Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Zondag 3 april
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

Zondag 17 april
Palm- en passiezondag
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

J. Kool
Tel: 541127

Koster:

Collecte
1e
Kerk
2e
Pl. Pastoraal werk

Collecte:
1e
Kerk in actie
e
2
Kerk

Zondag 10 april
Aanvang
10.00 uur
Voorganger:
Ds. W.C. Francissen
Koster:

Maandag 18 april
Vesper in de Vermaning
Aanvang:
19.00 uur
Voorganger: Pastoor J. van Dril

L. Voorthuijzen
Tel: 541039

Collecte
1e
Kerk
2e
Pl. Ouderenwerk

J. Beek
Tel: 541578

Dinsdag 19 april
Vesper in de Vermaning
Aanvang:
19.00 uur
Voorganger: Ds. W. v.d. Molen
Woensdag 20 april
Vesper in de Vermaning
Aanvang:
19.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Onderweg april 2011 - 1

Donderdag 21 april
Witte Donderdag
m.m.v. de cantorij
Maaltijd van de Heer
Aanvang:
19.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

K. van Duijn
Tel: 540414

Schikking:

Florisgroep

Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk
Vrijdag 22 april
Goede Vrijdag
Aanvang:
19.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Zondag 24 april
Paasmorgen
m.m.v. muziekgroep
Aanvang
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

L. Voorthuijzen
Tel: 541039

Schikking:

Pinkstergroep

Collecte
1e
Kerk
2e
Instandh. eredienst

Zondag 1 mei
Aanvang
10.00 uur
Voorganger: Pastor T. Heijboer
Koster:

Koster:

J.C. Klercq
Tel: 543921

Schikking:

Florisgroep

J. Beek
Tel: 541578

Collecte
1e
2e
Zaterdag 23 april
Vesper Stille Zaterdag
Aanvang:
19.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

J. Kool
Tel: 541127

Schikking:

Pinkstergroep

Paasnachtwake*
Aanvang:
23.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don
*zie verdere info verderop in
kerkblad
Onderweg april 2011 - 2

Kerk
PKN missionair werk /JOP

Bij de diensten
De weg naar Pasen is er een van
liturgie bij uitstek. We vieren een
reeks diensten met elkaar, die ieder
hun eigen kleur en invulling hebben,
haltes op de weg, momenten van
bezinning.
Op 3 april vieren we het midden van
de Veertigdagentijd, zondag
Laetare, de zondag waarin het licht
van Pasen al begint door te breken.
We lezen dan hoe het licht
doorbreekt in het leven van de man
die blindgeboren was.
Op zondag 10 april zal.
Ds. Francissen uit Broek in
Waterland de voorganger zijn.
Op 17 april vieren we Palm- en
Passiezondag. We lezen dan over
de intocht in Jeruzalem en sluiten
de dienst met het inzetten van de
Stille Week door het lezen van de
samenzwering tegen Jezus.
In de dienst gaan we rond met de
Palmpaasstokken en vieren we het
welkom van één van de
basiscatechisanten als
„afgestudeerd‟ gemeentelid.

Op Witte Donderdag, 21 april,
vieren we met elkaar de dienst van
de tafel. De cantorij zal
medewerking verlenen. Gezeten
rond de tafel lezen we de schrift en
delen we Brood en Wijn, tekenen
waarin de Levende Heer in ons
midden is.
22 april is het Goede Vrijdag. We
komen dan bijeen en lezen het
verhaal van verloochening,
kruisiging en dood. In stilte gaan we
naar huis, om in stilte op
zaterdagavond elkaar weer te
ontmoeten, in de tuin bij het graf.
Over de verdere invulling van de
Paasavond en –nacht leest u elders
in dit blad.
Op de Paasmorgen is het een en al
Halleluja, omdat we samen de
opstanding van onze Heer vieren.
We beginnen de dag met een
gezamenlijk Paasontbijt en
aansluitend zingen we in de dienst
onder begeleiding van de
muziekgroep het dak van de kerk.
We hopen dat velen met ons mee
komen vieren en zingen.
Ds. Tineke Don

In de Stille Week, op maandag,
dinsdag en woensdag wordt er om
19.00 uur in de Vermaning in de
Tuinstraat een oecumenische
vesper gehouden. Op maandag zal
pastoor Van Dril voorgaan,
ds. Van der Molen is op dinsdag
aan de beurt en ds. Don zal op
woensdag deze reeks afsluiten.
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Overdenking
“Voor hun ogen veranderde Hij van
gedaante, zijn gezicht straalde als
de zon, zijn kleren .. wit als het
licht.”
(Mat. 17:2)
METAMORFOSE
Het is in en hot: een „make over‟,
een nieuw uiterlijk… Niet alleen
door nieuwe kleren, een ander
kapsel, maar soms ook door facelifts, gezichts- en/of figuurcorrectie.
En lang niet altijd wil men zo‟n
metamorfose, zo‟n
gedaanteverandering, omdat men
er slecht uitziet, of hopeloos met
zijn of haar figuur overhoop ligt,
maar „gewoon‟ voor de kick, of om
te ontsnappen aan de sleur van de
dagelijkse routine.
In deze dagen gedenken we het
lijden, de pijn, de moeite van een
dappere Joodse man. Met zijn
leerlingen was hij onderweg naar de
stad van vrede, waar ook in zijn tijd
zoveel onvrede, zoveel dwaasheid
en verdriet heerste: Jeroesjalaïm,
Jeruzalem. Geen ander verlangen
had hij dan de vrede van de
Eeuwige daar terug te brengen…
En hoewel hij wist, dat de
machthebbers hem daar bepaald
niet met open armen zouden
ontvangen, ging hij toch, gedreven
als door een innerlijk vuur,
aanvaardend wat hem ook zou
overkomen.
En nu zou je denken, dat wordt dan
wel een heel sombere optocht, een
pelgrimage in tranen en zuchten,
maar dan lees je ineens, dat ook hij

zomaar ineens een metamorfose,
een verandering van gedaante
onderging:
Niet hoefde hij daarvoor naar een
kliniek, stylist, of dure beauty-salon,
nee het voltrok zich in een ogenblik,
daar bovenop een hoge berg.
Niet alleen straalde zijn gezicht van
geluk en diepe vreugde, maar zijn
hele gedaante werd wit als licht…
En naast hem doemden twee
heroïsche gestalten op: Mozes en
Elia, helden van onderwijzing en
profetie… Zijn aanwezige drie
leerlingen vonden het schitterend
en wilden wel drie tenten, drie
loofhutten, bouwen om dit plaatje
voor altijd vast te houden. Maar er
kwam een wolk en een stem: „Dit is
mijn geliefde Zoon, in hem vind ik
vreugde. Luister naar hem!‟ En
daarna moesten ze de berg weer af
naar het dal, waar de ellende van
menselijk leed hen weer toe zou
schreeuwen… Maar dit moment van
doorzicht in de glorie van hun
meester en leraar kon niemand hen
meer afnemen. Hier hadden ze
„gezien‟ en verstaan wat hem ten
diepste omvormde tot stralend kind
van zijn hemelse Vader:
Zijn omzien, zijn mededogen, zijn
ontferming met ieder mensenkind in
nood. In zijn voetsporen is er
metamorfose, omvorming ook voor
jou, het wordt Pasen!
Ik wens u goede dagen.
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Ds. Tineke Don

Ziek en zeer

Uit de pastorie

Voor zover wij weten liggen er geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
We leven mee met allen die thuis of
in het verpleeghuis strijden tegen
ziekte of berusting zoeken in hun
ouderdom. Wij bidden dat zij moed
houden en God nabij ervaren in de
handen van wie hen verzorgen. Dat
Zijn zegen op hen mag rusten.
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

Na een wat
aarzelend begin
in januari door
een stevige griep
ben ik al weer
een paar
maanden aan het
werk en ik moet
zeggen dat het
redelijk goed gaat, met af en toe
een terugval(letje).
Een groot aantal mensen heb ik
bezocht, vooral degenen die tijdens
mijn ziekte te maken kregen met
ziekte of ander ongeluk.
Het voorbereiden van de dienst op
weg naar Pasen vraagt op dit
moment veel tijd, de cantorij en de
muziekgroep zijn hun aandeel aan
het instuderen, de werkgroep
liturgie is bezig met de Paasnacht,
kortom, er wordt hard gewerkt om
die bijzondere dagen goed te laten
verlopen, zodat we als gemeente en
ook persoonlijk het Paasfeest voluit
en blijmoedig kunnen vieren.
Thuis moeten we langzamerhand
weer afscheid nemen van de pup,
die op 8 april naar zijn nieuwe
eigenaars gaat. Het was een feest
om zo‟n klein mannetje te zien
opgroeien, ook al brak je af en toe
je nek over hem en was het weg te
poetsen plasjes legio. We zijn ervan
overtuigd dat hij zal uitgroeien tot
een prachtige en stabiele
wetterhoun. We hopen hem nog
vaak te zien.
Een groet voor u allen,
Ds. Tineke Don.
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Mededelingen
Afsluiting van de periode
basiscatechese
Eén van de jongeren sluit haar
leerperiode van twee jaar af.
Deze jongedame Sofie Keemink,
heeft tijdens de basiscatechese veel
geleerd over alles wat samengaat
met geloven in Jezus Christus.
Hiermee heeft zij voorlopig
voldoende geleerd om volwaardig
als gemeentelid mee te doen in de
dienst. We hopen dat ze later, als
ze jong-volwassen zijn,
nieuwsgierig zijn om meer te leren
om zelf ook een stuk
verantwoordelijkheid in de
gemeente te dragen.
Paasnacht
"De paasnacht is vol symboliek. De
vele gebruiken gaan ver terug, naar
de tijd van het vroege christendom,
naar de eerste christengemeenten.
In die tijd was het de gewoonte om
de gehele nacht als gemeente bij
elkaar te zijn en de duisternis te
doorstaan tot het eerste licht gloort.
Een groot aantal gemeente in ons
land grijpt weer terug op dit oude
gebruik en waakt met elkaar de
nacht door".
Vierden we de laatste drie jaar in
één dienst de overgang van Stille
Zaterdag naar Pasen, het
binnenbrengen van het licht, de lof
van het licht, de doopgedachtenis,
het delen van brood en water voor
onderweg en de uitzending onder
een triomfantelijk halleluja, dit jaar

grijpen we terug op het gebruik in
de vroegste kerk om de hele nacht
door te vieren en zo de opgang van
het Paaslicht in al zijn betekenis te
ervaren.
Van oudsher is de Paasnacht het
moment dat geloofsleerlingen hun
periode van leren afsluiten met hun
belijdenis en doop. In die nacht
vieren zij aan den lijve de
onderdoorgang dóór het water naar
het licht van de opstanding. Zij
werden gedoopt door
onderdompeling en kregen witte
kleren aan, ten teken dat hun leven
was schoongewassen door het
bloed van de Levende Heer.
Wij zullen dit jaar deze nacht
doorbrengen met o.a. lezen, bidden
en zingen, maar ook met onderlinge
ontmoeting en andere bezigheden,
zoals brieven schrijven voor
Amnesty International ten behoeve
van gevangenen die om hun
overtuiging in de cel zitten, of
werken aan een collagewerkstuk in
het teken van deze nacht, rust
vinden in meditatie of het lezen van
passende stukjes en boeken, het
schrijven van een persoonlijk
gebed, en ga zo maar door.
In onderstaand overzicht kunt u zien
hoe deze avond en nacht ongeveer
zal worden ingevuld.
We beginnen de avond om 19.30
uur met een vesper van Stille
Zaterdag. Dan ontmoeten we elkaar
in de Bonfoyer voor een kopje
koffie/thee en dan kijken we samen
naar de opname van „The Passion‟,
een eigentijdse uitvoering van het
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Passieverhaal, zoals die op Witte
Donderdag op TV wordt
uitgezonden.
Om 23.00 uur vieren we
binnenkomst van het Licht van
Pasen, de doopgedachtenis,
schriftlezingen en delen we met
elkaar brood en water, de proviand
van de woestijn.
In de nachtwake, vanaf 1.00 uur
staan de 12 lezingen centraal. Op
de hele en halve uren komt telkens
één lezing aan de orde, met een
vaste opening, een gebed en een
(lof)lied.
Als afsluiting van de hele paaswake
lezen we om 7.00 uur het
Paasevangelie, zingen we
Paasliederen en delen we brood en
wijn.
Dan is het tijd om het Paasontbijt
voor de gemeente te gaan
klaarzetten en sluiten we de nacht
van donker naar licht, van
onderdoorgang en opstaan af met
een feestelijke Paasmorgendienst.
Een heel programma voor een
nacht van waken.
U kunt hieraan meedoen, de hele
nacht, of een poosje aan het begin
en aan het eind, terwijl u tussendoor
thuis even gaat slapen, u kunt
daarin zelf uw keuze maken.
De Raad van Kerken van
Medemblik is hierbij ook betrokken,
bij de Doopsgezinden en in de
parochie zal ook over deze
Paaswake worden gepubliceerd.

Iedereen is welkom, ook mensen
die niet kerkelijk meelevend zijn die
graag een praatje komen maken en
een kopje koffie drinken, zijn van
harte uitgenodigd. Elkaar
ontmoeten is een belangrijk element
van deze Paaswake.
Paasontbijt
Het ontbijt begint om 8.45 uur, maar
u bent eerder natuurlijk van harte
welkom om deel te nemen aan de
hele paasnacht.
De komende weken zal een
intekenlijst in de Bonfoyer liggen
waarop u zich kunt aanmelden voor
het ontbijt.

Versterking gezocht
De kerkenraad is op zoek naar
versterking voor de redactie van het
kerkblad.
Wie o wie durft het aan!
Bekend- en vertrouwdheid met
Word is wenselijk
en het kost ongeveer een ochtend
per maand.
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Een nieuwe reis

Daags na Pinksteren ga ik op
verkenning ter voorbereiding van
een nieuwe gemeentereis. Die staat
gepland voor de periode
10-21 april 2012.
Wat gaan we zien?
Dag 1: Vlucht naar Istanbul, transfer
naar hotel in centrum van de stad
Dag 2: Verkenning van Istanbul,
o.a. Aya Sofia, Blauwe Moskee,
Cisternen, winkelen in overdekte
Grand bazar.
Dag 3: Istanbul, Kariye (Chorakerk), Topkap paleis, Residentie
van de Sultan, boottocht op de
Bosporus.
Dag 4: Naar het westen, oversteek
over Dardanellen, Troye, naar hotel
in Dikili.
Dag 5: Pergamum, ëén van de 7
gemeenten, daar bezoek Acropolis,
Romeinse Rode basiliek, tempel
gewijd aan Serapis, en Asklepeion,
oud medisch centrum.
Dag 6, nog niet ingevulde dag.
Dag 7, bezoek aan 3 bijbelse
plaatsen, Thyatira, Sardes en
Filadelfia.
Dag 8: Katoenkasteel Pamukkale
(„natuurwonder‟), Hiërapolis, en
enkele bezienswaardigheden daar.

Dag 9: Via Laodiceia en
Aphrodisias, naar Kusadasi.
Dag 10: Dagtocht naar Patmos,
bezoek aan grot van Johannes
(Openbaring) en klooster.
Dag 11: Efese, met tempel van
Artemis, theater, en bibliotheek,
huisje van Maria en Johannes
basiliek in Selcuk.
Dag 12: terugvlucht naar
Amsterdam.
Reisorganisatie Drie Tour uit
Driebergen verzorgt de reis en
Nicolette en ik zullen uw reisleiders
zijn. We krijgen een Nederlands
sprekende gids, een bus, die de
hele reis met ons meegaat. We
overnachten in uitstekende hotels,
3- of 4 sterren.
De kosten zijn nu nog niet precies
te zeggen, omdat de prijzen voor
2012 pas eind november
beschikbaar komen. Op dit moment
kost deze reis ongeveer € 1400,--.
Hierin is vrijwel alles inbegrepen.
Voor eigen rekening komen nog de
reisverzekering, de
annuleringsverzekering, een kleine
bijdrage voor het calamiteitenfonds
(€ 2,50) en uw eigen drankjes bij
het eten, en uw souvenirs.
Er is een wat uitgebreidere
reisbeschrijving beschikbaar. Wilt u
die ontvangen, laat het ons dan
even weten, dan sturen we die per
email of op papier.
In september zullen we met u met
foto‟s alvast wat laten zien van de
bezienswaardigheden.
Mensen die belangstelling hebben
om mee te gaan kunnen zich vanaf
nu tot eind december bij ons
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aanmelden. Wacht niet tot het
laatste moment want we gaan met
max. 35-36 personen op reis en vol
is vol.
Tineke en Nicolette.
Drie Rode Rozen.
Abel Herzberg is een schrijver die
een aantal ontroerende en
aangrijpende boeken heeft
geschreven. Van zijn hand is ook de
novelle “Drie Rode Rozen”
Enige jaren geleden hebben we in
een gespreksgroep over dit boek
gesproken.
In dit boek stelt Herzberg een van
de grootste vragen van de
mensheid aan de orde: “waarom
moet een mens soms zoveel lijden
doormaken”. Heeft het lijden ook
enige zin?
De hoofdpersoon in het boek
Salomon Zeitscheck heeft als enige
van zijn familie de oorlog overleeft
en hij zoekt voortdurend naar een
antwoord op de vraag waarom zijn
volk zoveel lijden moest doorstaan.
Eigenlijk is hij niet instaat door te
leven als hij geen antwoord op die
vraag vindt.
Lukt het hem een antwoord te
vinden? En wat betekenen die Drie
Rode Rozen ?
Misschien kunt U samen met
Salomon Zeitscheck in gedachten
op weg gaan en een antwoord
zoeken op deze levensvraag. In
ieder geval kunt U het meebeleven
op donderdag 28 april ‟s avonds om
20 uur in de Bonifaciuskerk.
Daar zullen Joke Tanja, Lettie
Oosterhof en Ellen Verburgt

gedeelten uit het boek vertellen en
spelen, afgewisseld met
Klezmermuziek en Jiddische
liederen.
Door de muziek zal het geen
moeilijke of tragische voorstelling
worden, maar krijgt het juist iets
luchtigs.
Ook krijgt u de gelegenheid om na
de voorstelling in gesprek te gaan
met de spelers, hetgeen een extra
dimensie geeft aan deze avond en
aan de inhoud van het verhaal.
Omdat er in dit stuk zulke duidelijke
lijnen liggen met ons eigen leven,
zou het jammer zijn als u de
voorstelling zou missen. De entree
is € 7,50
Post uit de vergetelheid
Ook dit jaar zal er in de
Bonifaciuskerk weer een
tentoonstelling worden ingericht die
te maken heeft met de herdenking
van de oorlog 1940-'45.
Deze tentoonstelling onder de naam
“post uit de vergetelheid” is zonder
meer uniek te noemen. Hier worden
nl. kaarten en brieven getoond die
mensen uit de nazi kampen naar
hun thuisbasis stuurden als
Levenstekens. Velen daarvan
waren een laatste bericht.
Dhr. Bennie Vlaskamp is de initiator
van deze verzameling, die
inmiddels is overgedragen aan de
Stichting Sobibor.
Sobibor was een van de
concentratiekampen waar veel
Nederlandse Joden zijn
omgekomen
Wat begon als een toevalstreffer
door een eerste kaart te vinden is
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uitgegroeid tot een monument in de
oorlogsgeschiedenis van het joodse
Nederland.
De tentoonstelling zal geopend zijn
van 20 april t/m 15 mei dagelijks
van 14 tot 16 uur. (m.u.v. eerste
paasdag en 10 mei)
In die periode zullen er ook
rondleidingen plaatsvinden voor de
leerlingen van de hoogste klassen
van de basisschool in de regio
Medemblik

envelopje bij de verjaardagskaart
(graag in de collectezak doen) of
door een bedrag(je) over te maken
op bankrekening 1324.03.366 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente
Medemblik, onder vermelding van
„verjaardagsfonds‟. Giften kunnen
alleen nog worden overgemaakt
naar het bankrekeningnummer,
want de girorekening wordt
opgeheven!!
Avondmaalscollectes
Bestemd voor het werk van ds.
Abele Buma in het huis van
bewaring in Zwaag:
13 februari: € 114,48.
Ook op biddag 9 maart is er voor dit
doel gecollecteerd: € 97,51.

Uit de diaconie

Verjaardagsfonds.
In 2011 gaat de opbrengst van het
Verjaardagsfonds naar de
Voedselbank West-Friesland.
Tot 20 maart is de opbrengst
€ 141,00.

Afsluiting inzameling voor
Motherwell.
Collecte tijdens dienst met
Jambokoor op 23 januari:
€ 1.019,94.
Collecte met de „koffiecollectebus‟
onder de koorleden:
€ 76,88.

De Voedselbank West-Friesland
stelt zich ten
doel om
personen en
gezinnen die
in een (tijdelijke) financiële nood
verkeren te helpen door het leveren
van voedselpakketten. Naast
armoedebestrijding is het efficiënter
omgaan met voedsel een
belangrijke nevendoelstelling.

Overige collecteopbrengsten:
2 januari:
Noodhulp na natuurgeweld in
Myanmar, Indonesië, Thailand en
Benin: via „Red een Kind‟ € 92,50.
30 januari:
Bloemenfonds € 46,75.
6 februari:
Werelddiaconaat € 110,05.
27 februari:
Eigen kas € 101,96.

Een gift voor het Verjaardagsfonds
kan worden gedaan via het

Allen die hebben bijgedragen:
Hartelijk dank!!
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Komende diaconale collectes:
27 maart:
Kerk in Actie.
Bloemenfonds.
17 april:
Kerk in Actie.
21 april:
Avondmaalscollecte.

Nieuws van de Stichting
Medemblik helpt Motherwell.
Vandaag, 25 maart, is er een groot
bedrag aan Rev. Thabane
in Motherwell overgemaakt, hij
ontvangt 150.000,- ZAR op de
bouwrekening
van de nieuw te bouwen kerk in
Motherwell.
We weten dat dit bedrag een flinke
bijdrage in het project is en hopen
dat de
bouw voorspoedig mag verlopen.
We wensen hem en alle bouwers,
de gemeenteleden en iedereen die
hier verder
bij betrokken is Gods zegen toe.
namens de stichting:
Rudy Bouma

ZWO nieuws
De collecte van 6
maart heeft
€ 141,72
opgebracht.

De postzegel- en kaartenactie van
Kerk in Actie heeft in totaal €
34.320,-- opgebracht.
Via een vooraf vastgestelde
regeling wordt de opbrengst
verdeeld.
Tachtig procent van de opbrengst is
voor het zendingswerk van Kerk in
Actie, twintig procent gaat naar de
Gereformeerde Zendingsbond. Dit
betekent dat het zendingswerk van
Kerk in Actie € 27.456,- ontving. De
postzegels leverden daarvan €
9.760,- op en de kaarten maar liefst
€ 17.696,- .Geweldig! Kerk in Actie
bedankt iedereen die hieraan een
bijdrage heeft geleverd. Wij
bedanken alle mensen die ze voor
ons verzamelen en Laura die ze
voor ons naar Utrecht brengt, zodat
we geen verzendkosten hoeven te
betalen.
Deeldoosjes :
Deeldoosjes kunt U in de
veertigdagentijd weer gebruiken om
te sparen voor het totaalprogramma
van Kerk in Actie : “Ik zie je!”
Ze mogen op Palmzondag
ingeleverd worden.
Een hartelijke groet van de ZWO
groep:
Ali,Scheltje en William.

Prachtige
opbrengst
kaarten en postzegels.
Duizenden kaarten en postzegels
gingen in 2010 door vele
vrijwilligershanden.
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Uit de kerkenraad

De suggesties en tips die
gegeven zijn op de
gemeenteavond van 25 januari
2011:
Waar zijn wij goed in als gemeente?
Gastvrijheid.
Het koffiedrinken na de dienst.
De gezamenlijke maaltijden.
Filmavonden
Het gezamenlijk schoonmaken van
de kerk
Het bezoekwerk
Kleinschalige
initiatieven:filmavond,ouderenmidda
g, liturgische bloemschikking
Er gebeurt van alles en er is veel
initiatief, maar wij zijn niet goed in
het naar buiten brengen.
Zorg voor/om elkaar.
Naar elkaar omzien.
Actief.
Vrijwilligers, klaar staan voor elkaar
en veel activiteiten.
Zorgen voor elkaar binnen de
gemeente. Improviseren.
Veel vrijwilligers. Veel werk samen
verzetten.
Saamhorigheid. Gemeenschapszin.
Om contacten met elkaar te
onderhouden. Omzien naar elkaar.
Gezellig met elkaar koffiedrinken en
eten.
Zelfwerkzaamheid. Gastvrij. Zingen.
Omzien naar elkaar.

Zijn goed in organiseren van
activiteiten. Samen koperpoetsen,
schoonmaken, koffie schenken, aan
tafel. Kaartje sturen bij rouw en
feest.
Doe het zelf. Zelfredzaamheid.
Zelfwerkzaamheid. Gastvrijheid.
Wij doen al veel, met koffie en eten;
schoonmaken; bloemengroet;
bezoeken afleggen.
Een ieder in zijn waarde laten.
Omzien naar elkaar.
Hoe zijn wij kerk in deze tijd?
Iedereen de ruimte geven om zijn
geloof te beleven.
Open.
Als een open, gastvrije gemeente.
Te weinig met de tijd meegaand.
Intern gericht. Zoektocht naar hoe
te binden.
We zijn in beweging en open.
Appelleren aan historisch ( cultureel
besef): kerkgebouw/orgel met
wie/wat we als kerkgemeente zijn.
Wat zouden we nog meer of anders
kunnen doen?
Doorgaan met de vele actieve
vrijwilligers.
Iedereen doet al wat. We hebben
veel vrijwilligers.
Meer muziek in de diensten en
zanggroepen.
Meer projectmatig werken.
We moeten proberen aan te haken
bij wat leeft aan vragen in de
Medemblikker gemeenschap.
Bijvoorbeeld een soort café met
levensvragen. Mensen zitten vol
vragen maar wij sluiten naar hun
gevoel met de kerkdienst daar niet
bij aan.
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Meer nadenken over tradities in de
dienst.
Openstaand voor deze tijd, niet
stilstaan maar oren en ogen open
houden.
Aan een lange tafel avondmaal
vieren en niet lopende, dan zijn mijn
gedachten er niet intens bij.
Public Relations- Lange termijn
denken vooral bedrijfsmatig -Geen
standaardzaken, tradities niet in
stand houden omdat ze er zijn.
Meer actie: bands in de kerk;
zangkoren; advertentie in de krant
of tv als er wat leuks te doen is.
De zorg om de jeugd: elk jaar is er
een afscheidsdienst. Neem toch
geen afscheid, maar heet ze
welkom.

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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Blijf in contact met uw kerk

25-04:
Mw. A. Schoonbeek,
Valbrug 21

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk
mutaties (verhuizing,
geboorte, overlijden) doorgeven
aan: Ina Mellema, Parklaan 18,
1671 HG Medemblik. tel. 543951

27-04:
Mw. H. Nieuwenhuys-Bergsma,
Vereweg 9, Oostwoud

Uit de gemeente

29-04:
Dhr. A. Hoogschagen,
Oostvaardershof 18
06-05:
Dhr. J. Kool,
Oostersteeg 36
Verhuisd:
Dries de Jager
van Oostersingel 30
naar Utrecht
Verjaardagen:

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD MEI / JUNI
Voor het nummer van
Mei
t/m 15 juni
kunt u uw kopij
insturen tot en met
Donderdag 28 april

02-04:
Dhr. D. Bruin,
Parklaan 7
07-04:
Mw. C.H. Kool-Danser,
Meerlaan 43
08-04:
Dhr. P. Koudijs,
Waterborg 173

Bij voorkeur via het bekende
emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
of
Meerlaan 40 A.
Het kerkblad zal dan rond vrijdag 6
mei uitkomen.

20-04:
Mw. L. Bloemhof-Schukken,
Gasthuysweydt 44
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Ingezonden

Jeugd
West Side
Simson
Ik ben
samen met
9 kinderen
naar een musical geweest.
Het was een mix van de West Side
Story en Simson.
Ik vond het heel leuk en ik denk dat
ook de anderen het leuk vonden.
Het ging over een man die heel
sterk is, hij is Joods.
Zijn tegenstanders zijn de Filistijnen
Simson ontmoette een lieve vrouw
uit de Filistijnen.
Hij is met haar getrouwt.
Toen moest zijn vrouw van haar
gemene broer vragen hoe zij hem
kon binden. Hij heeft 2 keer
gelogen. Daarna had hij het
gezegd, zijn vrouw deed het toen hij
sliep.
Toen hij wakker werd had hij nog
maar heel weinig kracht.
Daarna werd hij tussen 2 pilaren
gezet.
Opeens kreeg hij nog heel even zijn
kracht en duwde hij de pilaren om
waardoor het hele gebouw omviel
en alle mensen en Simson zelf
dood gingen.

Geslaagd
Margreet Mulder is op 25 februari
2011 voor haar Master-examen
geslaagd, aan het conservatorium
in Amsterdam.
Wij mochten het door haar
gearrangeerde concert beluisteren.
Met de door Margreet bespeelde
hoorn, leidde zij het orkest, tot een
prachtige omlijsting van haar talent.
O.a. in het samenspel piano en
hoorn liet Margreet in volledige
beheersing van haar instrument de
klank versmelten in het donkere
timbre van de piano, prachtig.
Wij zullen vast nog veel van je
horen. Want zoals, dhr.
M.Dispa,hoofd v.d. afdeling
klassieke muziek, het zo mooi
verwoordde: Je zult nu zelfstandig
verder gaan, maar een musicus, die
een “aanlerend” karakter heeft hoeft
daar niet moeilijk over te doen.
Van harte proficiat.
Ook je ouders, Henny en Wytze
Mulder en familie, hartelijk
gefeliciteerd, ook namens de
kerkelijke gemeente.
Wim en Ina Bakker

(Zo ging het verhaal over simson)

door Esther geschreven
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Uit de regio
Wie durft het aan?
De cursus Theologische Vorming
Gemeenteleden is een uitdaging!
Zowel wat de inhoud betreft als de
periode dat u er mee bezig bent.
Deze cursus wordt al jaren
georganiseerd en heeft al velen
geïnspireerd. Onder begeleiding
van het Landelijk Centrum van de
Protestantse Kerken worden deze
cursussen door het hele land
gegeven.
Wat heeft deze cursus u te bieden?
Met uw mede cursisten kunt u zich,
onder de leiding van betrokken
docenten, verdiepen in de
bijbelwetenschappen, theologie en
geloofsbeleving. U volgt de lessen
over alles wat met de kerk te maken
heeft, haar geschiedenis, pastoraat,
diaconie, gemeenteopbouw en
liturgiek.
Gedurende drie jaren volgt u
bovendien bloksgewijs de volgende
vakken: Oude- en Nieuwe
Testament, ethiek, filosofie,
wereldgodsdiensten, Jodendom, en
contextuele theologie.
Is een vooropleiding noodzakelijk?
Als u belangstelling hebt bent u van
harte welkom. Er is geen bepaalde
vooropleiding nodig voor het volgen
van deze cursus, maar enige
Bijbelkennis wordt wel
verondersteld.
Het is geen ´must´ om lid te zijn van
een PKN-kerk. De cursus staat ook
open voor leden van andere kerken
of geloofsgemeenschappen.

De cursus wil een eenvoudige,
bescheiden afspiegeling zijn van
een theologische opleiding.
Wanneer en waar worden de lessen
gegeven?
Op maandagavond van 19.30 tot
21.30 uur. Bij deelname ontvangt u
het rooster. De lessen beginnen
eind augustus / begin september.
De lessen worden gegeven in het
Horizon College in Heerhugowaard,
Umbriëllaan 2.
Deze locatie bevindt zich op 5
minuten afstand van het station
Heerhugowaard en heeft een eigen
parkeerplaats.
De kosten bedragen € 200,- per
jaar. Daar kunnen nog enige kosten
bijkomen voor kopieën of eventueel
aan te schaffen literatuur.
Meer informatie vindt u op onze
website www.tvg-alkmaar.nl.
U kunt ook contact opnemen bij één
van de onderstaande adressen:
Ds. J. Moens, tel. 0223-522474,
cursusleider en
mevr. A. van Niekerk-de Kramer,
tel. 072-5614683, e-mail:
famvanniekerk@hetnet.nl.
(aanmelden kan ook op dit adres).
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Agenda
Zaterdag 2 april
10.00 uur
Amersfoort
Landelijke Pastorale
Dag
Maandag 4 april
14.00 uur
In de consistoriekamer
Vergadering Pastorale Raad
Woensdag 6 april
14.00 uur
In de consistoriekamer
Vergadering werkgroep liturgie
19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij
Dinsdag 12 april
18.00 uur
In de Bonfoyer
Samen aan tafel
20.00 uur
In de consistoriekamer
Vergadering kerkenraad
Woensdag 13 april
19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij
Donderdag 28 april
Theater in de kerk
3 rode rozen
20.00 uur
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Hij is opgestaan!
Hemel en aarde,
bomen, zee en land
schreeuwen het uit:
Hij is opgestaan!

Hun kreet van vreugde
weerkaatst tegen de huizen.
De wind wervelt
door de zinderende lucht:
Hij is opgestaan!

In wit gewaad
open ik de deuren
naar de tuin
en dank God
Dat Hij is opgestaan.

Uit: Zeggen en zwijgen. Oecumenisch gebedenboek voor alledag.
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Leesrooster om thuis te lezen
za. 2
zo. 3
ma. 4
di. 5
wo. 6
do. 7
vr. 8
za. 9
zo. 10
ma. 11
di. 12
wo. 13
do. 14
vr. 15
za. 16
zo. 17
ma. 18
di. 19
wo. 20
do. 21
vr. 22
za. 23
zo. 24
ma. 25
di. 26
wo. 27
do. 28
vr. 29
za. 30
zo. 1
ma. 2
di. 3
wo. 4
do. 5
vr. 6

Ester 9:11-19
Ester 9:20-28
Ester 9:29-10:3
2 Korintiërs 8:1-15
2 Korintiërs 8:16-24
2 Korintiërs 9:1-15
2 Korintiërs 10:1-11
2 Korintiërs 10:12-18
2 Korintiërs 11:1-15
2 Korintiërs 11:16-33
2 Korintiërs 12:1-13
2 Korintiërs 12:14-21
2 Korintiërs 13:1-13
Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:12-26
Filippenzen 1:27-2:11
Filippenzen 2:12-18
Filippenzen 2:19-30
Matteüs 26:1-16
Matteüs 26:17-56
Matteüs 26:57-27:61
Matteüs 27:62-66
Matteüs 28:1-20
Psalm 118:1-14
Psalm 118:15-29
Genesis 1:1-23
Genesis 1:24-2:4a
Genesis 2:4b-25
Psalm 81
Genesis 3:1-19
Genesis 3:20-4:16
Genesis 4:17-26
Genesis 5:1-24
Genesis 5:25-6:4
1 Petrus 1:1-12

Verlenging
Feestvreugde
Volksvertegenwoordiger
Geven en ontvangen
Toezicht
Giftvraag
Mondeling of schriftelijk
Eer aan de Heer
Ironie
Voor het opscheppen
Sterkte gewenst?
Voorbereiding
Zelfbeproeving
Verlangen
Doelgericht
Eenheidsstreven
Inspanning
Meeleven
Tot elke prijs
Gevangen om te bevrijden
Goede Vrijdag
Veiligheidsmaatregel
Zoek en je zult vinden
Getuigenissen
Juichstemming
Dagwerk
Onze geschiedenis:dat belooft wat!
Schaamteloos gelukkig
Liefdesverklaring
Gevallen
Het leven gaat (niet) verder
Wie is de sterkste?
Leef-tijden
Gemengde gevoelens
Kostbaar geloof
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Adressen
Predikant:

Ds. T. Don, Meerlaan 40 A,  570012
predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl

College van
Kerkrentmeesters:

vacant

Diaconie:
Rekening diaconie:

R. Arendse, Westerdijk 5,  544156
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
en verspreiding:

L. Smoor, Pekelharinghaven 11,  544642

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

