Bloemschikking: Florisgroep

Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Zondag 4 maart
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. H. van Olst

Zondag 18 maart
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster:

Koster:

K. van Duijn
Tel: 540414

J. Kool
Tel. 541127

Collecte:
1e
Kerk in Actie
2e
Kerk

Collecte:
1e
Binnenlands diaconaat
2e
Kerk

Zondag 11 maart
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger:
Mw. Ds. M. den Braber

Zondag 25 maart
Musical Judas
Aanvang:
10.00 uur

Koster:

Koster:

J.C. Klercq
Tel: 543921

Collecte:
1e
Kerk
2e
Instandh. eredienst

L. Voorthuyzen
Tel. 541039

Collecte:
Voor de onkosten
Bloemenfonds

Woensdag 14 maart
Biddag voor gewas en arbeid
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Collecte: FHP Sri Lanka
(zie verder op in kerkblad)
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Bij de diensten
We zijn inmiddels op weg naar
Pasen aan de hand van de
profeet Ezechiël.
Thema is dit jaar ‘Voor de
verandering’. Niet alleen is het
lezen uit deze profeet weer eens
wat anders dan de vaste
roosterlezingen, maar ook en
vooral gaat het om de verandering
bij onszelf tijdens de weken van
bezinning en inkeer, waarvoor de
Veertig Dagen zijn bedoeld.
Op 4 maart zal mw. Marieke den
Braber de gastvoorganger zijn, op
11 en 18 maart gaat ds. Don voor,
en op 25 maart kijken we samen
naar de musical ‘Judas’,
opgevoerd door de
jeugdtheatergroep Sowieso uit
Hoorn. Over dit laatste leest u
elders in dit blad meer.
Dat alle dienst gezegende
diensten mogen zijn.

ziekenhuisopname is; dan blijft
een berichtje uiteraard
achterwege. Maar als vrijwel de
hele gemeente weet dat er een
ziekenhuisopname aankomt, als
bijna iedereen weet van een lange
revalidatie, dan is het wel storend
dat uitgerekend de dominee
vergeet hierover iets in de
‘Onderweg’ te zetten.
Dit overkwam Ief Bood. Eind
oktober werd ze in Woerden
opgenomen voor een ingreep aan
haar heup en bovenboon, daarna
naar het Sweelinkhof in Wognum
voor revalidatie en het bleef
oorverdovend stil in het kerkblad.
Langs deze weg wil ik haar mijn
oprechte verontschuldiging
aanbieden. Het is er tussendoor
geslipt in het kerkblad.
Gelukkig zijn we Ief geen van
allen vergeten en we zijn blij dat
we haar nu weer regelmatig zien
bij de activiteiten in de kerk.
Ief, sterkte met je herstel.

Ziek en zeer

Eerst even iets rechtzetten!!
Wanneer gemeenteleden in het
ziekenhuis belanden is het een
goed gebruik om hiervan in het
kerkblad melding te maken.
Iedereen kan dan meeleven en
blijft zo een beetje op de hoogte.
Af en toe gebeurt het dat bij
niemand bekend is, dat er een

Op dit moment liggen er, voor
zover ons bekend, geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
We leven we mee met de zieken
die thuis zijn en strijden tegen de
ziekte die hen bedreigt.
Dat God hun de kracht en de
moed mag geven om vol te
houden en dat ook allen die in
liefde om hen heen staan gesterkt
mogen worden door de nabijheid
van de Heer.
Ds. Tineke Don.
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In memoriam
Op 7 februari. j.l. overleed toch
nog onverwacht mw.

Op 20 februari ’s morgens vroeg
overleed in alle rust mw.

Neeltje (Nel) Pellicaan-Lak

Corrie Hulspas-Schoon

Ze mocht 87 jaar worden. Zij
woonde in Valbrug.
Op 13 februari hebben we haar,
na een dienst van Woord en
Gebed, begeleid naar haar laatste
rustplaats op de begraafplaats
aan de Compagniesingel.
We gedenken Nel Pellicaan als
een sterke, opgewekte,
eigenzinnige en gelovige vrouw,
die altijd een enthousiaste en
vrolijke uitstraling had.
Ze maakte makkelijk contact,
werd door iedereen gewaardeerd.
Het leven leek haar toe te lachen,
tenminste die indruk wekte zij.
Tegelijk was ze ook, diep van
binnen, erg verdrietig, maar dat
liet ze maar heel af en toe even
zien. Want het leven viel haar wel
zwaar. Al jaren worstelde ze met
een onwillig rechterbeen, ze
moest een dochter verliezen na
een slopend ziekteproces, haar
man overleed, lichamelijk ging ze
achteruit. Maar die uiterlijke
kracht, het optimisme en
onverzettelijkheid hielden veel van
haar pijn en verdriet voor de
buitenstaander verborgen. Voor
haar is het goed dat ze afgelopen
dinsdag ongemerkt uit het leven is
weggegleden.
Wij wensen haar kinderen en
allen die haar vreselijk zullen
missen van harte Gods
troostende nabijheid toe.
Ds. Tineke Don

in de leeftijd van 85 jaar. Zij
woonde in Valbrug.
Op 25 februari hebben we haar,
na een dienst van Woord en
Gebed begeleid naar crematorium
Hoorn, waar haar lichaam is
toevertrouwd aan het vuur.
We gedenken Corrie Hulspas als
een echte Rotterdamse, recht
voor z’n raap, goed van de
tongriem gesneden, met een
duidelijke mening. Samen met
haar Kees is ze heel veel jaren
gelukkig geweest.
Na zijn overlijden in 2010 viel ze
in een gat, het was stil in huis, en
hoewel de kinderen dikwijls op
bezoek kwamen, en ook de
kleinkinderen in de vakanties altijd
even tijd voor haar vrijmaakten,
miste ze de aanspraak en de
aandacht. Toen ze ook letterlijk
onderuit ging en ze lichamelijk
meer klachten kreeg, werd het
leven zwaar. Ja, de koffie-uurtjes
met de dames Hoekstra en
Zwaan, die waren nog leuk, ze
hadden plezier met elkaar. Maar
verder, als het weer stil was, was
er niet veel meer aan.
In de vroege maandagochtend
kwam het einde van haar leven.
Wij wensen de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen van harte
God troost en zegen toe.
Ds. Tineke Don
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Overdenking
Anders dan met Kerst of
Hemelvaart is het met Pasen een
drukte van belang. In de
evangelieverhalen op weg naar
Pasen kom je voortdurend
woorden tegen als volk, menigte
en schare. Het zijn groepen die
ieder een eigen gedrag lijken te
vertonen, of ze nu religieus,
sociaal of politiek van achtergrond
zijn. Bij elke stap van Jezus’
opgang naar Jeruzalem en zijn
lijdensweg staan ze de ene dag
stijf van bewondering voor die
bijzondere meester, de andere
dag ergeren ze zich mateloos aan
die ‘zwakkeling’. De publieke
opinie waait met alle winden mee.
Je zou je kunnen afvragen
waarom mensen eigenlijk in
dichte drommen komen opzetten?
Zijn ze op zoek naar sensatie,
willen ze God danken, geweld
plegen, Romeinen pesten?
Feit is dat groepen mensen
dikwijls niet te peilen zijn. Geen
twee groepen zijn hetzelfde, geen
menigte gedraagt zich als een
andere. Het is telkens
verschillend.
Er is altijd wel iets dat mensen,
soms maar even, in beweging
brengt en het kan leiden tot een
massale opstand. Denkt u maar
aan de rellen in Londen, nog niet
zolang geleden, of nog recenter,
de opstand in Libië, die begon
zomaar, ineens na een lange
periode waarin er van alles begon
te broeien. Ook op Pasen is het in
Jeruzalem een drukte van belang.

Allemaal mensen met
verschillende achtergronden en
motieven. Onrustige, religieus
bevlogen mensen, nietsdoeners,
sensatiezoekers die gevoelig zijn
voor ophitsing en manipulatie,
actiegroepen, mensen die Jezus
op de voet volgen. Naarmate ze
dichter bij de stad komen groeit
de menigte en stijgt ook de
spanning. Er gaat dreiging uit van
de menigte, de bom kan elk
ogenblik barsten, maar waar, en
waarom? Het is niet te
voorspellen, maar dat het komt is
zeker.
De groeiende menigte rond Jezus
vormt een macht, de politieke
situatie is verre van stabiel en die
combinatie maakt dat de angst bij
de overheden, religieus en
wereldlijk, toeneemt. We lezen
van de Joodse leiders, de
overpriesters en schriftgeleerden,
die bang zijn en een gelegenheid
zoeken om Jezus onschadelijk te
maken. Zodat de menigte tot
bedaren kan komen en de
dreiging afneemt. Pilatus is bang.
Gene behoefte aanoproer, de
Romeinen zijn bang en zijn alert
tot de toppen van hun vingers. En
ook Jezus en zijn leerlingen
kennen een zekere angst. De
leerlingen voelen de spanning.
Jezus staat ook niet te juichen.
Niet doorkracht, niet door geweld
is zijn motto. De menigte moet
beheersbaar blijven.
Maar ze zijn er iedere dag weer.
Al die mensen. Ze luisteren, ze
zitten in het gras, ze staan
verbijsterd als mensen worden
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genezen, ze loven en danken
God, ze horen de gelijkenissen
die Jezus vertelt en herkennen op
sommige momenten situaties uit
hun dagelijks leven.
De Schriftgeleerden en Farizeeën
zijn steeds nadrukkelijker
aanwezig en zien in elk woord van
Jezus een bedreiging. Rust en
kalmte is hun motto en daarvoor
zijn ze bereid heel ver te gaan.
Wat zullen we de menigte nu
weer voorhouden, hoe kunnen we
al deze mensen tevreden houden
en opstand voorkomen?
De menigte is flexibel, uit op eigen
gewin, liefst op korte termijn. Het
actie voeren moet wel ergens toe
leiden.
De menigte wordt geleid door een
onzichtbare hand en dan ineens
springt de vonk erin. Iemand
begint en ‘en mass’ neemt men
de roep over: “kruisigt hem’.
Zomaar ineens is het er, wordt
iedere aanwezige meeloper, alsof
een onzichtbare hand de hele
massa in de hand houdt en
ergens aan een touwtje trekt,
zoals mensen in een
voetbalstadion worden
meegesleept door die onzichtbare
drijfveer, die hen dingen laat
doen, die ze van zichzelf nooit
hadden verwacht en waar ze
achteraf alleen maar spijt van
hebben.
Mensen in een menigte lijken hun
eigen wil te verliezen, ze worden
van individu tot meeloper en zijn
verdwenen als het iets is bereikt..
En dan doet het er nog niet eens
veel toe wát er eigenlijk is bereikt.

Op onze weg van veertig dagen
zijn ook wij niet alleen, velen
trekken mee met ons op. We
ontmoeten elkaar, herkennen de
ander als medemens en samen
volgen we Jezus in zijn opgang.
Waar is onze plaats in de
menigte? Zijn wij in staat om ons
afzijdig te houden en als
toeschouwer op een afstand te
blijven? Of gaan ook wij mee met
de bewegingen van de massa?
Wie tenslotte overblijven … het
zijn er maar weinigen, een paar
vrouwen, een klein groepje
mannen.
Zij zullen overdragen wat zij
hebben gezien, als enkeling, als
lid van een gemeente. De menigte
is dan al verdwenen.
Ik wens u een goede tocht naar
Pasen.
Ds. Tineke Don.
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Uit de pastorie
Wat een winter
hebben we
gehad en wat
jammer dat het
nét te kort was
voor een
Elfstedentocht!
We kijken weer vooruit en hopen
op een lekker voorjaar.
Op dit moment ben ik druk met de
voorbereidingen voor Pasen, de
eerste broodmaaltijd is alweer
voorbij, Nicolette zit volop in het
werk en de studie, en de honden
geven ons de broodnodige
ontspanning.
Kortom, weinig nieuws te melden,
we wensen u een goede tocht
naar Pasen.
Ds. Tineke Don

Mededelingen
Veertigdagentijd
Met Ezechiël gaan we op weg
naar Pasen, met als thema: ‘Voor
de verandering’.
In de wereld om ons heen zien we
vaak genoeg dingen die we liever
anders zouden willen. Wat voor
dingen zijn dat? Wat is er voor
nodig om ze te veranderen?
Op weg naar Pasen zullen we
ontdekken dat er echt iets kan
gebeuren: verdriet kan
veranderen in vreugde, na een
donkere nacht komt er een
nieuwe morgen. Daar kun je zelf
wat aan doen, maar je hoeft het
niet alleen te doen.

Op de eerste zondag hoorden we
hoe zowel Ezechiël als Jezus
werden voorbereid op hun taak.
God maakte Ezechiël sterk en
krachtig als steen of ijzer.
Toen bracht God hem weg. Zeven
dagen zat hij verdoofd op de
grond, toen was hij er klaar voor.
Jezus verbleef in de woestijn om
te worden beproefd. Na die
periode van beproeving is Hij er
klaar voor om zijn werk te
beginnen.
Gaandeweg zullen we ontdekken
hoe Ezechiël zijn roeping als
profeet met vallen en opstaan
vorm en inhoud geeft. Hij houdt
het ook ons voor: als je wilt dat er
iets verandert, moet je niet om je
heen kijken, kun je zelf niet
buiten schot blijven. Je zult zelf
moeten veranderen, het gaat om
jou!
Ook de diakenen spelen in op het
thema en zullen telkens iets
vertellen over de projecten die wij
in deze dagen zullen steunen met
een bijdrage. Kerk in Actie heeft n
6 campagneprojecten
geselecteerd in binnen- en
buitenland, waar door onze steun
verandering kan worden bereikt.
Het wordt een boeiende tocht
naar Pasen. Ik hoop dat velen met
ons mee opgaan.
Ds. Tineke Don.
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Film
Onze volgende film met
nabespreking is gepland op
dinsdag 6 maart om 19.30 uur
in de Bonfoyer.De film heet: “Son
of Babylon”, en handelt in Noord
Irak, direct na de val van Sadam
Hoessein. De 12-jarige jongen
Ahmed volgt met tegenzin zijn
grootmoeder op reis naar het
Zuiden. Nadat ze gehoord heeft
dat daar krijgsgevangenen zijn
aangetroffen, is ze vastbesloten te
weten te komen wat met haar
zoon, Ahmed’s vader, is gebeurd.
Sinds de Golfoorlog staat hij als
vermist opgegeven. Op de lange
tocht, van de Koerdische bergen
tot in de woestijn van Babylon,
ontmoeten ze vreemden en
gelijkgestemden, met allemaal
hetzelfde reisdoel.
Ik was blij deze film “tegen te
komen” omdat hij past bij de twee
voorgaande films, die, hoewel
totaal verschillend van plaats en
tijd en filmtechniek, toch een
thema gemeen hebben. Het kan
daardoor ook na afloop aanleiding
zijn om met elkaar van gedachten
te wisselen over de vraag, hoe ver
mensen gaan, hoever wij zelf
gaan, zouden moeten gaan, om
een doel, een opdracht of een
belofte in ons leven na te
streven. Het lijkt mij de moeite
waard van U te horen of u dat
thema ook herkend. Dit betekent
helemaal niet dat u alle drie de
films gezien moet hebben om
mee te kunnen praten.
Tot 6 maart.
Hannie Huttinga

Schoonmaken kerk
Woensdag 14 Maart a.s. willen we
de kerk de jaarlijkse
schoonmaakbeurt weer geven.
We hopen dat u weer mee wilt
helpen met stoffen wrijven zuigen
en dweilen.
We beginnen om 9 uur. Ook
mannen zijn van harte welkom
voor het iets zwaardere werk.
Laat ons s.v.p. even weten of U
komt helpen. Simone Voorthuijzen
tel. 541039 en Hieke van der Goot
tel. 542802
Bonifacius Monument Veiling
Zaterdag
17 maart
om 20.00
uur is
weer de
jaarlijkse
kerkenveiling voor ons
kerkgebouw. U ziet dat we de
naam gewijzigd hebben in
Bonifacius Monument Veiling om
te benadrukken dat het echt gaat
om restauratie en onderhoud van
het monument. Wij hopen dat u in
grote getale aanwezig zult zijn.
Neemt u buren, kinderen en
kennissen mee, zodat we met
elkaar ook een gezellige avond
zullen hebben. Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd!
Ook is er een verloting , zodat u
ook kans maakt voor een klein
bedrag een grote prijs te winnen.
Van 10.00 uur tot 14.00 uur is er
ook een Snuffelmarkt waar u voor
kleine prijsjes heel mooie spullen
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kunt bemachtigen. Tegelijkertijd is
er gelegenheid om de kavels voor
de veiling te bewonderen en vast
uit te kiezen waar u op wilt
bieden.
Wij hopen op een grote opkomst.
De kerkenveilingcommissie.

Tentoonstelling
In de Nieuwe Kerk te Amsterdam
is momenteel een tentoonstelling
met als titel ‘Jodendom, een
wereld vol verhalen’.
Aan de hand van ongeveer 500
bruiklenen vertelt de
tentoonstelling het fascinerende
verhaal van drieduizend jaar
joodse religie, cultuur, kunst en
geschiedenis. De geschiedenis
van een wereldreligie die
herkenbaar wist te blijven
ondanks verschillen wereldwijd.
De bruiklenen komen van
internationaal gerenommeerde
musea en collecties en uit
particulier bezit. De meeste ervan
zijn nooit eerder in Nederland te
zien geweest.
Absolute topstukken zijn onder
andere: een Dode Zeerol uit de
eerste eeuw v.Chr. uit het Israel
Museum in Jeruzalem, kostbare
handschriften, een schilderij van
Chagall uit het Tel Aviv Museum
of Art, maar ook The Alefbet
Tapestry van de hedendaagse
Russisch-Amerikaanse
kunstenaar Grisha Bruskin.

loop der eeuwen heeft het zich
over de wereld verspreid.
Telkens wanneer joden op een
nieuwe plek aankwamen,
integreerden zij in hun nieuwe
omgeving zonder hun identiteit te
verliezen. Zo ontstond een grote
variëteit aan
verschijningsvormen, maar de
kern van de religie is overal ter
wereld hetzelfde.
Al zolang het jodendom bestaat
zijn er joodse verhalen.
Vertellingen, parabels, legenden
en liederen waren eeuwenlang
een middel om de traditie levend
te houden en te actualiseren.
Zoals elke godsdienst probeert
ook het jodendom een antwoord
te geven op vragen over
oorsprong, betekenis en doel van
het leven. Er is meer tussen
hemel en aarde, maar wat dan
precies? Welke geheimen liggen
verborgen achter de Schepping,
wat is de betekenis van het
leven?
In de tentoonstelling zullen de
belangrijkste elementen uit het
jodendom worden belicht. De
kern vormt het Boek, de Tenach
of de Hebreeuwse Bijbel (het
Oude Testament). Het
bestuderen van teksten staat
centraal in het joodse religieuze
leven. Vele verhalen, feestdagen
en leefregels zijn erop
gebaseerd.

Het jodendom is de oudste
monotheïstische religie. In de
Onderweg maart 2012 -8

Heilige plaatsen, de abstracte
God, feesten en gedenkdagen,
levenscyclus, het dagelijks leven
en geschiedenis zijn andere
elementen die aan de orde
komen, om meer inzicht te geven
in de veelzijdigheid van het
jodendom.
Elk object in de tentoonstelling
wordt gepresenteerd als een
kostbaar kleinood, of het nu gaat
om een manuscript, een
ceremonieel object, een schilderij
of een maquette. De boodschap
wordt ondersteund door een
documentaire, daarnaast geven
gefilmde interviews met zowel
liberale als orthodoxe, bekende
als onbekende joden van over de
hele wereld de bezoeker een
levendig beeld van de enorme
diversiteit in jodendomsbeleving.
Bij voldoende belangstelling
zullen we proberen op zaterdag
24 of maandag 26 maart
gezamenlijk naar deze
tentoonstelling te gaan. In de
Bonfoyer ligt een intekenlijst.
Mocht u niet in de gelegenheid
zijn deze lijst in te vullen, meldt u
zich dan aan bij ds. Don (570012)
of Laura van Bergen (541684).

Sowieso Speelt Judas
Op zondag 25 maart speelt de
Oecumenische
TienerTheatergoep Sowieso de
succesvolle musical “Judas” in de
Bonifaciuskerk te Medemblik.
Aanvang 10.00 uur. Toegang
gratis, collecte aan de uitgang
voor de onkosten.
Sinds vorig jaar mei is de
oecumenische tienertheatergroep
Sowieso uit Hoorn op tournee met
de musical JUDAS. Die groep
bestaat uit 25 jongeren die het
leuk vinden om het land door te
trekken met een musical over een
Bijbelverhaal. Dat doen ze al
sinds 1990. Dit keer spelen ze
een stuk over Judas, dat is
geschreven door de oprichter van
de groep, pastor Ton Heijboer. De
muziek is gecomponeerd door
vier leden van de groep: Jesper
en Sander Huisman, Mathijs
Arents en Edwin Hinfelaar.
Jesper tekent -samen met Lucca
Oudenampsen – ook voor de
regie.
Bijna niemand begrijpt hoe
iemand die drie jaar lang deel
heeft uitgemaakt van Jezus’
leerlingen, zijn meester op een zo
laaghartige wijze kan verraden.
Het antwoord is eigenlijk vrij
simpel:
Judas verraadt Jezus niet, hij
levert hem over… en dat is niet
hetzelfde. Judas lokt een soort
proefproces uit voor de hoge
raad, omdat hij erkenning wil van
officiële zijde voor Jezus, die
hijzelf beschouwt als de Messias
van Israël.
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In de evangeliën wordt de manier
waarop over hem geschreven
wordt, steeds negatiever
naarmate de tijd vordert. In het
eerste evangelie (Marcus) wordt
een stuk milder over hem
geschreven dan in het laatste
(Johannes). Verder blijkt dat de
vertalers een bepaald Grieks
woord altijd vertalen met
overleveren, behalve als het over
Judas gaat. Dan betekent
datzelfde woord ineens: verraden.
In de loop van de
kerkgeschiedenis is het beeld van
Judas eigenlijk steeds negatiever
geworden.
Hij is het beeld geworden van de
onbetrouwbare, verraderlijke jood.
Deze musical zet een totaal ander
beeld neer van deze discipel.
Judas staat bekend als degene
die Jezus verraden heeft, maar in
deze musical wordt hij getekend
als een van Jezus’ allerbeste
vrienden.
Bovendien krijgen we aardig
inkijkje in de denkwereld van de
vrome joden in de tijd van Jezus,
die je met enige fantasie wel
antiglobalisten zou kunnen
noemen. Ze verzetten zich tegen
het feit dat hun stad meer en
meer het karakter krijgt van een
provinciestadje in het Romeinse
Rijk, i.p.v. het centrum van de
(joodse) wereld.
De groep heeft deze musical
inmiddels 9 keer uitgevoerd op 8
verschillende locaties, waaronder
in het stedelijk gymnasium van

Bayreuth in Beieren en het
Masarykhuis in Tabòr, Tsjechië,
maar ook in Sorghvliet in Andijk
en op een grote camping in
Driebergen.
Op zondag 25 maart spelen ze
deze succesvolle musical in de
Bonifaciuskerk in Medemblik.
Aanvang10.00 uur. Toegang
gratis, bij de uitgang een collecte
voor de onkosten.
Deze tienertheatergroep speelt
deze musical nog tot
zomervakantie in Hoorn, Andijk,
Beets, Dirkshorn, Wieringerwerf
en in Chaam. Die laatste wordt
de traditionele afsluiting van deze
tournee. Met de ouders en andere
gezinsleden – voor zover ze dat
willen – kamperen we een
weekend op RCN de Flaasbloem.
Als tegenprestatie speelt Sowieso
tijdens dat weekend haar
allerlaatste voorstelling van
Judas.
Spreken over God
In het najaar van 2011 hebben we
een aantal avonden over dit
thema gesproken naar aanleiding
van een door de PKN uitgegeven
nota. We hebben toen
afgesproken dat er nog een
vervolg zal komen, waarin we
samen zullen kijken naar de
andere nota rond dit onderwerp,
geschreven door mensen uit de
vrijzinnige hoek van onze kerk.
We houden deze vervolgavond op
Dinsdag 27 maart a.s. om 20.00
uur in de Bonfoyer.
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Wanneer u zich via de intekenlijst
vooraf aanmeldt, ontvangt u de
bedoelde nota in de bus als
voorbereiding op de
gespreksavond.
We hopen op een goede avond.
Vooruitkijken naar de Stille
Week (details volgen later)

Vrijdag 6 april, 19.30 uur
Goede Vrijdag
Wake bij het Kruis in de
Bonifaciuskerk
Zaterdag 7 april, 19.30 uur
Stille Zaterdag
Dienst van Schrift, Gebed en Licht
In de Bonifaciuskerk
m.m.v. de cantorij.
Zondag 8 april, 10.00 uur
Feestelijke Paasdienst voor jong
en oud.

Zondag 1 april
Palm- en Passie zondag
Maandag 2 april 19.00 uur
Vesper in de Vermaning,
Tuinstraat
Voorganger:
Pastoor Jan van Dril
Dinsdag 3 april 19.00 uur
Vesper in de Vermaning,
Tuinstraat
Voorganger:
Ds. Wieteke v.d. Molen
Woensdag 4 april 19.00 uur
Vesper in de Vermaning,
Tuinstraat
Voorganger:
Ds. Tineke Don
Donderdag 5 april, 19.30 uur
Witte Donderdag
Dienst van Schrift en Tafel in de
Bonifaciuskerk
Aansluitend kijken in de Bonfoyer
naar de opnames van ‘The
Passion’, zoals die in 2011
gemaakt zijn in Gouda.

Vooraankondiging film 17 april
Hoewel we de film van 6 maart
nog moeten gaan zien, wil ik U
alvast ook de volgende film
aankondigen. Dit wordt tevens de
laatste film voor de zomer.
Op dinsdag, 17 april om 19.30 uur
gaan we kijken naar:”BAMAKO”,
een film van de Stichting Movies
that matter, voortgekomen uit
Amnesty International, die een
podium wil bieden voor films die
inzicht geven aan een wereld van
onrecht en menselijkheid.
We hebben al eerder enkele films
uit deze serie gedraaid.
Bamako gaat over heel verschillende dingen, maar vooral
over een rechtbank waarvoor een
zaak dient, die is aangespannen
tegen de Wereldbank en het IMF.
Het geheel speelt zich af op de
binnenplaats van een huis in
Afrika, die door verschillende
families wordt gedeeld. Tussen de
pleidooien en getuigenissen door,
gaat het normale leven zijn gang
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op de binnenplaats.Regisseur
Sissako laat in de film zien hoe
Afrika lijdt, niet zozeer aan de
armoede, maar, ook aan haar
rijkdom. Die rijkdom is
stelselmatig geplunderd.
Sommige landen besteden 40
procent aan het aflossen van
schulden.Een heel boeiende film
die zeker de moeite waard is van
het kijken naar en denken over
zoveel waar je eigenlijk nooit bij
stilstaat. Noteert U dus ook alvast
in uw agenda: dinsdag, 17 april,
19.30 uur in de Bonfoyer.
Hannie Huttinga

Diaconie

Verantwoording collectes
Verjaardagsfonds
De opbrengst van het
Verjaardagsfonds 2011 is naar de
Voedselbank West-Friesland
gegaan. De opbrengst van 2011
is € 512,50. Dit bedrag is
inmiddels overgemaakt naar de
Voedselbank.
In 2012 is de opbrengst van het
Verjaardagsfonds bedoeld om
een nieuwe bijbel te kopen voor
de zondagse lezingen. Dit jaar
verschijnt er een nieuwe
Bijbelvertaling. De diaconie wil
voor de lezenaar in de kerk een

Bijbel in die nieuwste vertaling
gaan aanschaffen.
Een gift voor het
Verjaardagsfonds kan worden
gedaan via het 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’. Het is voor de
administratie makkelijker als u
GEEN collectebonnen in het zakje
van het verjaardagsfonds doet!
Avondmaalscollecte
De Avondmaalscollectes waren in
2011 bestemd voor het werk van
ds. Abele Buma in het huis van
bewaring in Zwaag. In totaal
hebben deze collectes
opgebracht: € 650,08. Ds. Buma
heeft inmiddels bericht gehad, dat
hij voor dat bedrag materialen kan
aanschaffen. Dit was zijn reactie
op dat bericht:
“Wat ben ik blij met dit geweldige
geschenk.
Ik werk op twee locaties: Het huis
van Bewaring in Zwaag en het
Detentie Platform Zaandam. In
Zaandam worden mannen in
bewaring worden gehouden,
omdat ze geen geldige papieren
hebben. In Zaandam is er een
budget om wat bijbels aan te
schaffen, maar we halen het niet
met dit budget. Al langere tijd
hebben we in Zaandam daarom
alleen maar de oudere
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vertalingen, bij voorbeeld King
James-vertaling (te vergelijken
met de Staten Vertaling). In
Zwaag komen nog altijd 130
mannen naar de kerkdiensten op
zondag, mannen uit ZuidAmerika, voormalig Oost-Europa,
etc. We hebben geen bijbels in
modern Spaans, Litouws,
Bulgaars, Albanees, etc. Deze zijn
vaak in aanschaf wat duurder.
Met uw budget kunnen we er nu
wat aanschaffen. Ook willen we
starten met een
bijbelcursus Alpha. De aanschaf
van de boekjes hiervoor kunnen
we nu realiseren. Plannen te over.
Dank u wel.
Met vriendelijke groet,
Abele Buma.
In 2012 zijn de
Avondmaalscollectes bestemd
voor het project ‘Wielen voor het
Woord’ van de Stichting Antwoord
in Andijk. Hierover heeft in het
vorig Kerkblad een artikeltje
gestaan.
Overige collecteopbrengsten:
11 september:
Avondmaalscollecte
€ 91,10
25 september:
Oecumenische dienst,
voor het project van Cees Weel
€ 612,42
2 oktober:
Bloemenfonds
€ 70,35

16 oktober:
Kerk in Actie Werelddiaconaat
€ 107,60
23 oktober:
Avondmaalscollecte
€ 105,75
2 november:
(Dankdag) evenals de
Avondmaalscollecte:
voor de Voedselbank
€ 116,00
13 november:
Kerk in Actie Landelijk Diaconaat
€ 117,87
27 november:
Bloemenfonds
€ 50,10
18 december:
Avondmaalscollecte
€ 86,72
24 december:
Kinderen in de knel
€ 271,20
8 januari:
Eigen kas
€ 69,80
29 januari:
Bloemenfonds
€ 60,70
5 februari:
Kerk in Actie Werelddiaconaat
€ 78,80
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Allen die hebben bijgedragen:
Hartelijk dank!!
In december is er € 1.000,00
overgemaakt naar de
zogenaamde steunverzoeken die
elk half jaar worden behandeld.(
o.a. De Regenboog, Stichting
Holland Building Nepal,
Lilianefonds, Flying Docters,
Simavi, Red een Kind, ZOA
Vluchtelingenzorg).
Collecte Biddag op 14 maart
Graag brengen wij het
collectedoel voor de aankomende
Biddag alvast onder uw aandacht.
Deze collecte is bestemd voor het
FHP: het Family Help Programme
in Sri Lanka.
Family Help Programme heeft als
doel de allerarmsten op Sri Lanka
te ondersteunen en hun
leefomstandigheden te
verbeteren.
FHP heeft het Welkom Dorp
gebouwd voor ouderen die
dakloos zijn of geen goed
onderdak kunnen vinden binnen
familiekring. De ouderen in het
dorp mogen er voor de rest van
hun leven blijven wonen. Zij
krijgen onderdak, voedsel en
(medische) zorg.
Ook de collecte op Dankdag (7
november 2012) zal deze
bestemming hebben.
Mocht u niet aanwezig zijn tijdens
deze dienst en u wilt toch graag

een financiële bijdrage leveren,
kunt u ervoor kiezen een bedrag
over te maken aan de diaconie
o.v.v. FHP.
Het bankrekeningnummer van de
diaconie is 1324.03.366. Wij
zullen er dan voor zorgen dat uw
bijdrage alsnog wordt
overgemaakt aan het FHP: zij
kunnen alle steun gebruiken!
Met vriendelijke groet,
de diaconie
Jaarvergadering 2012
De jaarvergadering 2012 van de
Federatie van Diaconieën vindt
Deo Volente plaats op zaterdag
24 maart 2012 in vergader- en
congrescentrum De Schakel te
Nijkerk.
Het centrale thema is de diaconie
nieuwe stijl: de diaconie als spin
in het sociale web die nieuwe
noden definieert en een
aantrekkelijke
samenwerkingspartner is voor
andere maatschappelijke
organisaties en de overheid. Mw.
ds Ineke Bakker leidt het thema
in, er is volop gelegenheid voor
discussie.
Mw. Bakker is secretaris van de
Diaconie Den Haag, voorheen
was zij onder meer directeur van
Oikos, algemeen secretaris van
de Raad van Kerken in Nederland
en voorzitter van de Algemene
Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente in Veenendaal.
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De jaarvergadering vangt aan om
10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
en wordt afgesloten met een
lunch.
Inlichtingen bij:
G. van Beek, secretaris Federatie
van Diaconieën
tel: 030-6920659
e-mail: info@federatie-diaconie.nl
Jongerenreizen naar ZuidAfrika en Rwanda
Togetthere organiseert twee
jongerenreizen. De eerste is naar
Zuid-Afrika en de tweede is naar
Rwanda. De inschrijvingstermijn
voor beide reizen is verlengd naar
29 februari 2012. Voor een reis
naar Zuid-Afrika kunnen 12
jongeren ( 18 – 26 jaar ) zich
inschrijven die deel willen nemen
aan Togetthere goes FairClimate
in Zuid-Afrika. De reis duurt van 1
augustus tot 17 augustus 2012.
Zuid-Afrika heeft net als
Nederland te maken met het
klimaatprobleem. De jongeren
gaan kijken, ervaren en proeven
hoe families in Zuid-Afrika
energiezuinig koken met behulp
van biogasinstallaties en de basamagogo stookmethode; goed voor
milieu, portemonnee en
gezondheid! Informatie over deze
reis is te vinden op
www.togetthere.nl. Een reis naar
Rwanda kunnen 12 jongeren (16
t/m 24 jaar) maken van 3
augustus tot 18 augustus 2012.
De jongeren kunnen kennismaken

met een ontwikkelingsland en de
mensen daar ontmoeten. Wat zijn
de problemen en uitdagingen die
zij dagelijks tegenkomen? Hoe
gaan ze om met tegenslagen en
waar genieten ze van in het
leven? Informatie over de reis is
te vinden op www.togetthere.nl.

ZWO-nieuws
In de 40dagentijd
doen we
dingen vaak
net even
anders.
Door
bezinning en
door te
vasten, richten we ons op God en
onze naaste.
We leven toe naar Pasen, het
feest dat echte verandering
mogelijk maakt.
Dichtbij en ver weg bidden
mensen om verandering in hun
persoonlijk leven of in de situatie
in hun land.
Wij kunnen elkaar hierbij tot steun
zijn door de deeldoosjes weer
flink te vullen voor het
totaalprogramma van Kerk in
Aktie.
Palmzondag worden ze dan weer
ingezameld. Geloof ook in
verandering!
Groeten van Ali, Scheltje en
William.
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gedaan. Heel erg bedankt
daarvoor.

College van
Kerkrentmeesters
Kerkbalans
2012.

Het College van
Kerkrentmeesters.

Het thema van
de actie
kerkbalans
luidde: Wat is

Postadressen verpleeg- en
ziekenhuizen

de kerk mij waard?
Dat de kerk u veel waard is, blijkt
uit de toegezegde opbrengst van
€ 52.885,30
Dit is een geweldig resultaat. Het
is een voorlopige stand, in april
komt de definitieve uitslag. Vorig
jaar was de eindstand €
54.516,26. U begrijpt dat het
College van Kerkrentmeesters erg
trots is op dit resultaat.
Er zijn nog een aantal leden die
nog niet hebben toegezegd,
misschien doordat u op vakantie
was of om een andere reden. U
kunt uw bijdrage alsnog
toezeggen of meteen overmaken
op rekening 5868.27.404 van de
Protestantse Gemeente te
Medemblik. Hebt u vragen of
mededelingen dan kunt u ook
contact opnemen met de heer D.
Meijers. Telefoon 0227 542124.
Ook degenen die over 2011 nog
niet hebben overgemaakt, roepen
wij op om dat op korte termijn te
voldoen.
Wij willen u hartelijk bedanken
voor de toezeggingen. Ook de
lopers willen we weer hartelijk
bedanken. Juist in de koudste tijd
van het jaar moest u op pad en
dat hebt u met veel volharding

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
GGZ-Heiloo
Afd. DD
de Olfendijk 81
1851 VP Heiloo
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Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbeke

Mariët Thewissen vanuit
Middenmeer
naar Oude Haven 36

Woonzorgcentrum Waterpark
Uivertstraat 1
1671 EL Medemblik

Geboren:
6 feb. 2012:
Julius Anne Martinus de Raad,
Burg. Schoutsenstraat 43

Uit de gemeente

Overleden:
7 feb. 2012:
Mw. Neeltje Pellicaan-Lak
in de leeftijd van 87 jaar

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

Verjaardagen:

04-03:
Dhr. G.J. Verspoor,
Compagniesingel 20
Verhuisd:
Jouke Bouma van Heerensteeg 6
naar Wijdesteeg 12

07-03:
Mw. J. Hamers-v. Luyken,
Valbrug 20

Fam. Lust van Parklaan 23
naar Wervershoof

10-03:
Dhr. L. Voorthuijzen,
Oude Haven 5A

Pieter Reinstra van Vlietsingel 49
naar Enkhuizen
Ingekomen:
Dhr. P.J.G. Horstmann,
Uiverstraat 1

Dhr. A.J. de Leeuw,
Spooksingel 1
11-03:
Dhr. H. Jongejeugd,
Westereiland 45

Mw. M.v. Woerdekom-Broer,
Uiverstraat 1
Onderweg maart 2012 -17

12-03:
Mw. A. Brödel-Visser,
Waterborg 149

Prachtige klassieke muziek
m.m.v. de solisten
- sopraan Sharon ten Haaf
- tenor Arco Mandemaker
- alt Judy Kristel
en met begeleiding van een 32mans professioneel orkest !

18-03:
Mw. T. Vijn-Zwaan,
Uiverstraat 1
20-03:
Mw. E.H. Hoff-Koster,
Waterborg 137

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

21-03:
Mw. F. Bakker-Pols,
Pekelharinghaven 12
22-03:
Mw. M.M. Hayes-Vink,
Droge Wijmersweg 5-65
Wervershoof

Lieve mensen,

24-03:
Mw. A. Mastenbroek,
Schuitevoerderslaan 21

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

Na een paar maanden revalideren
in verband met een nieuwe heup
ben ik blij weer op de
Pekelharinghaven te zijn. Thuis
oefen ik rustig verder en hoop op
een goed resultaat om dan
uiteindelijk de krukken in de
wilgen te hangen.
Ik wil een ieder hartelijk danken
voor het meeleven. Zoveel
kaarten, bloemen (kerkbloemen),
telefoontjes. Geweldig!
Hartelijke groet,
Ief Boot

Programma o.a:
Der Sturm van Haydn en
Lobgesang van Mendelssohn
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Werk maken van je inspiratie?
Inspireert religie je? Kunnen
bijbelverhalen je verwonderen?
Houd je je graag bezig met
zingevingsvraagstukken? Denk je
graag na over gedachten die
anderen hieraan hebben gewijd?
Ben je nieuwsgierig naar wat
jouzelf en anderen beweegt? Wil
je werk maken van je inspiratie?
Dat kan in onze opleidingen
Theologie en
Levensbeschouwing van de
Christelijke Hogeschool
Windesheim met studielocaties in
Zwolle en Utrecht, in voltijd of in
deeltijd, op Bachelor- of
Masterniveau, voor jong en ouder.
Wij zijn een opleiding met oog
voor persoonlijke groei, een
opleiding die handvatten geeft om
een bijdrage te leveren aan de
levensbeschouwelijke vorming
van anderen.
Met beroepsperspectieven als:
Kerkelijk werker, leraar
godsdienst/levensbeschouwing,
voorganger in een
kerkgenootschap, pastoraal
werker binnen een diaconaal
project of geestelijk verzorger
binnen een zorginstelling.

Evangeliegemeenten, het Leger
des Heils en de Molukse kerken
Meer weten?
Voor meer informatie, zie onze
website www.windesheim.nl

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD
Voor het nummer van
april
kunt u uw kopij
insturen tot en met
Donderdag 22 maart
Bij voorkeur via het bekende
emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
Het kerkblad zal dan rond
vrijdag 30 maart verschijnen.

Onze opleidingen zijn erkend door
de Protestantse Kerk in
Nederland, de Unie van
Baptistengemeenten in
Nederland, de Verenigde
Pinkster- en
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Agenda
Zaterdag 17 maart
20.00 uur
In de Noordbeuk
Kerkeveiling
Woensdag 21 maart
18.00 uur
In de Bonfoyer
Broodmaaltijd

Dinsdag 6 maart
14.30 uur
In de Bonfoyer
Ouderenmiddag

19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij

19.30 uur
In de Bonfoyer
Filmavond

Dinsdag 27 maart
20.00 uur
In de consistorie
Vervolg gespreksavond over
‘Spreken over God’
Zie elders in dit blad

Woensdag 7 maart
18.00 uur
in de Bonfoyer
Broodmaaltijd

Woensdag 28 maart
18.00 uur
In de Bonfoyer
Broodmaaltijd

19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij
Dinsdag 13 maart
20.00 uur
In de consistorie
Vergadering van de kerkenraad
Woensdag 14 maart
9.00 uur
Kerkschoonmaken

19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij
Dinsdag 3 april
16.30 uur
In de Bonfoyer
Paasviering Ouderenmiddag

18.00 uur
In de Bonfoyer
Broodmaaltijd
20.30 uur
In de Bonfoyer
Gemeenteavond
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Leesrooster om thuis te lezen
Ezechiël 13:9-16

Afgebroken muren

Ezechiël 13:17-23

Valse profetessen

Ezechiël 14:1-11

Schoonmaak

Deuteronomium 22:13-22

Wie gaat vrijuit?

Deuteronomium 22:23–23:1

Seksueel misbruik

Deuteronomium 23:2-15

Dienstvoorschriften

Deuteronomium 23:16-26

Sociale wetgeving

Psalm 19

Natuur en genade

Ezechiël 14:12-23

Heiligen redden je niet

Ezechiël 15:1-8

Brandhout

Ezechiël 16:1-14

Liefdevolle zorg

Ezechiël 16:15-34

Schaamteloos gedrag

do. 15

Ezechiël 16:35-43

vr. 16

Ezechiël 16:44-52

Kan een gevallen vrouw weer
opstaan?
Onverkwikkelijke familiegeschiedenis

za. 17

Ezechiël 16:53-63

zo. 18

Ezechiël 17:1-10

ma. 19

Ezechiël 17:11-21

di. 20

Ezechiël 17:22-24
Deuteronomium 24:1-13

za. 3
zo. 4
ma. 5
di. 6
wo. 7
do. 8
vr. 9
za. 10
zo. 11
ma. 12
di. 13
wo. 14

wo. 21
do. 22
vr. 23

Raadselachtige adelaars

Leefregels

Deuteronomium 25:5-19

Recht tegen het onrecht
Hoop op God

zo. 25

Ezechiël 33:1-9

ma. 26

Ezechiël 33:10-20

di. 27

Ezechiël 33:21-33
Deuteronomium 26:1-11

vr. 30

Let op het twijgje

Tegen uitbuiting

Psalm 43

do. 29

Woord houden

Deuteronomium 24:14–25:4

za. 24

wo. 28

Herstel

Een gewaarschuwd mens

Deuteronomium 26:12-19
Johannes 11:55-12:11

Afkeren of terugkeren
Horen is nog geen luisteren
Gaven
Kostbaar
Kostbare gave
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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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