Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Zondag 2 mei
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger:
Mw. Ds, W.C. Francissen

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: Gemeenteleden

Koster:

Koster:

J. Kool
tel: 541127

Collecte:

Motherwell

K. van Duijn
tel. 540414

Collecte:
1e
Kerk
2e
PKN, missionair werk

Zondag 9 mei
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger:
Mw.Ds. C.M.den Hertog

Zondag 16 mei
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: Gemeenteleden

Koster:

Koster:

J.C. Klercq
tel. 543921

Collecte:
1e
Kerk
2e
Pl. Pastoraal werk

L. Voorthuyzen
tel. 541039

Collecte:
1e
Kerk
2e
Kerk collecte eigen werk
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Zondag 23 mei
Pinksteren
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: Mw. Ds. T. Don

Zondag 6 juni
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: Dhr. S. Rienstra

Koster:

Koster:

J. Beek
tel: 541578

Collecte:
1e
Kerk in Actie ZWO
2e
Pl. jeugdwerk

J.C. Klercq
tel. 543921

Collecte:
1e
Kerk
2e
Pl. toerustingswerk

Bloemschikking: Pinkstergroep

Zondag 30 mei
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: Mw. Ds. T. Don

Koster:

K. van Duijn
tel. 540414

Collecte:
1e
Kerk
2e
Kerk collecte eigen werk

Zondag 13 juni
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: Mw. Ds. T. Don
Koster:

J. Kool
tel: 541127

Collecte:
1e
Werelddiaconaat
2e
Kerk

Bloemenfonds
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Bij de diensten
Op 2 mei is mw. ds. W.
Francissen uit Broek in
Waterland de voorganger.
Een week later, 9 mei zal mw.
ds. M. den Hertog voorgaan.

Zondag 13 juni zal ik zelf weer
de voorganger zijn
Dat alle diensten mogen zijn tot
Gods eer en onder zijn zegen.

Op Hemelvaartsdag en 16 mei
zullen gemeenteleden de dienst
verzorgen.
Op 23 mei vieren we samen het
Pinksterfeest. Thema van deze
dienst is: “Vier Pinkster “, zoals
ook op de posters te vinden is.
De kleur van deze zondag is
rood, kleur van de Geest.
Het zou leuk zijn, wanneer u
allen in het rood gekleed naar
de dienst komen, een door
Gods Geest aangevuurde
gemeente.
Op 30 mei is het opnieuw een
feestelijke dienst. We vieren dan
dat het 25 jaar geleden is, dat
hervormd en gereformeerd
Medemblik samen een federatie
aangingen. In de dienst zullen
alle vrijwilligers in het zonnetje
staan.
We rekenen er op dat iedereen
die op enige manier iets in of
voor de kerk en de gemeente
doet, ook aanwezig is.

BEZOEKWEB
-----------------------------------------Wilt u bezoek ontvangen van
iemand van
de
kerk, of wilt u
iemand onder
de aandacht
brengen van
het bezoekweb, neem dan
contact op met
bezoekcoördinator
Hieke van der Goot,
Westerhaven 15,  542802.
b.g.g. Laura van Bergen,
Turfhoek 10,  541684

Op 6 juni is er een
gastvoorganger, dhr. S.
Rienstra uit Barsingerhorn.
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Overdenking
Ik denk dat God, als Hij bestaat,
zichzelf niet belangrijk vindt. Dat
Hij niet veel over zichzelf praat
en nogal bescheiden is, er er
geen grote show van maakt als
Hij ergens komt – als Hij hier
zou zijn, zou je Hem niet zien
zitten, denk ik. En alleen als je
heel goed zou luisteren, zou je
Hem zachtjes horen meezingen.
Ik denk dat God, als Hij bestaat,
ons belangrijker vindt dan
zichzelf; en dat Hij vooral de
kleinste mensen, de zwakste,
het belangrijkste vindt. De
mensen die het minste hebben,
met de minste kans op geluk,
die vindt Hij het belangrijkste.
Als Hij hier zou zijn, zou Hij
waarschijnlijk zoiets zeggen als:
maak je over mij maar geen
zorgen, ik voor mij maak het wel
goed. Maar ik van helemaal niet
ik-voor-mij, daarom – met die en
die daar, met dat kind, met die
oude vrouw, met die jongen in
de gevangenis, daar gaat het
niet goed mee, voor hen moet je
zorgen. Dat zou Hij zeggen,
denk ik.

zorg goed voor elkaar; wees
rechtvaardig; kijk toch goed hoe
ongelooflijk prachtig en
kostbaar ieder mens gemaakt
is, wees in godsnaam
voorzichtig met elkaar.
Ingezonden door Wil Zeldenrust

Ziek en zeer

Op dit moment verblijven
mw. Jo Franssen en Dhr. Dirk
Winkel in het Liornehuis te
Hoorn en mw,Vijn-Zwaan in de
Watermolen te Abbekerk.
Wij leven mee met allen die
ziek zijn en wensen hun Gods
troostrijke nabijheid toe in de
periode van ziekte en herstel.

Ik ben op die gedachte
gekomen door het lezen van de
bijbel. In de bijbel staat het
verhaal over een God die
mensen belangrijker vindt dan
zichzelf, en die eigenlijk niets
anders te zeggen heeft dan:
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Uit de pastorie
Even een kort
berichtje.
Ik kom goed
aan lezen toe.
De eerste
week was mijn
hoofd nog vol
van allerlei
zaken van
gemeente, classis etc., maar
vanaf de tweede week van mijn
verlof kon ik lekker opschieten.
Inmiddels ben ik aan het 5de
boek bezig.
Het is best lastig om je afzijdig
te houden van wat er bij
gemeenteleden speelt, zeker als
je er zijdelings van hoort, maar
het is goed om toch die afstand
even te bewaren.
Zodra ik weer aan het werk ben,
zal ik zeker contact opnemen
met iedereen die in deze weken
iets naars of raars is
overkomen.
Een groet voor u allen,
Tineke Don

Mededelingen

en de zegen toe van de
Eeuwige God. Dat Boudewijn
mag opgroeien als een vrolijk,
zelfstandig en ondernemend
mensenkind.

Vorig nummer
Nog even moet ik terugkomen
op het vorige kerkblad, het
aprilnummer. Eerlijk gezegd
vond ik het nogal een
rommeltje, de kopjes zaten
soms onderaan de pagina.
Tijdens het printen is er van
alles misgelopen, met dit
treurige resultaat. Onze
excuses daarvoor.
Dan stond er ook een storende
fout in het artikeltje over de
Seideravond. Er stond dat
Pasen valt op de eerste zondag
na de eerste NIEUWE maan in
de lente, maar dat moet
natuurlijk zijn de eerste VOLLE
maan. Het artikeltje kwam van
internet en ik had dat moeten
controleren. Gelukkig was er
een oplettende lezer die mij
informeerde. Hartelijke dank,
Jan.

Geboren
Op 29 maart j.l., werd geboren
Boudewijn Johannes Geert,
zoon van Anne Geert de Raad
en Inkie Reinders. Het gezin
woont Burg. Schoutsenstraat
43. We feliciteren de beide
ouders van harte met dit nieuwe
leven en bidden hun de kracht
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Fietsen met Hemelvaart 2010
Op donderdag 13 mei
hemelvaartsdag fietsen voor
een goed doel, samen met de
Thomasgemeente. Een
fietstocht door ons mooie WestFriese landschap.
Om 9.30 uur beginnen we met
een korte dienst in de
Bonifaciuskerk.
Na de koffie/thee/limonade met
wat lekkers erbij, stappen we op
de fiets en volgen we in een
rustig tempo Arie Korver via
een mooie route naar Hauwert ,
waar we door de
Thomasgemeente ontvangen
worden.
De opbrengst van de collecte en
sponsorgelden is bestemd voor
Medemblik helpt Motherwell in
Zuid-Afrika.
Als U/jij mee wilt fietsen probeer
dan zoveel mogelijk mensen te
vinden die U/jou willen
sponsoren voor dit goede
doel,zodat de thermometer weer
flink kan stijgen.
Doel van de fietstocht is niet het
aantal kilometers of hoe snel u
fietst maar vooral genieten van
de natuur en alles wat u ziet en
hoort onderweg.
Wij hopen op mooi weer en tot
ziens!
Arie Korver van de
Thomasgemeente en Scheltje
Mosman van de
Prot.gem.Medemblik.

Film ‘ Zwartboek’
Op maandagavond, 3 mei om
19.30 uur gaan we met elkaar
de film “Zwartboek” bekijken.
Deze Nederlandse film uit 2006
met als regisseur Paul
Verhoeven won
3 gouden kalveren. Ik zag de
film zelf voor het eerst op TV en
wellicht hebben meer mensen
de film al eens gezien,
maar…………een film verdient
niet voor niets 3 gouden
kalveren.
Een goede en bijzondere film
kun je beslist vaker zien,
althans, zo vergaat het mij
altijd.
Hij past zeer goed in deze tijd
van herdenken dat het 65 jaar
geleden is dat de 2e
wereldoorlog eindigde, en met
name de gebeurtenissen rond
angst, verraad, verzet,
vergelding .
Na afloop van de film The
Wooden Camera besloten “we”,
d.w.z. de aanwezigen, dat het
de moeite waard was deze film
te draaien, zelfs al was het
tamelijk vlug na de vorige.
Iets over het verhaal:
Als haar onderduikadres
gebombardeerd wordt, probeert
de joodse Rachel over te
steken naar bevrijd gebied. De
vluchtpoging wordt verraden,
maar Rachel weet te ontkomen.
Ze sluit zich aan bij het verzet
en legt als Ellis de Vries
contact met de hoge Duitse SD-
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officier Müntze.Deze is erg van
haar onder de indruk en biedt
haar onbedoeld de gelegenheid
het verzet van informatie te
voorzien. Müntze laat Rachel
echter ook niet onberoerd.
De bevrijding van een groep
gevangen genomen
verzetslieden mislukt, en Rachel
wordt door beide partijen als
schuldige aangewezen. Met
niets meer te verliezen, ontdekt
ze wie de werkelijke verrader
is…..
Iedereen die overleeft is op één
of andere wijze schuldig.
De film duurt 139 minuten, ruim
2 uur dus. Daarom beginnen we
om 19.30 uur.
Om toch niet te laat te eindigen,
stel ik voor geen pauze in te
lassen.
Zoals steeds wordt er geen
toegang geheven, maar kunt u
na afloop een vrijwillige bijdrage
geven.
The Wooden Camera heeft
E.100,00 opgeleverd voor
Motherwell. Dat geld is
inmiddels overgemaakt. Dank U
wel hiervoor!!!
Hannie Huttinga

Tweede Wereldoorlog in
Medemblik
Dit is de tijd waarin onze
gedachten weer bepaald
worden bij de tweede
wereldoorlog. Herinneringen
komen boven aan verhalen uit
het ondergronds verzet, van
artikelen op de bon, van honger
en ellende.
We staan ook weer stil bij wat
onze joodse landgenoten is
aangedaan.
Omdat het dit jaar 65 jaar
geleden is dat ons land werd
bevrijd heeft de culturele
commissie Bonifaciuskerk
gemeend extra aandacht aan
dit feit te moeten schenken.
Met materiaal uit het archief
van de Oudheidkundige
Vereniging Medemblik wordt er
een kleine tentoonstelling
ingericht in de Bonifaciuskerk,
met als speciaal accent het
leven en onderduiken van een
joodse familie in onze stad.
Er valt op deze tentoonstelling
heel veel te lezen over allerlei
zaken die in de oorlog
speelden, over het verzet, de
hongerwinter,de NSB, het
onderduiken. Daarbij worden
foto's getoond van mensen die
in de oorlogstijd hij deze zaken
betrokken waren. Heel veel
namen van bekende
medemblikker families duiken
hierbij op. Ook geeft de
tentoonstelling een tijdsbeeld
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van wat zich in onze stad ten
tijde van de oorlog heeft
afgespeeld. Dit alles gelardeerd
met fraai getekende spotprenten
van het nazi abc.getekend door
dhr. Vos.
Aan de tentoonstelling
gekoppeld is een presentatie
van materiaal dat in bruikleen is
gegeven door de universiteit
van Gent (Belgie) over het leven
van Etty Hillesum.
De tentoonstelling is tot en met
5 mei geopend op:
2 mei van 14 tot 16 uur
4 mei ’s avonds na de stille
tocht tot 21 uur
5 mei eveneens van 14 tot 16
uur.
Het is een unieke gelegenheid
voor een ieder (en m.n.ook voor
jonge mensen en scholieren)
om iets meer te weten te
komen over de oorlogstijd in
Medemblik.

Medemblik
helpt
Motherwell
De inzameling van geld voor
het bouwen van de kerk in
Motherwell is prima van start
gegaan. Voor een actuele stand
van zaken is er een overzicht
gemaakt van de opbrengst van
de verschillende activiteiten.
Collecte en koffiebus
€ 220
Stortingen
€ 150
Koffiebus
€ 120
Storting
€ 10
Bijdrage Blokker Foundation
€ 5000
Bijdrage Bep Aten Foundation
€ 3000
Snertmaaltijd
€ 424,25
Biddag dienst
€ 45
Storting
€ 10
Rommelmarkt
€ 825
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Koffiebus
€ 100
Ouderenmiddag met thema
Afrika
€ 100
2x filmavond Wooden Camera
€ 100
Gemaakte onkosten voor het
oprichten van de Stichting en de
Kamer van Koophandel gaan
hier nog af - € 146,14
Totaal:
€ 9958 ,11
Zoals u ziet al een fantastisch
bedrag, maar we zijn er nog
niet, er staan nog meer
activiteiten op stapel.
Bijvoorbeeld binnenkort een
pannenkoekverkoopactie en de
sponsorfietstocht op
Hemelvaartsdag! Mocht u zelf
ook nog leuke acties bedacht
hebben, meld het ons! We zijn
erg benieuwd hoe creatief
iedereen is!

Het bankrekeningnummer van
de Stichting is: 59 68 02 072
Hieke van der Goot , Rudy
Bouma en Tineke Don

ZWO nieuws

ZWO nieuws april 2010
Deeldoosjes.
Opbrengst van de deeldoosjes
was € 168,03
Dit bedrag wordt overgemaakt
naar Kerk in Aktie voor het
totaalprogramma van de 40
dagen campagne 2010 : HET
KAN! Sta op voor een betere
wereld.
Postzegels en kaarten.
In 2009 heeft Kerk in Aktie in
totaal € 30.240,-- ontvangen uit
de opbrengst van de oude
postzegels en prentbriefkaarten
Veel gemeenteleden sparen al
jaren mee en dat blijkt de
moeite waard. De kaarten
brachten maar liefst € 20.120,-op, de postzegels € 10.120,--.
Kaarten met een punaisegaatje
erin,met plakband erop,of
waarvan de postzegel is
afgeknipt zijn weinig waard.
Echt waardevol zijn oude
fotokaarten. Deze kaarten
kunnen tientallen euro’s
opbrengen.
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College van
kerkrentmeesters

Uit de gemeente
Blijf in contact met uw kerk

Mededeling
Samen met dit kerkblad
ontvangt u een acceptgiro voor
het abonnement.
U zult ontdekken dat de prijs
met 1 euro is verhoogd naar
€10,- Dit laatste was
noodzakelijk geworden om de
toch wat stijgende kosten te
dekken.Er zal in de nabije
toekomst een nieuwe
kopieermachine moeten worden
aangeschaft en ook de
omslagen voor het kerkblad, die
wij hebben moeten laten
drukken, zijn fors in prijs
verhoogd. Aan het abonnement
hoeft in principe niets verdiend
te worden, maar het moet wel
kostendekkend zijn.
Uiteraard staat het u vrij om, als
u dit contact met de gemeente
op prijs stelt, er nog iets
bovenop te doen.
U doet ons een groot plezier als
U het abonnement zo spoedig
mogelijk wilt betalen.
U bespaart daarmee de
penningmeester een hoop
kopzorgen en werk.

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

Verhuisd:
Mw. S. Hoff -Hamming
van Ridderstraat 1
naar Westereiland 23
Mw. J. Moes-Masereeuw
van Oude haven 91
naar Valbrug 11
Fam. Swart
van Kaasmarkt 2
naar Westerhaven 4
Mw. C. v. Brummelen
van Torenstraat 16
naar Heerhugowaard

College van Kerkrentmeesters
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Geboren:
29 maart 2010
Boudewijn Johannes Geert de
Raad,
Burg. Schoutsenstr. 43
Bedankt voor het
lidmaatschap van de kerk:
Mw. I. Pleiter,
Westereiland 112

31 mei
Mw. A.M. Bas-Wiedijk,
Gildelaan 56
06 juni
Mw. J.H. Schouten-Verbeek,
Achterom 48
08- jun
Dhr. J. Lust, Parklaan 23
Dhr. M.Bas, Gildelaan 56
10 juni
Dhr. W. Hayes,
Droge Wijmersweg 5-65,
Wervershoof

Verjaardagen:

6 mei
Dhr. J. Kool,
Oostersteeg 36
14 mei
Mw. A. Kool-Zwagerman,
Ridderstraat 1
15 mei
Mw. J. Heuker-Jacobs,
Gildelaan 44
19 mei
Mw. T. Pasterkamp-Mulder,
Achtereiland 2B
21 mei
Dhr. H.A. de Jonge,
Overtoom 70
Onderweg Mei-Juni 2010- 11

Tien vragen
3. Wat is je favoriete T.V.
programma
Hollandse stukken, informatie
en discussie programmaas.
4. Waar kun je echt kwaad
over worden?

Aan: Ron Vlugt
1. Kun je aangeven waar je
geboren bent en de situatie
waarin je opgroeide?
Geboren in Haarlem en na
ongeveer 6 jaar verhuisd naar
Volendam, 9 jaar later naar
Texel.
Daar Gerda leren kennen en
getrouwd in 1965.
Mijn vader was bij de politie
vandaar de vele verhuizingen.
Dat was in die tijd gewoon. je
mocht niet te veel inburgeren
want dan functioneerde je niet
goed.
2. Wat is, of was, volgens jou
het mooiste beroep?
Ik heb een weersafhankelijk
beroep gehad. Altijd maar naar
de lucht kijken, of je verdiende
wat of het koste geld. Bij slecht
weer wilde ik altijd brugwachter
worden.
Een beroep is vaak het gevolg
van je studie. In mijn tijd was er
geen geld voor bij ons thuis dus
L.T.S. en snel aan het werk.

Als mensen op de stoel van
onze lieve heer gaan zitten, en
een mening over alles en
iedereen hebben.
5. Kun je iets noemen wat je
aanspreekt in onze kerk?
Het gemeente zijn, en elkaar de
ruimte geven.
6. Wat is je bijgebleven van
de catechisatie.
Volendam is was voor 99%
katholiek, voor ons was geen
catechisatie. Er was alleen
zondagschool bij iemand
thuis.(garnalen handelaar)
7. Wat is de meest
inspirerende persoon in je
leven?
Een die ik regelmatig aanhaal is
Einstein, met zijn wijze
uitspaak, zoek eenvoud in
chaos.
En we leven in een wereld waar
ik die uitspraak vaak nodig heb.
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8. Welk Bijbelverhaal is je het
meest dierbaar?

Ingezonden
Beste gemeenteleden,

De gelijkenissen, en dan het
werken met je talenten.
9. Wat zou je in je leven beslist
nog eens willen doen?
Wij zijn in Ethiopië geweest en
hebben daar bij de eerste
christelijke kerk gestaan en die
was ondergronds, allemaal
uitgehakte gangen en dat was
een heel apart gevoel.
Misschien wel door de verhalen
dat de Ark des Verbonds in dat
land moet zijn.
10. Wat heb je hier nog aan toe
te voegen?
Ik heb 30 jaar een eigen bedrijf
gehad en 30 jaar bij de
vrijwillige brandweer geweest,
waarvan 18 jaar
ondercommandant. Daar zijn
leuke sociale contacten uit
ontstaan.
Graag geef ik voor de volgende
aflevering de pen door aan
Peter van Mechelen,
Westereiland

We zijn verheugd, dat Marco de
afgelopen week weer thuis is
gekomen uit het ziekenhuis.
Helaas werd het geen feestdag,
want die dag overleed zijn
broer. Na 3 weken van
spanning en zorg was dit erg
zwaar voor ons beiden.
Het was heel fijn te voelen, dat
er zo met ons wordt
meegeleefd. De attenties,
telefoontjes, briefjes en kaarten
met bemoedigende woorden
hebben ervoor gezorgd, dat we
het beiden vol konden houden.
We zijn daar iedereen zeer
dankbaar voor. Het feit, dat ik
heel veel werd uitgenodigd om
’s middags warm te komen eten
voor ik weer op bezoek ging,
heeft ons erg geholpen.
We hopen nu de draad van het
dagelijkse leven weer wat
kunnen oppakken. Marco moet
erg aan de nieuwe situatie
wennen.
Nogmaals heel hartelijk dank
voor de steun die we zo nodig
hebben. Deze gemeente voelt
als een warme jas die om je
heen wordt geslagen als je
koud en verdrietig bent!
Een hartelijke groet van Marco
en Dicky Poot – Vaandrager.
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Woensdag 26 mei a.s.
om
15.00 uur
vindt
de afsluitende
bijeenkomst
van de
ouderenmiddag
plaats
in
Hotel West
aan de
Meerlaan

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD
Zomermaanden
Voor het nummer
van half juni t/m eind
augustus
kunt u uw kopij insturen
tot en met
Donderdag 10 juni

Adressen verpleeghuizen
en ziekenhuizen
Westfries Gasthuis
Postbus 600
1620 AR Hoorn
Liornehuis
West-Friesehof 153
1624 HG Hoorn
Nicolaas Verpleeghuis
Postbus 69
1610 AB Bovenkarspel
AMC
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
VU Medisch Centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
MCA
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbekerk

Bij voorkeur via het bekende
emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
of
Meerlaan 40 A.
Het kerkblad zal dan rond
vrijdag 18 juni uitkomen.
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Agenda
Donderdag 3 juni
20.00 uur
In de Bonfoyer
Vergadering van het WEB
Dinsdag 15 juni
20.00 uur
In de consistoriekamer
Vergadering van de kerkenraad
Maandag 3 mei
19.30 uur
In de Bonfoyer
filmavond

Woensdag 16 juni
18.00 uur
In de Bonfoyer
Met elkaar aan tafel

Dinsdag 18 mei
20.00 uur
In de consistoriekamer
Vergadering van de kerkenraad
Donderdag 20 mei
19.30 uur
Gereformeerde kerk Andijk
Vergadering van de classis
Hoorn-Enkhuizen
Woensdag 26 mei
14.00 uur
Ergens in het kerkgebouw
Vergadering van de werkgroep
liturgie
15.00 uur
Hotel West
Afsluitende ouderenmiddag
19.30 uur
RK-pastorie
Vergadering van de Raad van
Kerken
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Leesrooster om thuis te lezen
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei

Openbaring 19:1-10
Openbaring 19:11-21
Openbaring 20:1-10
Openbaring 20:11-15
Openbaring 21:1-5a
Handelingen 15:1-5
Handelingen 15:6-21

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei

Handelingen 15:22-35
Psalm 107:1-22
Psalm 107:23-43
Exodus 20:1-17
Exodus 20:18-26
Lucas 24:44-53
Exodus 21:1-11

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

15 mei
16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei

Exodus 21:12-25
Exodus 21:26-36
Exodus 21:37-22:8
Exodus 22:9-19
Exodus 22:20-30
Exodus 23:1-9
Exodus 23:10-19

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

22 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei

Exodus 23:20-33
Exodus 24:1-11
Exodus 24:12-18
Psalm 68:1-11
Psalm 68:12-24
Psalm 68:25-36
Joël 2:18-27
Joël 3:1-5
Joël 4:1-8
Joël 4:9-21
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dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
rijdag

1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni

Lucas 6:1-11
Lucas 6:12-26
Lucas 6:27-38
Lucas 6:39-49
Lucas 7:1-10
Psalm 41
Lucas 7:11-17
Lucas 7:18-28
Lucas 7:29-35
Psalm 18:1-20
Psalm 18:21-35
Psalm 18:36-51
Lucas 7:36-50
Lucas 8:1-15
Lucas 8:16-21
Psalm 89
Lucas 8:22-39
Lucas 8:40-56
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