In de Vermaning

Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Donderdag 5 april
Witte Donderdag
Maaltijd van de Heer
Aanvang:
19.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Zondag 1 april
Palm- en passiezondag
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

J. Beek
Tel: 541578

Koster:

K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte:
1e
Diaconie Kerk in Actie
2e
Kerk

Collecte:
1e
Diaconie
2e
Pl. ouderenwerk

Maandag 2 april
Oecumenische vesper
Aanvang:
19.00 uur
Voorganger: pastoor J. van Dril

Vrijdag 6 april
Goede Vrijdag
Wake onder het kruis
Aanvang:
19.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

In de Vermaning
Dinsdag 3 april
Oecumenische vesper
Aanvang:
19.00 uur
Voorganger: Ds. W. v.d. Molen
In de Vermaning
Woensdag 4 april
Oecumenische vesper
Aanvang:
19.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster:

J.C. Klercq
Tel: 543921

Schikking:

Pinkstergroep

Zaterdag 7 april
Stille Zaterdag
Aanvang:
19.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:
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J. Kool
Tel. 541127

Schikking:

Florisgroep

Zondag 8 april
Paasjubel
Aanvang:
8.15 uur

Zondag 22 april
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Mw. ds. W. Roobol

Paasontbijt

Koster:

8.30 uur

Paasmorgendienst
Voor jong en oud
m.m.v. cantorij
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

Collecte
1e
Kerk
2e
PKN, eredienst en
kerkmuziek

L. Voorthuyzen
Tel. 541039

Collecte:
1e
Kerk
2e
PKN, JOP

Zondag 29 april
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

Schikking:

Florisgroep

Zondag 15 april
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: onbekend
Koster:

K. van Duijn
Tel: 540414

J. Beek
Tel: 541578

Collecte
1e
Kerk
2e
Pl. Pastoraal werk

J.C. Klercq
Tel: 543921

Collecte
1e
Diaconie
e
2
Kerk

Paasontbijt
Zondag 8 april om 8.30 uur kunt u
aanschuiven aan het paasontbijt.
Dit is aansluitend aan de
paasjubel die om 8.15 uur begint.
In de Bonfoyer liggen lijsten waar
u zich kunt opgeven voor het
ontbijt.
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Bij de diensten
Op zondag 1 april vieren wij Palmen Passiezondag. Zoals ieder jaar
houden we ook een optocht met
de Palmpaasstokken die de
kinderen gaan maken. In deze
dienst zijn ook de
basiscatechisanten aanwezig.
Enkele van hen zullen de
catechisatie afsluiten. We heten
hen van harte welkom in ons
midden.
Aan het einde van de dienst
komen we tot stilte. De Stille
Week begint.
Op maandag 2, dinsdag 3 en
woensdag 4 april volgen we de
traditie en zijn er drie vespers in
de Vermaning. Achtereenvolgens
zijn past. Van Dril, ds. Wieteke
van der Molen en ds. Tineke Don
de voorgangers.
Donderdag 5 april vieren we de
Maaltijd van de Heer, zittend rond
de tafel. We gedenken het lijden
en sterven én de opstanding van
Christus.
Na de dienst kijken we naar de
DVD van ‘The passion’, zoals die
vorig jaar in Gouda is
opgenomen. Dit wordt door de
Raad van Kerken opgezet en
gasten uit de parochie en de
doopsgezinde gemeente zijn van
harte welkom.
Vrijdag 6 april volgt de wake
onder het kruis, waar we het
lijdensverhaal volgens Johannes
zullen lezen, afgewisseld met
zang en gebed.

Zaterdag 7 april komen we in het
Stiltecentrum bij elkaar. We
bespreken met elkaar de
gebeurtenissen in de Stille Week
aan de hand van werken van
Rembrandt. We kijken en
vertellen elkaar wat ons opvalt
aan de manier waarop Rembrandt
de verschillende situaties heeft
afgebeeld. We wisselen dit af met
poëzie en zang.
Zondagmorgen 8 april,
Paasmorgen, dé morgen van het
jaar om het uit te jubelen en dat
gaan we dan ook voluit doen.
We beginnen in de kerk met een
Paasjubel, Samen zingen, hoe
kun je deze dag beter beginnen?!
Dan volgt het Paasontbijt en
tenslotte de Paasmorgendienst
voor jong en oud. Ook daar zullen
we uit volle borst kunnen zingen
over het Feest van de
Opstanding. Ook de cantorij
draagt haar steentje bij.
Het belooft een feestelijk sluitstuk
te zijn van een lange week van
diepte- en hoogtepunten.
Op de twee volgende zondagen
zullen gastvoorgangers de dienst
leiden. De voorganger van 15
april is nog niet bekend, op 22
april zal mw. W. Roobol uit
Nieuwe Niedorp voorgaan.
De laatste zondag van april is
ondergetekende weer aan de
beurt.
Dat alle diensten mogen zijn tot
eer van de Eeuwige.
Ds. Tineke Don.
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Overdenking
‘Zing voor God, bezing zijn Naam,
… Heer is zijn naam, jubel als Hij
verschijnt … (Psalm 68 : 5)
In de week voor Pasen stromen
van heinde en ver mensen weer
samen op plaatsen waar een
uitvoering wordt gegeven van de
Matthäus-Passion van J.S. Bach.
Mensen van allerlei leeftijden en
velerlei pluimage vinden het de
moeite waard om, som s in
ongemakkelijke houdingen de
hele duur va het stuk ademloos te
luisteren.
Nu zijn er natuurlijk wel
toehoorders die vertrouwd zijn
met de woorden, de boodschap
en de manier waarop de
componist die weergeeft. Ze
hebben een kerkelijke
achtergrond en voelen zich thuis
in de woorden die gezongen
worden.
Naar dat geldt zeker niet voor een
groot deel van de zangers, de
meezingers of het luisterende
publiek. Velen zijn niet of niet
meer betroken bij een kerk, ze
geloven niet of niet meer, en tóch
vinden zij elkaar in dit prachtige
muziekstuk, geschreven voor de
liturgie.
We beseffen dat niet zo als we
zitten te luistern, meezingen of
mee neuriën. We komen om dit
muziekstuk te beluisteren en niet
om liturgie te vieren, luisterend,
biddend en mediterend.

Dit meesterwerk wordt in de
weken vóór Pasen in kerken,
muziektheaters en
concertgebouwen uitgevoerd. Het
accent ligt op het lijden en de
droefenis, het blijft een
lijdensverhaal, een ‘passie’. Maar
in de muziek klinkt de vreugde
van Pasen al door, de donkerheid
van Goede Vrijdag kleurt al
lichter.
Het besef van Pasen en dat
nuanceverschil in klankkleuren
ontgaat de meester hedendaagse
toehoorders. We horen niet meer
dat het werk een getuigenis is,
een belijdenis van de oerwinning
van Christus op de dood. Maar
dat doet niets af aan het feit dat
velen geboeid en gegrepen zijn
door het magistrale werk van
Bach.
Op de een of andere manier raakt
de muziek een gevoelige snaar bij
een breed publiek, gelovig of niet.
Mensen vinden in de muziek hun
eigen plaats, hun momenten van
twijfel, hun vragen, hun gebed.
Muziek wordt zo een medium dat
bruggen slaat tussen mensen. En
dat gebeurt niet alleen met de
Matthäus Passion.
Muziek en vooral zingen brengt
mensen dichter bij elkaar. Denk
maar aan de verschillende
momenten van het leven, waarop
mensen samen zingen, vroeger
meer dan nu.
Dat gezongen gebedje met papa
of mama op de rand van het
kinderbed, de liedjes in de klas of
op de vereniging, het clublied, de
psalmen en gezangen in de kerk,

Onderweg april 2012 -4

of samen in het gezin op
zondagmiddag of tijdens het werk,
het volkslied.
Het waren en zijn momenten van
verbondenheid en herkenning.
In onze tijd wordt er minder
gezongen. We luisteren wel maar
zingen veel minder zelf.
Toch zal de kerk altijd een plaats
blijven om te zingen. Dat is al zo
sinds de Reformatie. Van Luther
zijn, zegt men, de woorden:
‘zingen is dubbel bidden’, al
worden ze ook wel toegeschreven
aan Augustinus.
In ons lied zingen we het uit van
vreugde, van dankbaarheid van
‘eer zij God’, ‘gloria en halleluja’,
maar ook van ‘Heer ontferm U’,
van ‘hoelang nog’, en ‘kom
haastig’.
In ons lied klinken onze gevoelens
en emoties door, onze zorgen,
vragen, angsten, vreugden. Onze
woorden stijgen ten hemel en
vinden gehoor Bij God. Laten we
daarom blijven zingen, eenvoudig,
meerstemmig of in de stilte op het
ritme van ons hart. Want zingen
en muziek brengt mensen samen,
is een brug over verschillen heen.
Zing voor God een nieuw lied, een
feestlied op de Paasmorgen, een
lied van het leven door het jaar
heen.
Ds. Tineke Don.

Ziek en zeer

Voor zover ons bekend liggen er
op dit moment geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
Wel weten van ernstige ziekte bij
mensen thuis.
We leven mee met Gré de Leeuw
en Bauke Draijer en allen die in
liefde om hen heen staan.

ZWO-nieuws
De deeldoosjes
van de
veertigdagentijd
kunnen zondag 1
april, ingeleverd
worden in de
kerk. De opbrengst is voor Kerk In
Actie.
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Uit de pastorie

Mededelingen

Met de zon leven we allemaal
weer een beetje op. Al vroeg
kriebelt het voorjaar ons dit jaar
wakker. Ook wij hebben de lente
in het hoofd. De tuin voor was
geel van het speenkruid en krijgt
straks weer een grote beurt, het
gras in de tuin achter ligt er weer
prachtig bij.
Op dit moment zijn we druk met
de voorbereidingen voor de reeks
diensten de Stille Week door,
altijd weer een indrukwekkende
en zinvolle tijd, maar is het altijd
weer een hele klus om alles
zorgvuldig in de juiste vorm te
kneden. Iedere dienst of
bijeenkomst heeft zijn eigen
accent en het luistert best nauw
om het tot één geheel te maken.
Een inspannende, maar boeiende
bezigheid om alle ideeën een
plekje te geven en ervoor te
zorgen dat iedereen het in de
diensten goed heeft.
We hopen dat we daar ook dot
jaar weer in slagen.
Een groet voor u allen,
Ds. Tineke Don.

Terugblik musical Judas
Op zondag 25 maart kwam de
jeugdtheatergroep Sowieso uit
Hoorn in de kerk de musical
‘Judas’ opvoeren. Het decor was
opgebouwd onder het orgel en de
gereed gezette stoelen waren
vrijwel allemaal bezet door
belangstellenden, gemeenteleden
en gasten.
De jongeren van 10-18 jaar
hielden ons 1½ uur geboeid. Zij
vertelden het verhaal van Judas,
een oprechte joodse man die
eigenlijk graag een uitspraak van
de Hoge Raad wilde of zijn vriend
Jezus de Messias was. Dat was
de reden om Jezus over te
leveren aan de Hoge Raad. Het
verloop van het proces en de
veroordeling en kruisiging was
nooit zijn bedoeling geweest.
De groep jongeren speelden vrijuit
en genoten zichtbaar met elkaar.
Knap was, dat door afwezigheid
van een paar hoofdrolspelers,
snel een paar invallers de rollen
overnamen, en dat ook nog op
een prachtige manier! Echt, het
verdient onze bewondering.
De reacties waren onverdeeld
zeer positief, natuurlijk ging er hier
en daar wel eens wat mis, maar
het werd heel goed opgevangen
en de voorstelling heeft er zeker
niet onder geleden. Heerlijk om te
zien hoe jonge mensen met
muziek bezig zijn de boodschap
van het evangelie uit te leggen!
Zeker voor herhaling vatbaar.
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Missionair gemeente zijn
Het is een moderne slogan, een
kreet waarvan we eigenlijk niet
precies weten hoe we dat moeten
invullen.
Het gaat er om dat we als
gemeente zichtbaar zijn in de
samenleving en ons in woord en
daad laten zien als christenen in
de breedste zin des woords.
Daarvoor worden door het
landelijk bureau allerlei prachtige
modellen voor ontwikkeld, we
krijgen regelmatig ideeën
aangeleverd om hiermee aan de
slag te gaan, maar het stuit
dikwijls op het feit dat het
materiaal toch niet zo aansluit bij
de manier waarop wij gemeente
zijn.
Het is belangrijk dat we bedenken
dat gemeente zijn niet iets is voor
onszelf, dat wij als onderdeel van
de PKN ook een functie hebben in
de samenleving van Medemblik
en dat wij geroepen zijn om vanuit
ons geloof ons in te zetten voor
de ander dichtbij en veraf. Dat kan
groots en meeslepend met z’n
allen, maar ook heel klein, u en ik
zo maar in ons eentje.
Een klein voorbeeldje kan
misschien helpen om ons te
inspireren:
We hebben te maken met een
vergrijzende gemeente en het
aantal mensen dat wat minder
goed ter been is, stijgt.
Het kerkbezoek op zondag is
mogelijk, gelukkig gaat het
autorijden soms beter dan het
lopen. Maar helaas is het aantal

parkeerplaatsen dichtbij de kerk
beperkt.
Wanneer we oog hebben voor de
ander en onszelf even wat
wegcijferen, dan moet het
mogelijk zijn om, wanneer u goed
kunt lopen de auto iets verder
weg te zetten zodat er ruimte blijft
voor wie minder goed kan lopen.
Het is een kleine moeite en het
vraagt in de eerste plaats om
anders denken, (om de ander te
denken), dan gaat anders doen
vanzelf.
Koffiedrinken:
ontmoeting of
besloten clubjes?
Iedere zondag drinken we samen
koffie ná de dienst, een goede
gewoonte en ook voor gasten een
leuke manier om met ons kennis
te maken. We hebben dan ook de
gelegenheid elkaar te spreken en
zo op de hoogte te blijven van
elkaars reilen en zeilen.
Maar … als ik zo eens om me
heen kijk tijdens het koffiedrinken,
dan is het toch anders dan
wanneer we in de kerk na de
dienst bij elkaar waren. Daar
waren maar een paar stoelen en
verder liep iedereen gezellig door
elkaar en je sprak zo
verschillende mensen en iedereen
was in beweging.
Nu is het in de praktijk geworden
tot zoiets als een bijeenkomst van
een paar besloten clubjes, die
gezellig met elkaar zitten te praten
maar geen oog meer hebben voor
anderen en ook moeilijk ruimte
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maken wanneer een ander wil
bijschuiven. Net als in de
kerkzaal lijkt het wel of iedereen
zo zijn vaste plekje heeft. De
ontmoeting is dan beperkt tot de
tafelgenoten en dat is zeker
gezellig, begrijp me goed, maar
de mensen die wat later uit de
kerkzaal komen, of die niet zo
makkelijk in een groepje
aansluiten, zeker ook mensen die
alleenstaand zijn en eigenlijk
graag erbij zouden horen, ze
vinden geen plek en gaan dan
maar naar huis. Dat kreeg ik de
laatste weken tijdens een paar
huisbezoeken en zelfs tijdens een
gesprekje op straat te horen.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling
van het koffiedrinken.
Het gaat natuurlijk vanzelf en we
zullen er echt een beetje moeite
voor moeten doen, maar laten we
er met elkaar eens op letten, dat
we wisselen van plek, van
gesprekspartner, laten we oog
hebben voor de ander en niet in
een gesloten kring met de ruggen
naar buiten alleen bezig zijn met
onszelf.
Echt, het is zo’n beetje vanzelf
gegroeid en het zal best even
wennen zijn om ruimte te maken
voor iedereen. Maar ook dit is een
aspect van missionair gemeente
zijn, oog hebben voor de ander en
die voorrang geven boven
onszelf.
Als we er samen ons best voor
doen, dan móet het lukken, toch?

Motherwell
Midden maart heb ik na lange tijd
weer contact gehad met ds.
Rodney Thabane, de predikant in
Motherwell. De laatste keer dat ik
hem gesproken heb, was de
stemming wat bedrukt, want vóór
met de bouw kon worden
begonnen, moest er nog een
papier komen vanuit Kaapstad.
En dat liet nogal op zich wachten.
Daarna volgde een periode dat ik
hem moeilijk kon bereiken,
stroomuitval, geen internetverbinding etc., het zat niet mee.
Uiteindelijk lukte het vorige week
rond het middernachtelijk uur.
De verbinding was goed en we
konden elkaar goed verstaan. Het
was wel eens minder geweest.
Het was goed elkaar weer te
horen en de sfeer aan de andere
kant van de lijn was duidelijk
beter. Dat had ook zijn reden: de
architect was nu met de laatste
tekening naar het gemeentehuis
en op zeer korte termijn, begin
april, zou de bouw kunnen
beginnen. Al die tijd was het
telkens wachten op het ene papier
en toen dat er was moest er nog
een ander papier bij etc. Het
verschilt niet zoveel van
Nederland, lijkt het wel.
Maar goed, afgesproken is, dat ik,
zodra de bouw van start is
gegaan, een berichtje krijg. Want
men begrijpt in Motherwell ook
wel dat we erg met hen meeleven
en ze willen ons maar al te graag
op de hoogte houden.
Tineke Don
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Film
Zoals in de vorige Onderweg al
aangekondigd, gaan we dinsdag,
17 april om 19.30 uur naar onze
volgende film kijken: “BAMAKO”,
een film uit de serie “Movies that
matter”.
Regisseur Sissako laat in deze
film zien hoe Afrika lijdt: niet
zozeer aan de armoede maar,
zoals ergens gezegd wordt, “aan
haar rijkdom”. Die rijkdom is
stelselmatig geplunderd.
Sommige landen besteden 40 %
van hun budget aan het aflossen
van schulden.
De regisseur zegt: “Ik wilde een
film maken in het huis van mijn
vader. Dat staat in de armenwijk
Bamako, een simpel huis van
aangestampte aarde, met een put
die Vader groef omdat water te
duur was. Ik wilde ook een film
maken over mijn continent. Het
onrecht treft bij ons honderden
miljoenen mensen. Dat is de
schuld van regeringen, het IMF,
het hypocriete Noorden, de
multinationals. En van zoveel
anderen.
Bamako is een unieke mix van
stijlen. De rechtbankzittingen
verwijzen naar de stijl van een
documentaire: de getuigen en
juristen worden niet onderbroken
of beïnvloed door de regisseur in
wat ze vertellen. Vier videocamera’s en een geluidsman
komen opzettelijk in beeld, zoals
het ook in een echte zitting zou
kunnen gebeuren. De scenes uit
het huwelijk en andere taferelen
van het fictieverhaal zijn juist als

speelfilm gedraaid, met een
uitgewerkt script, op 16 mm. In
dezelfde film zitten dus
profesionele acteurs en echte
juristen, met mensen uit de buurt
en familieleden van de regisseur
als getuigen. De film is gemaakt
in 2006 en werd winnaar van de
beste Franstalige film in 2007.
De opbrengst van de vorige
filmavond was ruim E 90, een
mooi bedrag, bestemd voor het
Family Help Program. Ik wil graag
met u overleggen voor welk
specifiek doel. Voor degenen die
na afloop van onze biddag voor
gewas en arbeid de voorlichting
over het Family Help Program
hebben meegemaakt, kunnen
daar wellicht alvast over
nadenken: b.v .oudere
alleenstaande, zorg voor ouderen
in het Holland Huis, weduwe met
kinderen, of een andere project
door de stichting zelf te bepalen.
Graag tot 17 april.
Hannie Huttinga
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Waarover spraken zij

in de kerkenraadsvergadering
van 13 maart 2012?
Riemke Arendse opende de
vergadering met een Franciscaner
zegenbede uit Diakonia: Zegen
van onrust.
Geïnspireerd door de woorden uit
de bede vervolgen wij de
vergadering.
Alle nieuwe kerkenraadsleden zijn
uitgenodigd voor de vergadering.
Met ambtsdragers met bijzondere
opdracht is de afspraak gemaakt
dat zij niet “verplicht” zijn de
kerkenraadsvergaderingen bij te
wonen maar wel welkom zijn.
De volgende onderwerpen
kwamen o.a. ter sprake.
De invulling van de kerkdiensten
rondom Pasen. Anders dan
voorgaande jaren wordt op Witte
donderdag vanuit de Raad van
Kerken na afloop van de
kerkdienst de DVD Passion
gedraaid. Zaterdagavond is een
Paaswake aan de hand van
werken van Rembrandt en
zondagmorgen willen we het
Paasfeest beginnen met een
Paasjubel voorafgaand aan het
Paasontbijt.

Het beleidsplan moet nog op
onderdelen worden aangepast en
samengevoegd tot een kort en
duidelijk beleidsplan. Dit plan
wordt voor vaststelling door de
kerkenraad gepresenteerd aan de
gemeenteleden op een aparte
avond, niet op een
gemeenteavond. Op de komende
gemeenteavond komt een
medewerker van het Family Help
Programme in Sri Lanka vertellen
over het werk van deze
organisatie. De diaconie heeft
besloten de collecteopbrengsten
van biddag en dankdag voor het
doel van deze organisatie te
besteden en hoopt op deze wijze
de gemeenteleden bekend te
maken met het werk van deze
organisatie.
Twee studenten van het
Horizoncollege zullen als
stageproject een
communicatieplan schrijven voor
onze gemeente. Deze jongens
zullen inventariseren welke
vormen van communicatie er nu
zijn en dan komen met een plan.
De eerste gesprekken zijn
inmiddels gevoerd door Riemke
Arendse (tijdelijk voorzitter) en
Ron van der Haring (toekomstig
voorzitter).
Afgesproken wordt om te
proberen de bestaande vacatures
binnen kerkenraad of taakgroepen
in te vullen.
Tineke Don besluit de vergadering
met gebed.
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College van
Kerkrentmeesters

Postadressen verpleeg- en
ziekenhuizen
Westfries Gasthuis
Postbus 600
1620 AR Hoorn
Liornehuis
West-Friesehof 153
1624 HG Hoorn
Nicolaas Verpleeghuis
Postbus 69
1610 AB Bovenkarspel

Berichtje van de
penningmeester
Betreft de jaarlijkse
PAASCOLLECTE
Vlak voor het verschijnen van dit
Kerkblad kwamen we er achter
dat we niet voldoende acceptgiro
kaarten hebben om iedereen te
kunnen voorzien van een kaart .
Op het moment dat ik dit schrijf
zijn we druk bezig om alsnog de
acceptgirokaarten op tijd binnen
te
krijgen .
Mocht dit niet lukken dan zullen
een aantal mensen geen
acceptgiro in het Kerkblad
aantreffen . Deze personen
zullen dan later alsnog een
acceptgiro kaart in de bus krijgen.
We vinden het jammer dat we dit
op deze manier moeten doen,
maar dit behoeft niet te betekenen
dat de PAASCOLLECTE minder
op zal brengen .
Wij rekenen toch op u !!
De penningmeester,
Piet Schenk

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
GGZ-Heiloo
Afd. DD
de Olfendijk 81
1851 VP Heiloo
Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbeke
Woonzorgcentrum Waterpark
Uivertstraat 1
1671 EL Medemblik
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Verjaardagen:

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

25-03:
Mw. Z. ZwaanVlieg,
Valbrug 50
31-03:
Dhr. J.C. Klercq,
Lijnbaanplantsoen 2
02-04:
Dhr. D. Bruin,
Parklaan 7
07-04:
Mw. C. Kool-Danser,
Meerlaan 43

Verhuisd:
Fam. Lokhorst
van Droge Wijmersweg 5-73
naar Beverwijk

08-04:
Dhr. P. Koudijs,
Waterborg 173

Fam. Hoogendijk-Oppenhuis
van Randweg 4
naar Sonoystraat 43

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

Ingekomen:
Mw. J.M. Morsk-v. Kooten
vanuit Sliedrecht
naar Droge Wijmersweg 5-275

25-04:
Mw. A. Schoonbeek,
Valbrug 21
27-04:
Mw. H. Nieuwenhuys-Bergsma,
Vereweg 9, Oostwoud

Mw. R. Roffel-Snieder
vanuit Andijk
naar Uiverstraat 1
Overleden:
20 feb. 2012:
Mw. Cornelia Klazina HulspasSchoon
in de leeftijd van 85 jaar

29-04:
Dhr. A. Hoogschagen,
Oostvaardershof 18
01-05:
Mw. A. Noor-v.d.Bijl,
Breek 7
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Uit de regio
Generale Synode van de
Protestantse Kerk in Nederland
Voor het behandelen van - met
name - de financiële zaken is er
de Kleine Synode (KS). Dit
college met 32 van de totaal 150
afgevaardigden wordt jaarlijks
opnieuw samengesteld. De
afgelopen twee jaar (2010 en
2011) mocht diaken Willem van
Middendorp uit Hoogkarspel
daarin een bijdrage leveren. In het
navolgende wordt daarop een
korte terugblik gegeven.
Impressies van de Kleine
Synodevergaderingen van 2010
- Besloten werd de
Solidariteitskas te
herstructureren. Steunverlening
aan plaatselijke gemeenten bleef
mogelijk. Het te besteden
bedrag hiervoor is ruim twee
miljoen euro. De andere twee
bestedingsdoelen zijn
‘categoriaal pastoraat’ en
‘regionaal
gemeenteopbouwwerk’.
- Duurzaam bankieren blijft een
aangelegen punt voor de
landelijke kerk. In het kader van
‘bewust beleggen’ koos de
Synode ervoor rond 20% van het
te beleggen vermogen te
investeren in het Oikocredit
Nederland Fonds. Het enigszins
lagere dividend weegt
ruimschoots op tegen het feit,
dat het geld direct inzetbaar is
als microkrediet.

- Met een bedrag - beschikbaar
voor de doelstelling – van ruim
30 miljoen euro heeft Kerk in
Actie een grote
verantwoordelijkheid op de
schouders. Uit de uitgebreide
verslaggeving is goed te
constateren, dat men zich daar
zeer bewust van is. Telkens
blijkt weer dat verfrissend
nieuwe wegen worden
bewandeld.
- Tijdens de laatste vergadering
van 2010 besprak de Kleine
Synode een notitie waarin de
manier van behandelen van
jaarverslagen (incl.
jaarrekeningen) en begrotingen
van stichtingen en instellingen in
de consolidatiekring van de
Protestantse kerk in Nederland
tegen het licht gehouden werd.
Door het flinke aantal is het
overzicht niet altijd compleet te
krijgen. Met een totale
geconsolideerde exploitatie van
166 miljoen euro in 2009 is het
zeker zaak, dat er een goede
opdeling gemaakt wordt.
Daartoe werd dan ook besloten.
Impressies van de Kleine
Synodevergaderingen van 2011
- Benoemingen van bestuursleden
en docenten van seminarie en
universiteit staan vrijwel
standaard op de agenda als
vertrouwelijk onderdeel,
wanneer de Kleine Synode ‘in
comité’ vergaderd. In diezelfde
vertrouwelijke sfeer worden de
voorzieningen behandeld, die
getroffen zijn in gemeenten waar
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Hersteld Hervormden een plekje
claimden.
- Sinds 2008 werd de Kleine
Synode voortdurend bijgepraat
over de voortgang van het
nieuwe project Landelijke
Ledenregistratie (LRP).
Ervaringen uit het recente
verleden waren er natuurlijk ook
aanleiding voor om er bovenop
te zitten. Gelukkig kon
uiteindelijk geconstateerd
worden dat een goed product is
afgeleverd, waar met genoegen
en met resultaat mee gewerkt
kan worden.
- Jaarlijks doet de
Beleidscommissie Predikanten
verslag aan de Kleine Synode.
Het gaat dan over de regeling
Predikantstraktementen, de
verevening en de verzekering
van de predikantslasten, de
draagkracht van gemeenten.
Jaarlijks zet de commissie zo’n
60 miljoen euro om (met name
afkomstig van de
bezettingsbijdragen).
Afgevaardigden in 2012
Vanwege de kerkordewijzigingen
die vorig jaar zijn doorgevoerd,
wordt het aantal afgevaardigden
per classis m.i.v. 1 januari 2013
teruggebracht van twee naar één.
Op voorstel van de Kleine Synode
besloot het merendeel van de
classes daarom de huidige
afvaardiging niet te wijzigen. Het
Breed Moderamen van onze
classis koos ervoor - ondanks dat
dat maar voor een jaar kon zijn wel een wijziging in de

ambtsafvaardiging aan te
brengen. In 2012 zal de classis
Hoorn/Enkhuizen dan ook worden
vertegenwoordigd door een
ouderling-kerkrentmeester en een
predikant.
Nadere informatie.
Op de website van de PKN
(www.pkn.nl) kunt u meer nieuws
over de Synodevergaderingen
vinden. Onder het tabblad
‘Bestuur en Organisatie’ en dan
‘Generale Synode’ gevolgd door
‘Verslagen en besluiten’ staan ook van de Kleine Synode - de
belangrijkste onderwerpen
weergegeven.

Willem O. van Middendorp

Ingezonden
Concert zangvereniging
Medemalaca Vocali
Zaterdagavond 14 april 2012
aanvang 20.15 uur
Zondagmiddag 15 april 2012
aanvang 14.30 uur
In de Bonifaciuskerk aan het
Kerkplein in Medemblik
Programma o.a:
Der Sturm van Haydn en
Lobgesang van Mendelssohn
Prachtige klassieke muziek
m.m.v. de solisten
- sopraan Sharon ten Haaf

Onderweg april 2012 -14

- tenor Arco Mandemaker
- alt Judy Kristel
en met begeleiding van een 32mans professioneel orkest !

Agenda

Het geheel staat onder leiding van
Jan Laan
Kaarten á € 20,= vanaf 1 maart
verkrijgbaar bij
- Verenigingsgebouw Sint Pieter Ridderstraat 9 - Medemblik
- Praktisch Projectmeubel Nijverheidsweg 6a – Medemblik

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD
Voor het nummer van
Mei en half juni
kunt u uw kopij
insturen tot en met

Dinsdag 3 april
16.30 uur
In de Bonfoyer
Paasviering Ouderenmiddag
Woensdag 4 april
17.45 uur
In de Bonfoyer
Broodmaaltijd
Donderdag 5 april
20.45 uur
In de Bonfoyer
Door Raad van Kerken
We kijken samen naar de
Passion, zoals die vorig jaar in
Gouda werd opgenomen.

Donderdag 26 april
Bij voorkeur via het bekende
emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
Het kerkblad zal dan rond
vrijdag 4 mei verschijnen.

Maandag 23 april
19.30 uur
In de consistoriekamer
Vergadering van de Pastorale
Raad
Dinsdag 24 april
19.30 uur
In de consistoriekamer
Vergadering van het moderamen
van de kerkenraad

Let op!
Het volgende kerkblad loopt van
mei t/m half juni. Houdt u hiermee
rekening bij het insturen van kopij.
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Leesrooster om thuis te lezen
za. 31
zo. 1
ma. 2
di. 3
wo. 4
do. 5
vr. 6
za. 7
zo. 8
ma. 9
di. 10
wo. 11
do. 12
vr. 13
za. 14
zo. 15
ma. 16
di. 17
wo. 18
do. 19
vr. 20
za. 21
zo. 22
ma. 23
di. 24
wo. 25
do. 26
vr. 27
za. 28
zo. 29
ma. 30
di. 1
wo. 2
do. 3
vr. 4

Johannes 12:12-19
Psalm 24
Johannes 12:20-36
Johannes 12:37-50
Ezechiël 34:1-16
Johannes 13:1-38
Goede Vrijdag
Johannes 18:1-19:30
Johannes 19:31-42
Eerste Paasdag
Johannes 20:1-18
Tweede Paasdag
Ezechiël 34:17-31
Ezechiël 35:1-15
Ezechiël 36:1-15
Ezechiël 36:16-32
Ezechiël 36:33-38
Ezechiël 37:1-14
Johannes 20:19-31
Handelingen 2:43–3:10
Handelingen 3:11-26
Handelingen 4:1-12
Handelingen 4:13-22
Handelingen 4:23-35
Handelingen 4:36–5:11
Hooglied 1:1-7
Hooglied 1:8-17
Hooglied 2:1-7
Johannes 9:1-12
Johannes 9:13-23
Johannes 9:24-41
Johannes 10:1-10
Johannes 10:11-21
Psalm 65
Handelingen 5:12-26
Handelingen 5:27-42
Handelingen 6:1-7
Hooglied 2:8-15

Spannend feest
Koninklijke intocht
Een donderslag bij heldere hemel?
Geloof in de Zoon en de Vader
Wie is de goede herder?
Zichtbare liefde
Cruciaal
Voorbereiding
Vasthouden en loslaten
Herderlijke zorg
Bergrede
Opbloei
Terugkeer en inkeer
Paradijsbelofte
Nieuw leven
Eerst zien en dan geloven
Gaven
Uitleg
Krachtig getuigenis
Verbazende reactie
Bewogen reactie
Geefgedrag
Verlangen
Zoete woorden
Voor mij is er maar één
Schuldvraag
(Voor)oordeel
Wie is er nou blind?
Herkenbare stem
De goede herder
Goede zorg
Open deuren
Het zekere voor het onzekere
De eenheid bewaard
Samenkomst
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Opstanding

Zijn leven lang kroop hij van blaadje naar blaadje. Af en toe nam hij
een hap.
Zo groeide hij uit ot een volwassen rups. Hij vond het leven zwaar.
Telkens moest hij immers zijn eigen lichaam voorttrekken en duwen.
Soms keek hij verlangend naar boven. In de boom waar hij woonde,
huisde ook een vogel.
Waarom, zo dacht hij vaak, kan ik niet vliegen. Waarom moet ik
kruipend door het leven gaan?
Het werd herfst en de bladeren beginnen te vallen.
Hij kreeg het koud en voelde zich onbeschermd.
Toen spon hij een wollig huisje om zich heen en viel in slaap.
Als je hem zocht, vond je alleen een soort van doodscocon.
De winter ging voorbij. De lente kwam.
De zon herkreeg haar kracht.
Hij werd wakker van de warmte van de zon.
Voorzichtig kroop hij zijn holletje uit.
Hij keek eens om zich heen.
Keek nog eens
Op zijn rug zag hij tot zijn verbazing twee vleugels.
Hij vouwde ze uit en hield zijn adem in.
Toen vloog hij de warme stralen van de zon tegemoet.

Kees Wijnberg
Uit: ‘God tussen de regels’
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Adressen
Predikant:

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

College van
Kerkrentmeesters:

P. Keemink, Huijgendijk 21 Wervershoof
0228-584108
R. van der Heijden Bottelierstraat 20,  543336

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)
D. Meijers Waterborg 31,  542124
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
en verspreiding:
Redactie:

L. Smoor, Pekelharinghaven 11,  544642

Website kerk:
Kopij website naar

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
webm@bonifaciuskerkmedemblik.nl

N.F. Vlaming, Meerlaan 40A,  608841
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Opgave abonnementen kerkblad à € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan I. Mellema, Parklaan 18,  543951
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