gezag en ontzag 

di. 7  Deuteronomium 18:9-22 Echte profetie 

wo. 8  Marcus 1:1-15 De bode en de Heer 

do. 9  Marcus 1:16-31 Spreken met gezag 

vr. 10  Marcus 1:32-45 Doorvertellen 

za. 11  Ezechiël 1:1-14 Stormachtig begin 

zo. 12  Ezechiël 1:15-28a Beschrijving van iets onbeschrijfelijks 

ma. 13  Ezechiël 1:28b–3:3 Vol van het Woord 

di. 14  Deuteronomium 19:1-13 Uitwijkmogelijkheid 

wo. 15  Deuteronomium 19:14-21 Oog om oog, tand om tand 

do. 16  Deuteronomium 20:1-9 Strijdvaardig, niet strijdlustig 

vr. 17  Deuteronomium 20:10-20 Om gruwelijkheden te voorkomen ... 

za. 18  Deuteronomium 21:1-9  Oplossing voor een onopgeloste moord 
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zo. 19  Marcus 2:1-12 Wie kan zonden vergeven? 

ma. 20  Marcus 2:13-22 Eetgewoonten 

di. 21  Ezechiël 3:4-15 Verstaanbare boodschap 

wo. 22  Ezechiël 3:16-21 Zware verantwoordelijkheid 

do. 23  Ezechiël 3:22-27 Niet vanzelf sprekend 

vr. 24  Psalm 57 Schuilplaats 

za. 25  Deuteronomium 21:10-21 Regels in een gebroken wereld 

zo. 26  Deuteronomium 21:22–22:12 Welke regels gelden voor u? 

ma. 27  Psalm 91 Bevrijdingslied 

di. 28  Ezechiël 12:1-7 Levend teken 

wo. 29  Ezechiël 12:8-20 Angstaanjagend 

do. 1  Ezechiël 12:21-28 Nabije toekomst 

vr. 2  Ezechiël 13:1-8 Zo spreekt de HEER 
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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
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