Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Zondag 7 april
Aanvang:
10.00 uur.
Voorganger: Ds. W. den Braber.
Koster:

J.C.Klercq,
tel. 54 3921.

Collecte:
1e
diaconie ouderenwerk,
2e
kerk, algemene kosten.
Zondag 14 april
Aanvang:
10.00 uur.
Voorganger: ds. H.L.Zeilstra.
Koster:

J. Kool,
tel. 541127.

Collecte:
1e
diaconie PKN eredienst &
Kerkmuziek,
2e
kerk, instandhouding
eredienst.
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Zondag 21 april
Aanvang:
10.00 uur.
Voorganger: Ds. O. Reitsma.
Koster:

L. Voorthuyzen,
tel: 541039.

Collecte:
1e
diaconie, bloemenfonds
2e
kerk, pl. toerustingswerk
Zondag 28 april
Aanvang:
10.00 uur.

Gezamenlijke dienst in de Doopsgezinde Vermaning
in de Tuinstraat .
Voorganger:
Ds. W. van der Molen.
Collecte:
1e
diaconie.
2e
kerk.
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Overdenking
Wat een optimist!
(Lucas 11:5-12).
Bidden, waarom zou je? Je zorgen, je wanhoopskreten, komen die wel
ergens terecht? Blijven ze niet in de lucht hangen? Als je denkt dat bidden
helpt, ben je een optimist. Want zou God zich iets aantrekken van al die
mensen die wat van hem moeten?
Maar als God nu eens een vriend is? Een echte vriend kun je altijd bellen.
Daar kun je bij aankloppen, al is het midden in de nacht. En als hij geen
zin heeft en je wil afpoeieren, hou je vol. Dan luistert hij wel naar je. Zo
denkt Jezus erover. Hij ziet God als iemand bij wie je altijd terecht kunt.
‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal
voor je opengedaan worden. Want wie vraagt, krijgt. Wie zoekt, vindt. En
voor wie klopt, zal worden opengedaan,’ zegt hij.
Maar Jezus! Dat is wel erg optimistisch! Want als je verdrietig bent omdat
je ouders gaan scheiden, dan zijn ze niet opeens weer bij elkaar, hoe hard
je ook bidt. En als je ruzie hebt, kan het de volgende dag nog erger zijn,
ook al heb je ’s nachts nog zo gebeden dat het over is. Dank je wel krijg je
nog meer ellende!
Nu doe je net of die ellende van God komt, zou Jezus zeggen. Zie God
maar als een goede vader. Die geeft geen slechte dingen aan zijn
kinderen! Alleen bidden is geen magie. Het komt niet als bij toverslag
goed. Er komt geen kant-en-klare oplossing uit de lucht vallen. Wie bidt,
krijgt Gods Geest. Dat betekent dat je de kracht krijgt om er niet aan
onderdoor te gaan. Dat je misschien een oplossing ontdekt om aan te
werken. Dat je de juiste woorden vindt of ziet welke mensen jou kunnen
helpen.
Greet Brokerhof-van der Waa.

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD
Voor het volgend nummer
kunt u uw kopij
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insturen tot en met
donderdag 25 april
Bij voorkeur via het bekende emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
Het kerkblad zal dan rond
vrijdag 3 mei verschijnen.

Gemeenteavond 13 maart 2013
Een goede opkomst met 34 gemeenteleden. Paul Stam, die deze avond
leidt, introduceert, als opening ds. Noeme Visser.
Ds. Visser, woonachtig in Noord-Scharwoude was tot voor kort interimpredikant in Zwaag-Oosterblokker. Nu in deze gemeente een nieuwe
predikant is bevestigd is hij graag bereid om in de gemeente Medemblik
de dringende pastorale zorg te verlenen en enkele opengevallen
zondagsdiensten te leiden.
Eind maart heeft de kerkenraad besloten om het advies van een
commissie, bestaande uit leden van de kerkenraad die hem een bezoek
hebben gebracht, op te volgen en met ds. Visser afspraken te maken over
het verlenen van de pastorale zorg na het vertrek van ds. Tineke Don. Het
gaat over de periode tot 16 mei. Ds. Visser vertrekt dan voor drie
maanden om te werken in een kerkgemeente in Spanje. De kerkenraad
zal zich in die tussentijd beraden over een officiële voortzetting van de
samenwerking met ds. Visser.
Op zondag 28 april en zondag 18 augustus houden wij een gezamenlijke
dienst met de Doopsgezinde Gemeente in de Vermaning in de Tuinstraat.
Ds. Wieteke v.d. Molen zal in deze dienst voorgaan.
Het beleidsplan wordt besproken en de gestelde vragen worden
beantwoord.
Financiën nu en in de toekomst:
De begroting 2013, een agendapunt voor de voorjaarsvergadering, is o.a.
vanwege het vacant zijn nog niet klaar. Over de financiële zaken, o.a. de
toezeggingen over de kerkbalans, heeft een gesprek plaatsgevonden met
een vertegenwoordiging van de landelijke kerk waarna moet worden
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vastgesteld dat de gemeente Medemblik geen toestemming zal krijgen
een predikant te beroepen met een aanstelling van meer dan 50%.
De voorzitter van het CvK informeert de aanwezigen over de onzekere
subsidieregelingen die elke keer veranderen. Dit geldt voor zowel de
subsidiepercentages als de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
Om kennis te maken met het nieuwe liedboek dat op 25 mei landelijk
wordt geïntroduceerd, is besloten om in de komende tijd, elke maand een
nieuw lied aan het begin van de dienst te zingen. Het lied wordt
ingestudeerd door de cantorij zodat zij de gemeente kunnen
ondersteunen. Op de gemeenteavond in november komt de kerkenraad
hierop terug.
De diaconie kondigt aan om binnenkort in het kerkblad d.m.v. een
enquêteformulier de wensen over de vorm van avondmaalsviering te
inventariseren.
De avond wordt op de gebruikelijke wijze afgesloten.
Elly van der Heijden,
scriba

Bedankt!
Nog steeds midden tussen dozen en niet-opgeruimde spullen zit ik op
mijn werkkamer. Het is koud buiten en ik zit nog bij te komen van een
stevige wandeling met de honden. Tijd om even een stukje te schrijven
voor Medemblik. Wat lijkt het alweer ver weg en lang geleden. Er is
zoveel gebeurd sinds 3 maart, toen we met elkaar in de Noordbeuk voor
het laatst samen waren. Het was een fijne middag en we kijken er dan
ook
met
plezier
op
terug.
Vele goede momenten komen boven, de plezierige contacten, de goede
gesprekken in goede en kwade dagen, de feestelijke en ‘gewone’
diensten, de bijzondere diensten met activiteiten en wandeling, teveel om
op te noemen. Langs deze weg wil ik iedereen van harte bedanken voor
de tijd die we hadden in Medemblik. Weet dat de pastorie in Zwijndrecht
altijd open staat, dus wie in de buurt is, is van harte welkom.
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Ons adres weet u al: Walraven van Hallstraat 34, 3333 BZ Zwijndrecht,
ons telefoonnummer: 078-8426706. Een hartelijke groet, ook van
Nicolette.
Ds. Tineke Don.

Mededelingen
Gift
Van mevr. C.Z-V een gift van
€ 40,00 voor de kerk ontvangen voor het schrijven van haar levensboek.
Gezocht…
enkele vrijwilligers voor de openstelling van de kerk in de zomer.
De openstelling voor kerkbezoek in de zomermaanden loopt van half juni
tot de jaarlijkse monumentendag in september. De kerk is dan in principe
6 dagen open voor bezoek van 14.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag van
13.00 uur -16.00 uur . De indeling wordt in overleg gemaakt, maar er kan
altijd wel onderling geruild worden.
Voor meer informatie gaarne kontakt opnemen met:
Dirk Meijers, tel. 0227-542124.

Diaconie
ZWO nieuws
De ZWO gaat als taakgroep van de Diaconie verder.
De ING-rekening wordt t.z.t. opgeheven, dus hierop liever geen betalingen
meer doen.
De voornaamste reden is : sterk gestegen bankkosten.
Op de diaconievergadering blijft de ZWO als vast agendapunt staan.
Een hartelijke groet van Ali,Scheltje en William.
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Bericht uit de Nieuwsbrief van Kerk in Actie:
Opbrengsten inzameling van postzegels en kaarten.
In 2012 is een eindbedrag bereikt van € 33.359,- Geweldig! Hiervan is €
14.325 afkomstig van de verkoop van postzegels en € 19.034,- is
binnengehaald door de verkoop van kaarten.
Ieder jaar zamelen vele gemeenten en gemeenteleden oude kaarten en
postzegels in voor de Zending. Bij ons levert huize St.Martinus via Annie
Visser hieraan een grote bijdrage.
En niet te vergeten Laura v.Bergen die voor vervoer naar Utrecht zorgt.
Hartelijk dank hiervoor.
Oude mobieltjes of vreemde munten zijn ook nog steeds welkom !
De inzameldozen staan niet meer in de kerk, maar een telefoontje naar mij
en we kunnen iets af spreken over halen of brengen.
Scheltje Mosman,
telefoon: 0228-581888.

Fiets sponsortocht 2013
Let op mensen we gaan er weer voor: Onze jaarlijkse fietssponsor tocht
op Hemelvaartsdag 9 mei 2013.
We gaan er weer een leuke ochtend van maken die begint met een dienst
vanuit de Thomas Gemeente. We fietsen dan ‘s morgens naar één van
hun kerken en volgen een korte dienst, waarna we met een mooi fietstochtje terug naar Medemblik fietsen waar we een kleine lunch kunnen
nuttigen.
Al met al een inspirerende ochtend voor het goede doel.
Meer hierover en het doel van deze sponsortocht zal in het kerkblad van
mei bekend worden gemaakt.
Inschrijving kan geschieden d.m.v. de intekenlijst die t.z.t. in de Bonfoyer
komt te liggen.
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Groet,
Benno Hoekstra

Samen aan tafel.
Op 11 april gaan we na de vastentijd weer Samen aan Tafel.
Zoals het nu staat wordt het menu een soepje, nasi met een
kipgerecht, atjar etc, groente en iets lekkers na. De intekenlijsten worden
weer in de Bonfoyer gelegd. Telefonisch kan, als u niet in de foyer komt,
ook: 0227-540414. Het verzoek is of degenen die het kipgerecht en
groente aanspreekt, maar de nasi niet dit kenbaar willen maken op de
inschrijflijst, dan maken we in plaats van nasi voor die mensen
aardappelpuree.
De volgende keer zou volgens het schema op 9 mei a.s. zijn, maar dat is
Hemelvaartsdag. In plaats van 9 mei zullen wij nog een keer koken op 2
mei a.s. dus een week eerder. Dat is dan weer de laatste Samen aan
Tafel van dit seizoen.
Klaas van Duijn en Ron van der Haring.
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Bonifacius Monument Veiling.
De Bonifacius Monument Veiling heeft € 7.115,00 op de avond
opgebracht. Het was een heel gezellige avond, mede door het optreden
van popkoor EQuality.
Inclusief giften, de verloting en de catering komt de opbrengst op
€ 8.015,00
De Snuffelmarkt heeft € 1.964,00 opgebracht. Samen dus bijna
€ 10.000,00 voor onze prachtige oude Bonifaciuskerk uit 1555.
Alle gulle gevers van kavels en financiële bijdragen willen wij bedanken.
Zonder de medewerking was de veiling onmogelijk geweest. Langs deze
weg willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet: de inpaksters van
de prachtige pakketten, de lopers die voor heel veel kavels en bonnen
hebben gezorgd, de catering, de schrijvers en de notarissen en niet te
vergeten de veilingmeesters, die op heel korte zijn ingesprongen vanwege
verhindering van de ons vertrouwde veilingmeesters.
Verder iedereen die geholpen heeft: nogmaals hartelijk dank.
De Bonifacius Monument Veiling Commissie.

College van Kerk rentmeesters
Nog steeds zijn er toezeggingen binnengekomen voor de Actie Kerkbalans
uit januari. De stand is nu
€ 50.820,80 aan toezeggingen. Het College van Kerkrentmeesters is daar
heel tevreden over. In deze tijd, met toch een afnemend aantal kerkleden,
getuigt dit bedrag van een grote inzet van onze leden. Heel erg bedankt
daarvoor.
Pieter Keemink, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen
Westfries Gasthuis,
Postbus 600,
1620 AR Hoorn.
Liornehuis.
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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 Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark,
Uiverstraat 1,
1671 EL Medemblik.
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Uit de gemeente
Blijf in contact met uw kerk
Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing,
geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel:
545477
Overleden:
22 maart 2013:
De heer H.A. de Jonge
in de leeftijd van 91 jaar.
Verhuisd:
Tineke Don en Nicolette Vlaming
van Meerlaan 43,
naar Walraven van Hallstraat 34,
3333 BZ Zwijndrecht.
Familie Terpstra-Nieuwenhuis,
van Kaapstander 262,
tijdelijk naar Smidse 2D in Medemblik.
De heer L.F. Thewissen,
van Sonoystraat 32,
naar Zonnedauw 66 in Bovenkarspel.
Mevrouw E. Smit-Bijlsma,
van Valbrug 14,
naar Valbrug 41.
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Verjaardagen:

02-04:
De heer D. Bruin,
Parklaan 7.
07-04:
Mevrouw C.H. Kool-Danser,
Meerlaan 43.
20-04:
Mevrouw L. Bloemhof-Schukken,
Gasthuijsweijdt 44.
21-04:
Mevrouw T. van der Veen-Tamminga,
Sint Maartenshof 13.
22-04:
De heer M. Hofman,
Baljuwstraat 81.
25-04:
Mevrouw A. Schoonbeek,
Valbrug 21.
27-04:
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Mevrouw H. Nieuwenhuijs-Bergsma,
Vereweg 9 in Oostwoud.
29-04:
De heer A. Hoogschagen,
Oostvaardershof 18.

Ingezonden
Inloophuis Medemblik…een prima plaats om te zijn, om te ontmoeten?
“waar mensen samen gaan blijft niemand alleen staan”
Een ernstige of levensbedreigende ziekte verandert uw leven ingrijpend.
Het brengt angst en verdriet teweeg en maakt uw toekomst onzeker. Niet
alleen uw toekomst maar ook die van uw naasten. Het inloophuis biedt
een steuntje in de rug. Ongeacht uw leeftijd, ziekte, behandelfase en/of uw
vooruitzichten. Het inloophuis wil graag laagdrempelige ‘psychosociale
ondersteuning’ bieden tijdens uw moeilijke en/of eenzame momenten.
De sfeer is altijd goed en heus niet altijd beladen. Er wordt gelukkig ook
heel wat plezier gemaakt, gelachen en er is ook ruimte voor wat meer
diepgang en/of een persoonlijk gesprek. Onze gastvrouwen en gastheren
bieden u onder het genot van een kopje koffie /thee graag een luisterend
oor.
Uw partner, familieleden en vrienden zijn natuurlijk ook welkom, ook als
uw behandeling alweer een tijdje geleden is. De verwerking vraagt immers
tijd. Loop gerust eens binnen en ontmoet mensen die in dezelfde situatie
zitten of ook eenzaam zijn. Het inloophuis organiseert diverse workshops
en lezingen. Bekend zijn onze creatieve middagen met o.a Joke SchaapBoon een beeldend kunstenaar uit Opperdoes die boetseerles geeft. Ook
kunt u een lekkere handverzorging of voetmassage krijgen, maar u kunt
ook denken aan het kleuren van mandelas en het spelen van
gezelschapspelen. Ongetwijfeld is er vast wel iets wat u aanspreekt. Houdt
de krant in de gaten of kijk op www.inlophuismedemblik.nl .Daar kunt u
zich ook opgeven voor de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte.
Het inloophuis is op iedere dinsdag, donderdag geopend. Op de
woensdagavond zijn we om de 14 dagen geopend.( zie agenda) U kunt er
zonder afspraak terecht. De meesten activiteiten, zijn kosteloos, maar
soms vragen we een kleine bijdrage in de onkosten. Dus kom gewoon
eens 'n keer binnen en maak kennis met inloophuis Medemblik e.o.. U
bent meer dan van harte welkom. Adres: Oosterhaven 11 Medemblik. Tel:
0227823731
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Uit de regio
Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG)
Onder leiding van enthousiaste en betrokken docenten spreken we met
elkaar en raken geïnformeerd over alles wat met de Bijbel, kerk en haar
geschiedenis te maken heeft.
De cursus Theologische Verdieping Voor Geïnteresseerden (TVG) is een
2-jarige cursus en start met een kennismakingsdag de eerste of tweede
zaterdag in september. Daarna 3 of 4 maandagavonden verdieping vanuit
de diverse vakken in lessen van een uur. Zo komen twee vakgebieden per
avond aan bod: Oude- en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis,
Spirituele vragen, Filosofie-Ethiek, Jodendom, Islam, Hindoeïsme,
Boeddhisme en Religie en Kunst.
Voor wie? Iedereen die belangstelling heeft.
Er is geen bepaalde vooropleiding nodig voor het volgen van deze cursus,
wel wordt enige kennis van de Bijbel verondersteld. Aan het einde van de
tweejarige cursus ontvang je een certificaat.
Wanneer en waar?
Start in september op de maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in het
Horizon College te Heerhugowaard, Umbriëllaan 2.
Kosten € 220,- per jaar.
Informatie: www.tvg-alkmaar.nl
U kunt ook contact opnemen bij één van de onderstaande adressen:
Cursusleider: Freek van der Veen, tel 072-5155699 en Lien van Niekerk,
secr. tel. 072-5714683, email: famvanniekerk@hetnet.nl (je kunt je ook
aanmelden op dit adres).
Vrouw & Geloof-Dagen 2013:
Ontmoetingsdagen voor vrouwen in NH over ‘Omgaan met verlies’.
Een ontmoetings
dag voor vrouwen over een thema waarmee we allemaal te maken
hebben, maar niet altijd even makkelijk over praten. Verlies komt in
ieders leven voor. Verlies door overlijden of een (echt)scheiding, verlies
van gezondheid, werk of andere ervaringen van verlies.

Onderweg april 2013 -14

Op deze ontmoetingsdagen laten we ons inspireren door Maria van
Nazareth, de vrouw uit de Bijbel die in haar leven veel heeft verloren en
veel had te rouwen. Jos van Steen (pastor Wormer) vertolkt op theatrale
wijze het aloude verhaal. Daarna houdt José van Sante een inleiding
vanuit haar pastorale praktijk in Purmerend. Na de lunch is er
gelegenheid om onze indrukken te verwerken in een groepsgesprek of
een creatieve activiteit. Eén van de workshops wordt gegeven door
kunstenares Ida van der Lee vanuit haar project ‘Allerzielen alom’. Ook is
er ruimte voor muziek en zang. We sluiten de dag af met een korte
viering.
Voor wie? Voor alle belang-stellende vrouwen (maximaal 40 per dag).
Data en plaatsen:
dinsdag 16 april in Wormer, vrijdag 19 april in Hoorn, vrijdag 26 april in
Schagen.
Tijd: Van 10.00-16.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur).
Kosten: € 10.- of € 15.- (naar draagkracht, graag gepast).
Lunch: Ieder brengt zelf brood mee. Wij zorgen voor soep, fruit en
drinken.
Informatie en aanmelden:
Per e-mail naar vrouwengeloof@gmail.com of schriftelijk naar:
Werkgroep Vrouw & Geloof p/a Karveel 10, 1625 EN Hoorn ( tel. 0229842544).
Meditatieve wandeling in Heiloo
op woensdag 8 mei
rond het thema: De kruisweg van de Palestijnse christenen
Aanvang om 19.30 uur in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 in Heiloo. Na
een korte inleiding wandelen we van 20.00 uur tot ca. 21.00 uur door het
Ter Coulsterbos, dat begint bij deze kerk. Na terugkeer is er in de kerk nog
een kort nagesprek. Aanleiding is het verschijnen van het boekje “De
kruisweg van de Palestijnse christenen”. Oorspronkelijk uitgebracht door
Sabeel, het centrum voor Palestijnse theologie in Jeruzalem, staat het
boekje stil bij het lijden dat de Palestijnse gemeenschap ervaart. De
provinciale ZWO werkgroep Noord-Holland organiseert deze wandeling en
hoopt, dat dit idee navolging zal krijgen op andere plaatsen, bijvoorbeeld
in de vredesweek in september. De brochure is te downloaden op
www.kerkinactie.nl/ipdocu .

Oranjeconcert in de Bonifaciuskerk van Medemblik
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Op zaterdag 27 april, organiseert de Stichting Pieter Backer Orgel een
Oranjeconcert met medewerking van het Westfries Mannenkoor en de
organist Dirk Out.
Het is de derde editie van dit concert in Medemblik en tevens de laatste
rond koninginnedag!
Het Westfries Mannenkoor bestaat onder de huidige naam ruim 40 jaar!
Daarvoor had het als naam “De Verenigde Westfriese Zangers”. Het koor
telt ruim zestig zingende leden.
Zij zijn afkomstig uit alle windstreken van Noord-Holland boven het IJ: van
Wieringen en de Wieringermeer tot Heemskerk en van Alkmaar tot
Bovenkarspel.
Het koor staat onder leiding van Wietze Stuurman. Vaste begeleider van
het mannenkoor is pianist/organist Hans Weenink.
Wietse Stuurman (1976), studeerde met de hulp van diverse leraren
compositie en directie. In 1996 begon hij muziekwetenschap te studeren
aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij zijn speciale voorkeur uitging
naar oude muziek en bijzondere combinaties van film en muziek.
Als componist is hij zowel beïnvloed door de oude meesters als Josquin,
Dufay, Ockeghem en Obrecht, als door de meer moderne componisten als
Arvo Pärt, Giya Kanchelli en Henryk Gorecki.
Naast componist is Wietse een zeer ervaren dirigent voor zowel koor als
orkest. Iedere dag werkt hij met een van de 5 ensembles die hij leidt,
variërend van kamerkoor tot groot orkest.
Eind 2004 formeerde Wietse een kleine vocale groep genaamd het Lapis
Ensemble.
Zij voeren zijn werk uit op een professioneel niveau.
Sinds 1 januari 2011 is Wietse de vaste dirigent van het Westfries
mannenkoor.
DIRK OUT (1949) ontving zijn eerste orgellessen van Albert de Groot op
de muziekschool in IJmuiden. Hij behaalde in 1978 aan het
Sweelinckconservatorium te Amsterdam het solistendiploma voor orgel.
Zijn leraren waren Simon C. Jansen, Klaas Bolt en Bernard Bartelink.
Als organist is hij een veelgevraagd begeleider en treedt daarnaast ook
steeds meer op als solist bij orgelconcerten. Hij maakte concertreizen door
o.a. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Zweden,
Canada en de Verenigde Staten.
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In 2005 werd hij onderscheiden door de ‘Société Académique d’ Éducation
et d’ Encouragement Couronné par l’ Académie Française Arts, Sciences
et Lettres’ vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur.
Van 1983 tot 2010 was DIRK OUT vaste organist in de Vijverwegkerk in
Bloemendaal (Radio Bloemendaal). Op dit moment speelt hij regelmatig
kerkdiensten in de PKN kerken in Bloemendaal/ Overveen en in IJmuiden
(Nieuwe Kerk).
Het programma zal 30 april uiteraard in het teken staan van
Koninginnedag. Bekende liederen, -koor en orgelwerken zullen klinken
naast minder bekende werken.
Organist Dirk Out zal het Pieter Backer orgel niet alleen in een aantal
orgelsoli laten horen maar ook in improvisaties over bekende melodieën,
in de aansprekende stijl die velen van hem kennen.
Het Westfries Mannenkoor zingt naast werken van onder meer
W.A.Mozart, G.Verdi en Arvo Pärt ook enkele Vaderlandse liederen. Ook
van het publiek wordt een vocale bijdrage verwacht!
Koor, organist en de ambiance van de eeuwenoude Bonifaciuskerk met
haar beroemde orgel zijn de ingrediënten voor een heerlijke muzikale
opmaat naar de troonswisseling op 30 april 2013.
Het concert begint om 20.00 uur, de ingang van de kerk aan het Kerkplein
is vanaf 19.30 open
De toegangsprijs is € 7,00

Agenda
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donderdag 11 april:
Samen aan Tafel in de Bonfoyer
(zie blz. 8).
donderdag 25 april:
inleveren kopij volgend kerkblad.
zaterdag 27 april:
Oranjeconcert in de Bonifaciuskerk (zie blz. 14).
donderdag 9 mei:
Fietssponsortocht op Hemelvaartsdag
(zie blz. 8).

Overgenomen uit:
Kerkbulletin
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Synodescriba
wenst
paus
Franciscus
Gods
zegen
Kort nadat in de avond van 13 maart uit het kachelpijpje van de Sixtijnse
Kapel witte rook dwarrelde, bracht synodepreses dr. Arjan Plaisier zijn
gelukwensen over aan de Rooms-Katholieke Kerk. ‘Allereerst feliciteren
wij de Rooms-Katholieke Kerk van harte met haar nieuwe paus
Franciscus. Wij wensen hem van harte Gods zegen toe’, aldus Plaisier.
‘Een bisschop is vooral een herder en daarom hopen we dat hij dienaar
van het evangelie van Jezus Christus zal zijn en daarom dicht bij de
mensen zal staan. De nieuwe paus vangt zijn werkzaamheden aan in een
tijd waarin de Rooms-Katholieke Kerk in zwaar weer verkeert. Zijn
dienstwerk zal niet gemakkelijk zijn. We bidden dat de paus, samen met
andere bisschoppen, die maatregelen zal nemen die nodig zijn om de
Rooms-Katholieke Kerk steeds weer te hervormen en vooral de Geest van
Christus de ruimte zal geven om door te werken in de kerk.’
De synodescriba zei te hopen op de oecumenische gezindheid van paus
Franciscus: ‘Wij zoeken ook in de toekomst een goede oecumenische
relatie met de Rooms-Katholieke Kerk, in het besef dat we elkaar gegeven
zijn in het ene lichaam van Christus. Wij spreken de hoop en de
verwachting uit dat de paus aan deze oecumenische relaties hecht en
deze
ook
actief
zal
promoten.’
Het moderamen van de synode verwoordde haar gelukwensen naderhand
meer officieel in een brief aan de Nederlandse bisschoppenconferentie .
Nieuw boekje: Openingen rond geloof, hoop en liefde
De Protestantse Kerk heeft een boekje gemaakt met twaalf openingen
rond geloof, hoop en liefde, geschikt voor de aftrap van een
gespreksavond, een vergadering, een maaltijd of een kort moment van
samenzijn. De openingen hebben een thema. Bij elk thema worden een
vraag, een Bijbelverhaal, een gebed, een gedicht of kort spiegelverhaal,
en een liedsuggestie gegeven. Hier kan een keuze uit gemaakt worden,
maar het kan ook als een geheel worden gezien. De opening kan daarmee
zo kort of lang duren als gewenst is. Voorin het boekje wordt een korte
handreiking voor gebruik van het boekje gegeven. De opzet van de
openingen gaat uit van ‘wonen in het Woord’, een methode om samen in
korte tijd stil te staan bij een Bijbeltekst. Het boekje kost € 5,95 en is te
bestellen via de webwinkel
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