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Kerkdiensten 
Bonifaciuskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 6 maart 

Aanvang 10.00 uur 
Voorganger: Dhr. C. Baljeu 
 
Koster:   L. Voorthuijzen 
  Tel: 541039 
 
Collecte 
1e Zending Kerk in Actie 
2e  Kerk 
 
 
Woensdag 9 maart 
Biddag 
Aanvang: 19.30 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Collecte Diaconie 
 
 
 
Zondag 13 maart 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Zondag 20 maart 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Koster:  K. van Duijn 
  Tel: 540414 
 
Collecte: 
1e  Kerk 
2e Onderhoud gebouwen 
 
 
Zondag 27 maart 

Aanvang 10.00 uur 
Voorganger: Ds. T. van Lente-
Griffioen 
 
Koster:  J.C. Klercq 
  Tel: 543921 
 
Collecte 
1e Kerkinactie / Diaconaat 
2e Kerk 
 
Bloemenfonds 
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Bij de diensten 
Op zondag 6 maart is er een 
gastvoorganger. 9 maart vieren 
we de Biddag voor Gewas en 
Arbeid. Dat valt dit jaar samen 
met Aswoensdag, de eerste dag 
van de Veertigdagentijd. 
Vanaf die dag gaan we op weg 
naar Pasen. We volgen de 
lezingen, zoals die in het rooster 
worden aangegeven. 
Dat betekent dat we op 13 maart 
lezen over de beproeving in de 
woestijn. Jezus staat niet alleen, 
Hij ontmoet ook engelen van God 
die voor Hem zorgen. 
Een week later lezen we het 
verhaal over de ontmoeting op de 
berg. Petrus zou het liefst dat vast 
willen houden en boven op de 
berg willen blijven. 
Een week later, op 27 maart is er 
een gastvoorganger. Op het 
rooster staat het verhaal van het 
gesprek met de Samaritaanse 
vrouw.  
Dat alle dienste gezegende 
diensten mogen zijn. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Memoriam 
 

 
Op maandag 24 januari 
2011 is op 86 jarige 
leeftijd overleden de 
heer  

Jaap van Leverink 
 
Hoewel de heer van Leverink niet 
aan onze kerk verbonden was 
heeft hij veel tijd aan de 
organisatie en werk voor de 
restauratie aan de Bonifaciuskerk 
besteed. Hij had namelijk een 
grote voorliefde van behoud van 
monumentale gebouwen. Door 
kontakten te leggen bij diverse 
organisaties en het opzetten van 
acties zoals verkoop van 
oliebollen en met een 
draaiorgeltje op de romantische 
markten staan om geld in te 
zamelen voor de kerk zal 
menigeen hem herinneren. Ook 
heeft hij eigenhandig een 
muurschildering op een van de 
pilaren gezet dat later door een 
“medewerker” van 
monumentenzorg op niet al te 
professionelen manier weer te 
vernielen. Hij had ook liever 
gezien dat de firma Woudenberg 
de restauratie mocht uitvoeren. 
Wij verliezen in hem een 
karakteristieke man met veel 
voorliefde voor Medemblik met 
zijn monumenten. Zijn laatste wil 
was om begraven te worden in 
“ZIJN” Medemblik.                               
 
Han Kool 
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Op 5 februari j.l. is overleden mw.  
 

Trijntje (Tine) 
Pasterkamp-Mulder 

 
in de leeftijd van 77 jaar. Na een 
afscheidsdienst o.l.v. ds. Wielstra 
uit Uithoorn is zij naar haar laatste 
rustplaats gebracht. 
Ze was een Friese van geboorte 
en was door haar huwelijk met 
dhr. Pasterkamp via Lelystad in 
Medemblik terecht gekomen.   
Wij kenden haar als een 
hartelijke, zorgzame en werkzame 
vrouw, die altijd in de weer was 
voor haar gezin, maar ook in haar 
omgeving. Vooral heeft ze veel 
betekend voor haar zuster, die 
een lichamelijke en geestelijke 
beperking had. 
In het kerkelijk en maatschappelijk 
leven heeft zij haar steentje 
bijgedragen. “Omzien naar elkaar” 
stond bij haar hoog in het 
vaandel. Ze was lid van de 
kerkenraad, deed bezoekwerk in 
de wijk, en als er daadwerkelijke 
hulp geboden moest worden aan 
mensen in moeilijke 
omstandigheden, dan kon men 
altijd een beroep op Tine doen. 
Jarenlang zat zij in de leiding van 
de ouderenmiddagen. Nauw 
betrokken was zij bij de start van 
de Open Tafel in huize St. 
Martinus. De doelstelling 
hierachter had haar hart: mensen 
uit hun isolement halen door 
gezamenlijk de warme maaltijd te 
gebruiken. 
 

 
Tine Pasterkamp was een sociaal 
bewogen kerklid, die we zeker 
zullen missen. 
We wensen allen die zij achterliet 
van harte Gods troostende 
nabijheid toe.  
  Ds. Tineke Don 
(met dank aan Annie Visser) 
 

 
 
Ziek en zeer 

Op dit moment 
liggen er, voor 
zover bekend, 
geen 

gemeenteleden in het ziekenhuis. 
We leven in stilte mee met de 
zieken thuis, zoals Gré de Leeuw 
en Thom Harkema. We wensen 
hun moed en kracht.   
Dat de Eeuwige hen mag dragen 
op moeilijke momenten. 
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Overdenking  
 
“Nauw is de poort naar het leven, 
en smal de weg ernaartoe, en 
slechts weinigen weten die te 
vinden.” (Matt. 7, 14a)  

 
VRIJE WIL? 
Kan een mens werkelijk kiezen, 
heeft hij een vrije of een slaafse 
wil?  En wat is de rol van de 
godsdienst hierin? 
 Luther stelde tegenover Erasmus 
dat de mens slechts een slaafse 
wil heeft. En daarmee sluit Luther 
min of meer aan bij de apostel 
Paulus, wanneer die zegt: “De 
geest is wel gewillig, maar het 
vlees is zwak.” En ook: “Het 
kwade dat ik niet wil, dat doe ik.”  
Maar .. Paulus zegt niet dat de 
mens helemaal nooit iets goeds 
kan doen.  
Zo roept ook Jezus met zoveel 
woorden op de juiste weg te 
kiezen: Niet de brede maar de 
smalle.  
Dus de mens kan kiezen, maar 
blijkbaar is die keus lastig. Moeilijk 
is het de weg naar het leven te 
vinden en slechts weinigen 
bewandelen die. 
Moderne hersenonderzoeken 
lijken dit te ondersteunen: De ene 
mens heeft meer aanleg om 
verleidingen te weerstaan dan de 
andere. 
Dit zou tot de conclusie kunnen 
leiden, dat (sommige, vele?) 
mensen niet meer 
verantwoordelijk gehouden 
zouden kunnen worden voor hun 
daden. 

Op dit punt wordt de rol van de 
(joods-christelijke) godsdienst 
interessant. Wordt daarin een 
zekere defaitisme verkondigd, 
bijv. dat de mens volledig en altijd 
onbekwaam tot enig goed is en 
geneigd tot alle kwaad? Of wordt 
ondanks die neiging toch de 
oproep het goede te kiezen 
voorop gesteld? Wie onbevangen 
de bijbel leest, kan zien dat de 
mens ondanks verkeerde keuzes 
telkens weer teruggeroepen wordt 
naar zijn verantwoordelijkheid:  
Na de zo genoemde „zondeval‟, 
klinkt er: “Adam, waar ben je?”  
En na de eerste broedermoord, 
“Kaïn, waar is je broeder?” 
 
Aan het slot van zijn Bergrede 
roept Jezus ons ook op 
verantwoordelijke keuzes te 
maken. Wel waarschuwt Hij met 
zoveel woorden voor een 
goedkoop en gemakkelijk 
optimisme. Luther en de 
Heidelbergse Catechismus (HC) 
bedoelden niet anders: 
“…geneigd tot alle kwaad? Ja, 
tenzij…. Tenzij de mens door 
Gods Geest wederom geboren 
wordt.” Kortom, we zijn niet 
gedoemd tot verkeerde keuzes. 
Hij die uit Gods Geest leefde, wil 
deze kracht van liefde en recht 
ook telkens weer aan ons 
schenken. Maar zoek dan wel 
steeds weer het licht van de Heer, 
oefen je, train je in zijn navolging 
in het maken van de juiste 
keuzes.  
Zoals een oude zegenbede zegt: 
“Moge uw kruis staan tussen mij 
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en alle grijpgrage hebzucht, 
tussen mij en alle loze leegte, 
tussen mij en alle akelige 
angsten, tussen mij en alles wat 
duister is en mij bedreigt.” (Iona) 
En de Eeuwige zal overal en in 
alles bij je zijn! 
  Ds. Tineke Don  

 
Uit de pastorie 

Langzamerhand 
pak ik de draad 
van mijn werk weer 
op, eerst voor 
50%, in maart voor 
75% en in april 
weer de volledige 

werktijd. De eerste maanden viel 
het af en toe nog wel tegen, ik 
was heel snel moe. Toch heb ik 
een groot aantal bezoeken 
afgelegd en de diensten kunnen 
doen, zoals  afgesproken. In 
maart komt er o.a. een  paar 
vergaderingen bij. Zo hoop ik het 
weer stap voor stap op te 
bouwen. 
Ik dank iedereen die in de tijd dat 
ik niet volledig werk ook een stuk 
werk (erbij) verricht, zodat de 
meeste dingen gewoon door 
kunnen gaan.  
Inmiddels is er op 11 febr. een 
klein Wetterhoun-pupje geboren, 
een prachtig kereltje. Helaas was 
hij de enige in het nest, maar des 
te meer genieten we van deze 
kleine man. Bijzonder om zo‟n 
enkeling in zijn ontwikkeling te 
volgen.  
 
Een groet voor u allen, 
  Ds. Tineke Don 

Mededelingen 
 
Afscheid ouderling pastorale 
raad 

Op 16 januari werd tijdens de 
kerkdienst afscheid genomen van 
3 leden van de kerkenraad. 
Helaas betekent dit afscheid drie 
opengevallen en niet ingevulde 
plekken. 
Het schrijven van dit stukje voor 
onze ONDERWEG is één van de 
laatste dingen die ik, namens de 
pastorale raad, beloofde te zullen 
doen.  
Natuurlijk blijven er wel wat 
activiteiten over, maar dat zijn 
vooral dingen waaraan veel leden  
van onze gemeente meedoen en 
waarvoor je geen ouderling hoeft 
te zijn. 
 
Het waren 5 boeiende jaren, ik 
had het niet willen missen, maar 
nu ben ik even toe aan een wat 
rustiger periode, met wat meer tijd 
voor zoveel zaken waaraan ik 
minder  toe kwam. 
 
We hebben binnen de pastorale 
raad onze kerkelijke gemeente in 
4 “wijken” verdeeld. 
We hebben besloten dat ook zo te 
laten en niet “mijn wijk”over de 3 
overblijvende ouderlingen te 
verdelen. Dat betekent dat wijk 
West op dit moment geen 
ouderling heeft 
In de werkwijzer kunt u zien om 
welke straten het precies gaat. 
Bij dringende behoefte aan een 
ouderling kunt U natuurlijk altijd 
contact opnemen met één van de 
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andere ouderlingen van de 
pastorale raad. 
 
Ik hoop oprecht dat er een nieuwe 
ouderling voor wijk West zal 
komen, want bij een kleiner 
wordend groepje wordt het 
ouderling zijn zwaarder en kunnen 
er minder zaken worden 
ondernomen.  
 
We komen elkaar zeker tegen in 
onze gemeente, 
Groet, Hannie Huttinga 
 
 
Gemeenteavond 25 januari 

A.d.h.v. het boekje „ 30 kansrijke 
modellen voor de missionaire 
gemeente‟ konden 
gemeenteleden hun voorkeur 
uitspreken. 
Een vraag was:  
„Als u een korte schets van onze 
gemeente moet geven, welke 
omschrijving kiest u dan?‟ 
- Een open, gewone gemeente 

(12 maal) 
- Een herkenbare en 

verrassende 
geloofsgemeenschap (2 
maal) 

- Een geloofsgemeenschap die 
leeft uit Gods liefde, zorgt 
voor elkaar en getuigt in de 
wereld (2 maal) 

- Een gemeente, die in de 
Bijbelse traditie samen leert, 
viert en dient ( 1 maal) 

 
Aan de aanwezigen werd 
gevraagd welk model van 
gemeente-zijn hen het meest 

aansprak. Mensen konden drie 
modellen kiezen.  
De uitkomst was als volgt: 
- 1: De gastvrije gemeente  
  (7 maal) 
- 28: De gemeente aan de 

maaltijd (6 maal) 
- 2: De bezielende gemeente (4 

maal) 
- 22: De gemeente op de 

kruispunten van het leven  
  (3 maal) 
- 6: De dienende gemeente  
  (3 maal) 
- 21: De gemeente op de markt (2 

maal) 
- 24: De gemeente met het 

kerkgebouw als missionair 
vertrekpunt (2 maal) 

- 15: De gemeente voor het dorp 
(2 maal) 

- 12: De gemeente met hart voor 
cultuur (2 maal) 

- 4: De gemeente met aandacht 
voor communicatie (1 maal) 

- 11: De pastorale gemeente  
  (1 maal) 
- 20: De gemeente voor toeristen 

(1 maal) 
- 30: De gluren-bij-de-

burengemeente (1 maal) 
 
 
Gemeenteavond 9 maart 

Op woensdagavond, de tweede 
woensdag in maart, vieren we de 
Biddag voor Gewas en Arbeid. 
We lezen dan een gedeelte uit de 
Bergrede en denken na over 
gerechtigheid. 
Na de avonddienst houden we de 
gemeenteavond. We zijn van plan 
daar een reeks foto‟s te laten zien 
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van de reis naar Israel, die 
gemeenteleden en anderen 
maakten in januari 2010. Aan de 
hand van de foto‟s maken we een 
rondreis en laten we u iets zien 
van dat prachtige land. We hopen 
op een grote opkomst.  
 
 
Kerkenveiling 12 maart 2011 

De kerkenveiling 
commissie is weer 
bij elkaar geweest 
en wij hebben 
besloten om ook 
dit jaar weer een 
kerkenveiling te 

organiseren. Op zaterdag 12 
maart willen we de veiling houden  
in de Noordbeuk van de kerk. We 
hopen op een grote opkomst met 
heel veel kooplustige mensen. Als 
er veel mensen zijn wordt het 
vanzelf ook gezellig. Neemt u 
vooral ook de buren, vrienden, 
kinderen en kennissen mee.  
De opbrengst is voor het 
onderhoud van de Bonifaciuskerk 
en die kerk is van alle 
Medemblikkers! Veel mensen 
bezoeken de kerk ook voor 
tentoonstellingen, concerten en 
voorstellingen. Dus komt u 
allemaal vanaf 20.00 uur in de 
Noordbeuk. 
 
 
Film  

Op dinsdag, 15 maart in de 
Bonfoyer. Aanvang: 20.00 uur 
 
Na de herhaling van de film 
Rabbit Proof Fence  gaan we nu 

weer met elkaar een “nieuwe” film 
zien en er over napraten. 
Ditmaal een film die mij is 
aangereikt door Wil Zeldenrust, 
die hem zag tijdens onze jaarlijkse 
terugkom/studiedag van de 
cursus Theologie voor 
Gemeenteleden. 
De film heet: WHALE RIDER, 
naar de gelijknamige roman van 
Witi Ihimaera, en is diverse malen 
bekroond als winnaar 
publieksfilm. En naar mijn mening 
terecht. 
“De mystiek van de Maori‟s 
prachtig in beeld gebracht.” 
 
Als Pai geboren wordt, overlijden 
haar tweelingbroertje en haar 
moeder.Ze wordt groot gebracht 
door haar oma en opa. Opa Koro 
is de leider van de Maori-stam en 
teleurgesteld dat Pai een meisje is 
en hem daardoor niet kan 
opvolgen als leider. 
Bij gebrek aan een kleinzoon richt 
hij een heilig school  op waar hij 
een clubje jongens traint, in de 
hoop dat daar een geschikte 
opvolger tussen zit. 
Koro wil maar niet inzien dat Pai 
werkelijk alle eigenschappen bezit 
die haar tot een ideale leider 
maken 
 
Wie komt kijken op deze dinsdag 
zal begrijpen waarom deze film 
zoveel prijzen in de wacht heeft 
gesleept! De film duurt ongeveer 
100 minuten. 
 
Hannie Huttinga 
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Lezen:” Het doet wat met je” 

 
Wanneer het u 
ontgaan is in het vorige 
kerkblad,volgt hier een 
hernieuwde oproep 

voor iedereen die graag leest en 
er ook wel eens met anderen over 
wil praten. 
Dit kan op donderdag 31 mrt a.s. 
in de Foyer wanneer we een 
avond zullen houden over het 
thema: "Lezen het doet wat met 
je". 
De vaste leeskring wil dan samen 
met iedereen die zich voor dit 
onderwerp interesseert wat dieper 
ingaan op de vraag: waarom 
lezen wij eigenlijk en wat betekent 
het in of voor je leven. 
U wordt van harte uitgenodigd. 
Ook mensen van buiten de directe 
kerkelijke kring zijn welkom. Dus 
kent u iemand op wiens het lijf 
dit geschreven is, neem hem of 
haar mee.   
Meld u even aan dan krijgt u ter 
voorbereiding een artikeltje uit 
een tijdschrift. 
Verder hoeft u alleen een boek 
mee te nemen dat iets voor 
u betekent  of wat u mooi 
gevonden heeft 
Graag tot 31 maart: Laura van 
Bergen (0227-541684). 
 
 
Paaskaars 

Ook dit jaar zullen we in de 
Paasnacht weer een nieuwe 
Paaskaars de kerk indragen. Het 
is een goed gebruik in veel 
protestantse kerken geworden. 

Nadat vele eeuwen geleden alle 
symbolen als „rooms‟ buiten de 
deur waren gezet, komen de 
laatste 50 jaar enkele symbolen 
weer terug. De kleuren van het 
kerkelijk jaar, verbeeld in 
antependium op de liturgische 
tafel en de stola van de predikant 
zijn daarvan een voorbeeld. Ook 
de paaskaars hoort bij die 
hervonden symbolische 
voorwerpen. 
De Paaskaars, die brandt 
wanneer wij als gemeente 
samenkomen, verbeeld de 
Levende Heer, rondom wie wij 
ons verzamelen. Hij is in ons 
midden met zijn Licht. 
Een paaskaars wordt door de 
kaarsenfabrieken speciaal 
gemaakt en per jaar verschilt de 
„versiering‟. De kerkenraad kiest 
ruim voor Pasen welk ornament 
de voorkeur heeft en dan wordt de 
kaars besteld. 
De afgelopen jaren was er steeds 
een sponsor, die spontaan 
aanbood de paaskaars van dat 
jaar te financieren, als een 
(aftrekbare) gift aan de gemeente. 
Voor 2011 zijn we nog op zoek 
naar een sponsor. (Een 
paaskaars kost zo‟n € 100,--.) 
Het is een goed gebruik de naam 
van de sponsor niet bekend te 
maken, tenzij deze er zelf om 
vraagt. 
Mocht u bereid zijn deze kaars te 
betalen en te schenken aan de 
gemeente, wilt u dit dan door- 
geven aan een van de 
ouderlingen of de predikant? 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
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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 

 
Overleden: 

 
4 februari 2011 
 Mw. Trijntje Pasterkamp-Mulder  
In  de leeftijd van 77 jaar 
 
Ingekomen: 

Dhr. W.H. van Hattum en Mw. 
E.M. van Hattum  
vanuit Heerhufowaard  
naar Uiverstraat 1 
 
Mw. G. Huijzer-Versteeg  
vanuit Stedebroek  
naar Uiverstraat 1 
 
Mw. E. Bakker-Stapel  
vanuit Stedebroek  
naar Uiverstraat 1 
 
Mw. M.A. van der Molen-Volkers  
vanuit Wieringen  
naar Uiverstraat 1 
 
Mw. J. Dijkman-van Veen  
vanuit Zwaag  
naar Uiverstraat 1 
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Verjaardagen: 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 maart 
Mw. J. Hamers-van Luyken,  
Valbrug 20 
 
10 maart 
Dhr. L. Voorthuijzen,  
Oude Haven 5A 
 
11 maart 
Dhr. H. Jongejeugd,  
Westereiland 45 
 
12 maart 
Mw. A. Brödel-Visser,  
Waterborg 149 
 
18 maart 
Mw. T.Vijn-Zwaan,  
Liornehuis, Hoorn 
 
21 maart 
Mw. F. Bakker-Pols,  
Pekelharinghaven 12 
 
22 maart 
Dhr. H. Hempenius,  
Waterborg 161 
 
Mw. M.M. Hayes-Vink,  
Droge Wijmersweg 5-65 
 
24 maart 
Mw. A. Mastenbroek,  
Schuitevoerderslaan 21 

25 maart 
Mw. Z.Zwaan-Vlieg,  
Valbrug 50 
 
31 maart 
Dhr. J.C. Klercq,  
Lijnbaanplantsoen 2 
 
 
 
 

 
INLEVEREN KOPIJ 
KERKBLAD APRIL 

 
Voor het nummer van  

april  
kunt u uw kopij  

insturen tot en met 
 

Donderdag 24 maart 
 

Bij voorkeur via het bekende 
emailadres: 

 
onderweg@bonifaciuskerk 

medemblik.nl 
of 

Meerlaan 40 A. 
 

Het kerkblad zal dan rond vrijdag 
1 april uitkomen. 
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Ingezonden 
Homo absurdus 
 
Wij gebruiken steeds meer 
kilometers 
om iets te beleven. 
Wij gebruiken steeds meer 
prikkels 
om te lachen. 
Wij gebruiken steeds meer 
bezigheden 
om iets te doen.  
Wij gebruiken steeds meer ideeën 
voor een visioen 
Wie heeft ons dat geleerd? 
 
Wij gebruiken steeds meer 
beelden 
voor een beeld. 
Wij gebruiken steeds meer 
woorden 
voor een woord. 
Wij gebruiken steeds meer 
gedachten 
voor een gedachte. 
Wij gebruiken steeds meer 
gevoelens  
voor een gevoel. 
Wie heeft ons dat geleerd? 
 
Wij gebruiken steeds meer tijd 
om te sparen. 
Wij gebruiken steeds snellere 
auto‟s  
om steeds langzamer te rijden 
Wij gebruiken steeds meer 
machines 
om steeds minder mensen te 
gebruiken 
Wij gebruiken steeds meer 
beloften 
om steeds minder waar te maken. 
Wie heeft ons dat geleerd? 

 
Wij gebruiken steeds meer 
voor steeds minder. 
Ten slotte hebben wij alles 
opgebruikt: 
aarde, lucht, water, energie. 
geest, gevoel, hoop en mensen. 
Tenslotte hebben wij onze planeet 
opgebruikt. 
Was dat het waard? 
 
(Bodo  Rieger. Uit: Kerkenwerk) 

 
Ingezonden door Rudy Bouma 

 
 
Medemalaca Vocali 

Gemengde Zangvereniging 
Medemalaca Vocali geeft 
binnenkort haar jaarlijks concert 
dat wederom op 2 dagen 
uitgevoerd zal worden in de 
Bonifaciuskerk in Medemblik: 
Zaterdag 26 maart om 20.15 uur 
Zondag 27 maart om 14.30 uur. 
Een bijzonder programma wordt 
ten gehore gebracht met voor de 
pauze: Die Sieben Worte Jesu am 
Kreuz van César Frank en na de 
pauze kunt u luisteren naar: 
The Armed Man: A Mass For 
Peace van Karl Jenkins. Na de 
waanzin van de oorlog, een 
oproep tot vrede en een betere 
wereld voor ons allen. 
Prachtige muziek en koorwerk 
onder leiding van dirigent Jan 
Laan met medewerking van een 
30 man sterk orkest en 4 solisten.  
Toegangsprijs € 18,-. 
Kaartverkoop Sint Pieter 542156 
en Praktisch Projectmeubel 
540015 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 8 maart  
18.00 uur 
In de Bonfoyer 
Samen aan tafel. 
 
19.30 uur  
in de consistoriekamer 
Vergadering van de kerkenraad 
 
Woensdag 9 maart  

10.00 uur 
In de pastorie 
Vergadering van de werkgroep 
liturgie met het oog op de 
Paasnacht 
 
19.30 uur 
In de kerk 
Dienst op de Biddag voor gewas 
en arbeid 
Aansluitend in de Bonfoyer 
Gemeenteavond.  
Zie elders in dit blad 
 
Zaterdag 12 maart 
11.30 – 15.00 uur 
Bezichtigen kavels en verkoop 
 
Vanaf 20.00 uur 
In de Noordbeuk 
Kerkenveiling 
 
Dinsdag 15 maart 

14.30 uur 
In de Bonfoyer 
Ouderenmiddag 

 
Dinsdag 15 maart 

20.00 uur 
In de Bonfoyer 
Filmavond 
 
Woensdag 16 maart 

19.30 uur 
In de Bonfoyer 
Cantorij 
 
Woensdag 23 maart 

19.30 uur 
In de Bonfoyer 
Cantorij 
 
Woensdag 30 maart 

19.30 uur 
In de Bonfoyer 
Cantorij 
 
Donderdag 31 maart 

20.00 uur 
In de Bonfoyer 
Avond over lezen 
 
 
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 
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Leesrooster om thuis te lezen 
 
za. 5 2 Korintiërs 2:14-3:6 Geen dode letter 

zo. 6 2 Korintiërs 3:7-18 Open verhouding 

ma. 7 2 Korintiërs 4:1-15 Helderheid 

di. 8 2 Korintiërs 4:16-5:10 Zicht op de toekomst 

wo. 9 2 Korintiërs 5:11-21 Gepaste trots 

do. 10 2 Korintiërs 6:1-7:1 Liefdesverklaring 

vr. 11 2 Korintiërs 7:2-16 Heilzaam verdriet 

za. 12 Psalm 32 Biecht 

zo. 13 Jakobus 4:11-17 Let op je woorden 

ma. 14 Jakobus 5:1-6 Rijk-dom  

di. 15 Jakobus 5:7-12 Geduld 

wo. 16 Jakobus 5:13-20 Help bidden, want bidden helpt 

do. 17 Ester 1:1-12  Dank je feestelijk 

vr. 18 Ester 1:13-22 Mannentaal 

za. 19 Ester 2:1-11 Missverkiezing 

zo. 20 Ester 2:12-18 Schoonheidsprijs 

ma. 21 Ester 2:19-23 Aanslag mislukt 

di. 22 Ester 3:1-11 Haman gooit hoge ogen 

wo. 23 Ester 3:12-4:3 Ongeluksgetal 

do. 24 Ester 4:4-17 Help! 

vr. 25 Ester 5:1-8 Uitnodiging 

za. 26 Ester 5:9-14 Paal 

zo. 27 Ester 6:1-11 Zelfoverschatting 

ma. 28 Ester 6:12-7:6a Het hoge woord komt eruit 

di. 29 Ester 7:6b-8:2 De rollen worden omgekeerd 

wo. 30 Ester 8:3-8 Onherroepelijk? 

do. 31 Ester 8:9-17 Nieuwe wet 

vr. 1 Ester 9:1-10 Zelfverdediging 
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Adressen 
 
Predikant:  Ds. T. Don, Meerlaan 40 A,  570012 

predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
 
College van   vacant 
Kerkrentmeesters: 
 
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 
 
Vermenigvuldiging  L. Smoor, Pekelharinghaven 11,  544642 
en verspreiding:  
 
Redactie:  N.F. Vlaming, Meerlaan 40A,  608841 
   onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 
 
Website kerk:  www.bonifaciuskerkmedemblik.nl 
 
 
Opgave abonnementen kerkblad à € 9,00 per jaar en wijzigingen 
adressenbestand doorgeven aan I. Mellema, Parklaan 18,  543951 

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