Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Zondag 8 mei
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: Ds. K. Goverts

Zondag 22 mei
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster:

Koster:

K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte
1e
Kerk
2e
Pl. Pastoraal werk

J. Kool
Tel: 541127

Collecte
1e
Diaconie
2e
Pl. jeugdwerk

Zondag 15 mei
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Zondag 29 mei
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: Ds. W. den Braber

Koster:

Koster:

J.C. Klercq
Tel: 543921

Collecte
1e
Kerk
2e
Kerk; eigen werk

L. Voorthuijzen
Tel: 541039

Collecte
1e
Kerk
e
2
Pl. Ouderenwerk
Bloemenfonds
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Donderdag 2 juni
Hemelvaart
Let op: Dienst in Oostwoud
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. K. Goverts
Collecte:Vluchtelingenwerk Darfur

Zondag 5 juni
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: Ds. W.C. Francissen
Koster:

J. Beek
Tel: 541578

Collecte
1e
Kerk
2e
Pl. Toerustingswerk

Zondag 12 juni
Pinksteren
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte
1e
Kerk in actie / Zending
2e
Kerk
Bloemschikking: Florisgroep

Bij de diensten

Op 8 mei is er een
gastvoorganger.
De dienst van 15 mei staat geheel
in het teken van de psalmen. De
psalmen vormen voor veel
mensen een onuitputtelijke bron
van inspiratie. Kunstenaars grijpen
er naar voor hun kunstuiting,
ouderen hebben ze vroeger op
school uit hun hoofd moeten leren
en zingen nog dikwijls die oude
woorden uit hun hoofd, jongeren
maken op andere manieren
kennis met de psalmen.
Samen met de werkgroep liturgie
en organist Rob van der Heijden
wordt deze dienst voorbereid.
We zullen in verschillende
toonaarden zingen en bezig zijn
met de psalmen en nadenken wat
die voor ieder van ons betekenen.
Daarom vragen we u ook of u bij
uzelf eens nagaat welke psalm uw
favoriet is en waarom. Breng dat
mee naar de kerk, om het samen
met anderen te delen.
We hopen met de psalmen terug
te grijpen naar wat was, de oude
vorm van zingen, te vieren wat is
in zang en woord en spel en eens
kennis te nemen van wat zou
kunnen komen, een nieuw
berijmde psalm op een nieuwe
melodie. We hopen dat u net zo
nieuwsgierig bent als wij wat we
samen met de psalmen deze
zondag zullen ontdekken.
We werken in ieder geval aan een
feestelijke en inspirerende dienst.
Een week later, 22 mei, volgen we
het gesprek van Jezus met zijn
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leerlingen over wat komen gaat,
zijn heengaan naar de Vader.
De twee volgende zondagen is er
een gastvoorganger en dan, op 12
juni, vieren we Pinksteren, het
feest van de Geest, feest van wind
en vuur, van tong en taal, van op
weg gaan de wereld in.
Ik wens u fijne en gezegende
diensten.
Ds. Tineke Don

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

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD
ZOMERNUMMER
Voor het nummer van
half juni t/m augustus
kunt u uw kopij
insturen tot en met
Donderdag 9 juni
Bij voorkeur via het bekende
emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
of
Meerlaan 40 A.
Het kerkblad zal dan rond vrijdag
17 juni uitkomen.

AMC
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
VU Medisch Centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
MCA
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
GGZ-Hoorn
Maelsonstraat 1
1624 NP Hoorn
Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbeke
Woonzorgcentrum Waterpark
Uivertstraat 1
1671 EL Medemblik
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In Memoriam
Op 3 april j.l. is na een periode
van ziekte overleden

Dhr. Volkert Willem Putting
Hij mocht 85 jaar worden.
Volkert Putting was een gesloten
man, wiens leven is getekend
door zijn diensttijd, die hij in Indië
heeft doorgebracht. Hij was niet
altijd de makkelijkste, maar als je
met hem sprak over waar zijn hart
lag, dan was hij erg betrokken.
Metselaar was hij van beroep en
hij werkte samen met zijn broer
Jan, die het timmerwerk voor zijn
rekening nam. Volkert Putting was
een voetballiefhebber in hart en
nieren, en tot op het laatst genoot
hij van een nederlaag van Ajax of
een goed resultaat van
Opperdoes.
De laatste weken was hij erg ziek,
een forse griep, een stevige
longontsteking, zijn lichaam kon
het niet meer aan. Zelf had hij niet
zo het idee dat hij echt errug ziek
was. Ja, hij was moe en wilde
slapen, de ziekenzalving, die hij
kreeg, hij vond het wel mooi, maar
het was zo somber. Écht verbaasd
was hij toen Jeannette hem vroeg
of hij nog wensen had voor zijn
uitvaart.
Van zijn reactie schoten we
allemaal in de lach: Is het zo erg?
Het paste wel bij hem, zo‟n
onverwachte opmerking. Die had

hij wel meer, en altijd onverwacht.
Hij praatte zacht, hij liep
schuifelend, in
alles oogde hij als een oude man,
maar hij was af en toe onverwacht
nog scherp van geest.
De laatste anderhalf jaar waren
zwaar voor hem. Door het
overlijden van zijn vrouw knapte
zijn lijntje met de buitenwereld.
Volkert Putting was een gelovig
mens, niet zo kerks maar wel
gelovig. Hij vertrouwde op de
Eeuwige God, en voelde zich na
een gebed weer gesterkt en
bemoedigd. God, de Heer was zijn
herder, zoals we in de psalm
lazen, en wat hem overkwam,
vanaf zijn jongste jaren in Indië tot
het einde van zijn leven heeft hij
zich geborgen geweten.
Hij was geen prater en over dit
soort zaken, daar kon hij moeilijk
over praten, maar samen hebben
we dikwijls gesproken over die
hand die onder zijn leven lag, die
hand die hem droeg, waarin hij
mocht schuilen en geborgen was.
Zijn kinderen gedachten hem met
de woorden die op de kaart
stonden afgedrukt:
Zijn handen hebben voor ons
gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt,
Zijn ogen hebben ons tot het laatst
gezocht.
Hij heeft zijn taak volbracht.
Hij ruste in vrede.
We wensen zijn kinderen en allen
die bij hen horen van harte Gods
nabijheid toe.
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Op 19 april j.l. overleed in de
leeftijd van 77 jaar

Mw. Johanna Riepma-Serno
In de uitvaartdienst werd zij
gedacht als makkelijk, meegaand
en trouw. Zij was de oudste van
drie zussen, in een gereformeerd
gezin. Op zondag gingen ze eerst
naar de gereformeerde kerk in
Medemblik en daarna een eindje
rijden naar Bergen of zo om
gezellig als gezin op een terrasje
te zitten. En als iemand dan vroeg
aan vader Serno, is dat wel de
bedoeling dat je de auto laat rijden
op zondag dan zei hij: als ik de
dominee moet halen dan rijd ik
ook. Het was een blijmoedig
gezin.
Ze was punctueel en secuur, wat
goed van pas kwam bij haar werk
als ambtenaar bij de gemeente
Medemblik op de afdeling
financiën. Ze kon razendsnel
typen en kwam af en toe met hele
zwarte handen thuis van al het
carbonpapier.
De drogisterij was hun winkel.
Loes wist veel van homeopathie,
voor elke kwaal wist ze wel een
middel en Annie had de papieren
en wist alles van wat er
voorgevallen was in Medemblik.
Ook was ze trouw. In woord en
daad. Als ze iets beloofde dan
deed ze dat.
En toen, toen werd ze opeens
ziek. Ze was eigenlijk nooit ziek.

Toen ze een paar jaar geleden bij
de dokter
kwam, toen was ze er trots op dat
ze daar twintig jaar niet was
geweest. Het was zo verwonderlijk
dat ze opeens wat mankeerde.
Na een paar weken leek het
opeens slechter te gaan, het
kaarsje ging langzaam uit. Haar
zusters hebben bij haar gewaakt.
In alle rust en vertrouwen is Annie
uit het leven weggegleden.
In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, H E E R , laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.
We leven mee met haar zussen
en andere familie en bidden hun
Gods onmisbare zegen en troost
toe.

Ziek en zeer

Voor zover we op dit moment
weten, ligt er niemand uit onze
gemeente in het ziekenhuis. Wel
zijn een aantal gemeenteleden
thuis ernstig ziek. We leven van
harte mee met hun strijd en
bidden hun toe dat zij kracht
krijgen om vol te houden. Dat de
vreugde van Pasen hen mag
sterken in het geloof dat de
Levende hun nabij is.
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Overdenking
“… als ik de wonden van de
spijkers in zijn handen niet zie en
die met mijn vingers niet voel, en
als ik mijn hand niet in zijn zij leg,
zal ik zeker niet geloven.”
(Joh. 20, 25 NBV, bewerkt)
BELOKEN PASEN
Zo noemen we de zondag na
Pasen. Wel een vreemde naam.
Maar het betekent eenvoudigweg
dat, na oorspronkelijk een hele
week van Paasfeest, de luiken er
nu weer voorgaan. En dan is het
vervolgens nog wel tot Pinksteren
de witte Paastijd, maar het
gewone leven met zijn vragen van
alledag komt weer (en niet zelden
in alle heftigheid) op ons af…
En herkennen velen zich dan niet
in de wanhopige vragen van
Thomas: “… als ik de wonden van
de spijkers in zijn handen niet
zie…”
Het leven is moeizaam en
weerbarstig, we lijden aan verlies
van vrienden en geliefden, onze
harten kunnen vol pijn zijn om wat
ons overkwam. Dan ga je toch niet
zomaar mee in wat een paar
vrouwen vertellen:
“Wij hebben de Heer gezien!”
En dat Hij dus moet zijn
opgestaan?
Het zal wel een geestverschijning
zijn geweest, een dubbelganger,
inbeelding, een wensdroom…
De pijn en het lijden van de Heer
waren Thomas‟ pijn geworden.

Een opgestane Jezus in
verheerlijkte gestalte, daar was hij
nog niet aan toe.
Maar als de Opgestane dan
opnieuw en nu aan allen
verschijnt, en Hij Thomas, de
tweeling, de twijfelaar, uitnodigt
zijn vingers en handen te leggen
in zijn wonden van handen en zij,
dan is op slag al zijn twijfel
verdwenen en belijdt als eerste de
Opgestane als “mijn Heer en mijn
God!”.
Het tasten en voelen was al niet
meer nodig, want Thomas weet
zich gekend niet alleen in zijn
aarzelingen, maar ook in de pijn in
zijn hart: De Opgestane is de
Gekruisigde, is de Man van
smarten; zoals zijn pijn de mijne
werd, zo draagt Hij nu in zijn
opstanding nieuw leven ook voor
mij aan!
Zou je daar niet van willen blijven
zingen, zoals met het lied:
Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in 's Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.
Zingt nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.
(Gez 220:1,5)
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Ds. Tineke Don

Uit de pastorie
Herstellen na een
periode van
overspanning blijkt
moeilijker dan
gedacht. Het gaat me
eigenlijk veel te
langzaam. Het zit niet in mijn aard om
te moeten toegeven dat ik „op‟ ben.‟
Laat mij maar werken‟, dacht ik altijd.
Nu merk ik dat de weg van herstel
een helling is, die je stap voor stap
weer op moet. Soms even wat
vlakker, dan weer steiler, het kost
moeite, maar iedere stap brengt je
wel verder. Soms loopt het pad
weer wat naar beneden en lijkt het
of je weer helemaal opnieuw moet
beginnen. Maar dan merk je ook,
dat de neergang niet zo diep is als
je startpunt van herstel.
Vol goede moed, maar wel
voorzichtig ga ik verder, de
kerkdiensten en het pastoraat
krijgen vrijwel alle aandacht,
beleid en bestuur is een onderdeel
dat eigenlijk nog teveel energie
vraagt. Daarom probeer ik daar
nog even pas op de plaats mee te
houden.
Ik hoop snel weer „de oude‟ te zijn,
maar houd er wel rekening mee
dat het nog enige tijd zal vergen.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Tineke Don

Afbeelding op de paaskaars
Op de Paasmorgen droegen we
onder het zingen van het lied van
het Licht de nieuwe paaskaars
binnen. Een prachtige kaars, dit
jaar met in warm rood uitgevoerd
kruis. Daar omheen is een
regenboog geplaatst, teken van
hoop.
Het wil een teken van hoop zijn
voor de gehele wereld, waarbij de
vijf kleuren de vijf werelddelen
symboliseren.

De mededelingen
Wanneer u iets heeft dat
voorafgaand aan de dienst moet
worden afgekondigd bij de
mededelingen, wilt u dit dan ruim
vóór de zondag, per mail of
telefoon doorgeven aan de scriba
of de ouderling van dienst?
Wanneer het pas een paar
minuten voor de dienst wordt
doorgegeven kan de ouderling
van dienst zich niet zo goed meer
voorbereiden en worden de
mededelingen wat chaotisch.
We hopen dat u begrip hiervoor
heeft en er rekening mee wilt
houden.

Ziekenzalving en Avondmaal
aan huis
In het in memoriam van Volkert
Putting heeft u kunnen lezen dat
kort voor zijn overlijden hij de
ziekenzalving heeft ontvangen.

Mededelingen
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Nadat dit ook in de dienst was
gezegd, zijn er wat vragen
gekomen daarover.
Ziekenzalving? Dat is toch Rooms
en Putting was toch
gereformeerd?
Dat laatste is waar, dat eerste een
beetje.
De zorg voor zieken en
stervenden is een belangrijke taak
van de kerk. De eeuwen door
heeft zij zieken en stervenden en
hun familie begeleid en
ondersteund. Er waren diverse
rituelen, die hierbij een rol
speelden, schriftlezing, gebed,
zalving en viering van de Maaltijd.
Ook schuldbelijdenis kreeg een
wezenlijke plaats.
De laatste jaren klonk vanuit de
breedte van de Protestantse Kerk
steeds vaker de vraag op naar
gebeden en rituelen rond het
ziekbed, zoals viering van de
Maaltijd in een huis- of
ziekenkamer. Door oecumenische
contacten vanuit gemeenten en
geestelijke verzorging in
instellingen, ontstonden
ervaringen met zegening en
zalving van zieken. Ook
protestantse gelovigen deden
ervaring op met zalving, doordat
de geestelijke verzorging in
ziekenhuizen dikwijls
oecumenisch georganiseerd is en
de rituelen door alle geestelijke
verzorgers worden verricht.
Op landelijk niveau is hierover
nagedacht en voor alle gemeentes
en voorgangers is er, naast het
Dienstboek over Avondmaal en

eredienst een tweede deel van het
Dienstboek verschenen, met
daarin handreikingen voor diverse
rituelen op de knoop- en
grenspunten van het leven.
Zo staan daarin diverse
zegeningen, zoals zegening bij de
adoptie van een kind, reiszegen,
huiszegen, tafelzegen, e.d. in dat
rijtje staat ook de ziekenzalving.
Het is een ritueel dat probeert een
zieke houvast te geven en troost
om de zekerheid dat de Heer zelf
geleden heeft en nu nabij is.
Het is niet uitsluitend bedoeld voor
stervenden, integendeel. In het
ritueel wordt nadrukkelijk gebeden
om genezing.
Kort voor het overlijden van zijn
vrouw, was dhr. Putting aanwezig
bij de ziekenzalving van haar, in
het ziekenhuis te Hoorn. Hij was
daarvan erg onder de indruk. Zijn
kinderen hebben mij, toen het
einde van zijn leven naderde,
gebeld met de vraag of ook hij een
dergelijke zalving zou kunnen
ontvangen. Uiteraard ben ik hierop
ingegaan en in aanwezigheid van
de kinderen en ouderling Hieke
v.d. Goot heeft dhr. Putting de
ziekenzalving ontvangen. Het was
een indrukwekkend en vooral
rustgevend gebeuren. In alle rust
is dhr. Putting ruim een dag later
overleden.
Wanneer uzelf of iemand in uw
omgeving te kampen heeft met
ernstige ziekte en ook graag de
ziekenzalving zou ontvangen, dan
kunt u mij altijd (laten) bellen.
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Datzelfde geldt ook voor het
vieren van de maaltijd aan huis.
Wanneer het u niet mogelijk is de
kerkdienst te bezoeken en daar
deel te nemen aan de Maaltijd van
de Heer, dan kan een korte viering
aan huis, waarin brood wordt
gebroken en wijn gedeeld, worden
aangevraagd. Ook hiervoor kunt u
contact opnemen met de
ouderlingen of de predikant. Het is
een wat in onbruik geraakte
dienstverlening van de kerk, die
voor aan huis gebonden mensen
van grote waarde kan zijn. Aarzel
dus niet, wanneer u hier behoefte
aan heeft.
Ds. Tineke Don
WEB – Wel een bezoekje!
Het WEB bestaat inmiddels een flink
aantal jaren en is toe aan een
“reorganisatie”
d.w.z. wij willen
een inventarisatie
gaan maken van
mensen die
bezoekjes
brengen en mensen die een bezoekje
willen ontvangen.
Op dit moment zijn er mensen die
“officieel” via het WEB bezoeken,
maar veel mensen doen dit op eigen
initiatief en hebben zo hun eigen
mensen die ze “nalopen”. Dit laatste
is uiteraard ook prima en we zijn daar
erg blij mee. Om toch wat meer
overzicht te krijgen wat er gedaan
wordt aan bezoekwerk, vragen wij u
het volgende:

- Als u al mensen bezoekt, wilt u dit
dan melden; graag met de namen
van diegenen die u bezoekt
- Mensen die nog geen bezoekje
krijgen en dit wel graag op
geregelde basis willen, kunnen
zich aanmelden.
- De laatste groep moet niet
schromen zich te melden, want
iedereen wil toch wel eens een
bezoekje?!
- Mensen die nog niet bezoeken en
wel interesse hebben dit te gaan
doen, ook even laten weten. Ook
mannen zijn zeer welkom!
Voor zover ons bekend worden de
gemeenteleden in St. Martinus,
Valbrug en recent Waterpark al lange
tijd door vaste mensen zeer trouw
bezocht. Deze mensen zijn bekend bij
ouderling Hieke v.d. Goot en hoeven
zich niet te melden. Voor de rest van
Medemblik kunt u zich melden bij:
Hieke v.d. Goot, tel. 542802 ,
Tineke van Mechelen, tel. 543785
en Wil Zeldenrust, tel. 544783.
Nadat wij geïnventariseerd hebben,
willen we een avond beleggen om een
en ander te bespreken.
Graag uw reactie voor 15 mei! U kunt
ons natuurlijk ook in de kerk
aanschieten of een briefje in de
collectezak doen. Nu onze
kerkgemeenschap kleiner wordt en er
minder ambtsdragers zijn, is het van
belang dat we elkaar niet uit het oog
verliezen! Aarzelt u niet en houdt ons
zelf of via anderen op de hoogte!
Namens de Pastorale Raad,
Wil Zeldenrust
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10 mei Missionaire dag
Dit jaar komt op 10 mei het
vervolg van de eerste Missionaire
dag uit 2010.
In de folder staat:
U denkt misschien: wat komen ze
nu weer doen?
Dit keer gaan dieper in op wat we
in de eerste ronde hebben
aangereikt, met name op de
bezinningsmomenten voorin de
map met 30 kansrijke missionaire
modellen.
„Missionair‟ is geen extra activiteit
(nóg meer doen), maar een
houding. In een interactief
programma gaan we aan de slag
rond eigen motivataie, geloof en
ontvankelijkheid voor verrassingen
van de geest. En we wisselen uit.
Wat beweegt zoekers? Hoe
komen mensen zover dat ze
toetreden? Wat helpt, wat Niet?
Hoe verken je de omgeving? Hoe
doen anderen dat? En hoe raak je
in gesprek? Tijdens de eerste
ronde ging het om de
gemeente(opbouw), nu maken we
het meer persoonlijk en gaat het
over onszelf.
Ook dat nog! Oververmoeid raken
we hier met z’n allen. Er is zoveel,
ik kom niet toe aan iets leuks. Ik
loop leeg aan de leegloop. Ik wil
wel, maar hoe dan? De map van
vorige keer staat nog gewoon in
de kast, niks mee gedaan: kan ik
wel komen?
Als u zich herkent in deze
hartenkreten: kom gewoon en laat

u verrassen. Kom met zoveel
mogelijk mensen en laten we
elkaar bemoedigen en inspireren.
Het begint met klein stappen.
Was getekend: ds. Hans van Arlk
en drs. Nynke Dijkstra-Algra.
Een inspirerende ontmoeting, een
nieuwe kans, en dat hier in
Medemblik. Dat mag u niet
missen. Dus komt allemaal, erg
actief in de kerk of iets minder
actief … iedereen is van harte
welkom op 10 mei, 19.30 u. in de
Bonifaciuskerk. En … er is voor
ieder een verrassing.

Filmavond
Ook dit jaar draaien we rond 5 mei
een film, die met de oorlog te maken
heeft. Ditmaal: Haar naam was
Sarah
De tienjarige Sarah wordt in de nacht
van 16 juli 1942 samen met haar
ouders opgepakt en naar het
Vélodrome d’Hiver in Parijs
gebracht, waar duizenden joden
worden verzameld voor deportatie.
Niemand heeft echter gezien dat
Sarah haar kleine broertje Michel in
een kast opsloot, net voordat de
politie het appartement binnendrong.
De film volgt Sarah en laat zien wat
ze verder in haar kwetsbare, jonge
leven allemaal meemaakt. Zestig jaar
later krijgt Julia Jarmond, een
Amerikaanse journaliste in Parijs, de
opdracht een artikel te schrijven over
deze razzia, een inktzwarte bladzijde
in de Franse geschiedenis.
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Ze gaat op zoek in archieven, en via
het dossier van Sarah ontdekt ze een
verborgen geheim van haar eigen
schoonfamilie.
Zeker een film om gezamenlijk nog
over te praten.
De film gaan we draaien op
DONDERDAG, 12 mei om 19.30
uur. Zoals u weet is de film zien in
principe gratis voor u, maar na afloop
kunt u wat in het collectebusje doen.
Vorig jaar is uw gift na afloop
overgemaakt naar ons project
Motherwell. Soms ging de gift naar
de activiteitencommissie t.b.v. onze
kerk. Ditmaal vraag ik u een gift voor
een project wat mij persoonlijk na aan
het hart ligt, Het Family Help Project
op Sri Lanka. Ik heb daar een oude
dame, zonder kinderen of inkomsten,
geadopteerd. Voor een geringe
maandelijkse bijdrage mijnerzijds
heeft zij nu een draaglijk bestaan. We
kunnen haar een extraatje sturen, of
een eenmalige gift sturen, waar FHP
zeker een goede bestemming aan zal
geven.
Hannie Huttinga

Samen aan tafel
Als u dit
kerkblad
ontvangt
hebben we op
3 mei al weer
gezamenlijk
gegeten. Van diverse kanten

hoorden wij dat de kans groot is
dat er in juni al behoorlijk wat
mensen met vakantie zouden zijn.
We hebben besloten om de
maaltijd van juni niet door te laten
gaan. Dat betekent (maar ook via
de afkondigingen hebben de
trouwe kerkgangers dat al
gehoord) dat de laatste maaltijd
van dit seizoen dus achter ons ligt.
Wij hebben besloten ons het
volgens jaar weer met hetzelfde
enthousiasme voor de maaltijden
in te zetten. Wel zouden wij graag
naar een andere dag gaan omdat
de dinsdag voor onszelf niet altijd
gemakkelijk was. Wij zouden de
maaltijden voor het komend
seizoen graag op donderdag
willen houden.
In principe gaan we uit van de
tweede donderdag van de maand,
te beginnen met donderdag 8
september (vervolgens 11-10, 1011, 8-12, enz.).
Als hier wijzigingen in optreden
zullen we dat tijdig aangeven (met
name de datum in oktober moeten
we echt even onder voorbehoud
doen: misschien dat wij dan even
aan het nazomeren zijn en dat
betekent dat we dan uitwijken
naar een andere datum.
Wij kijken op een gezellig,
ontspannen en smakelijk seizoen
terug. De sfeer is altijd goed en wij
proberen er van onze kant van
alles aan te doen om u iedere
keer weer een fijn moment te
bezorgen. Wij hopen dat we het
volgend jaar in dezelfde sfeer
samen aan tafel kunnen gaan.
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Klaas van Duijn en Ron van der
Haring

Diaconie
Sponsor
fietstocht
2 Juni 2011
Hemelvaartsdag
Ook dit jaar wordt
op Hemelvaartsdag
de sponsor- fietstocht
georganiseerd samen met de
Thomas Gemeente uit Oostwoud.
In Darfur lijden de mensen al meer
dan 20 jaar aan de gevolgen van
geweld dat werd veroorzaakt
door het conflict tussen Noord en
Zuid Soedan. Er ontstonden veel
vluchtelingenkampen waar
mensen volledig afhankelijk waren
van hulp. Op dit moment is de
situatie in Zuid-Darfur sterk in
beweging omdat meer
vluchtelingen van buiten Darfur
naar de bestaande
vluchtelingenkampen komen om
zich daar te vestigen. Dit legt een
grote druk op de bestaande
faciliteiten in en rond de
kampen,onder andere op de
scholen. Volgens het ministerie
van onderwijs in Zuid-Darfur
gaat minder dan de helft van de
leerplichtige kinderen naar school.
Er zijn niet alleen te weinig
scholen,maar de bestaande
scholen verkeren ook vaak in zeer

slechte staat en hebben gebrek
aan water,sanitair en
leermiddelen. Ook is er een
ernstig tekort aan leerkrachten.
Heel concreet gaat het om:
De aanleg van watertanks bij de
tien scholen.
De aanbouw van klaslokalen bij
de scholen.
De aanschaf van schoolmateriaal
voor alle betrokken scholen

Om 09.00 uur „s morgens
verzamelen/vertrekken wij vanuit
Medemblik bij de Bonfoyer.
Als volgt fietsen wij met een mooie
route naar Oostwoud,waar de
koffie voor de dienst klaar
staat,waarna om 10.00 uur een
korte dienst wordt gehouden. De
voorganger is Ds. Goverts uit
Berkhout.
Na de dienst fietsen wij samen
met de Thomas Gemeente weer
een mooie route naar de
Bonifaciuskerk in Medemblik,waar
de lunch klaar staat in de
Bonfoyer. Na deze gezamenlijke
lunch fiets de Thomas gemeente
terug.
Wij hopen op vele fietser(s) en
een goede opbrengst voor dit
doel.
I.v.m. de lunch graag inschrijven
via de intekenlijst die de komende
weken in de Bonfoyer ligt.
Ook graag inschrijven als u niet
gebruik wilt maken van de
lunch,maar wel deelneemt aan de
tocht
Hartelijke groet,
Benno Hoekstra (544012)
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en Gerrit Dijkman. (06-38141287)

geboorte, overlijden) doorgeven
aan: Ina Mellema, Parklaan 18,
1671 HG Medemblik. tel. 543951

ZWO nieuws
Voor het
totaalprogramma van de
40 dagen campagne "Ik
zie je" van Kerk in Actie
hebben wij het mooie bedrag van
€ 151,32 bij elkaar gespaard.
Dank aan alle gevers.

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.

Verhuisd:
Mw. T.Vijn-Zwaan
van Overtoom 56
naar Liornehuis, Hoorn
Overleden:
3 april 2011
Dhr. Volkert Willem Putting
in de leeftijd van 85 jaar
19 april 2011
Mw. Johanna Riepma-Serno
in de leeftijd van 77 jaar
Verjaardagen:
14-05:
Mw. J. Dijkman-van
Veen,
Uiverstraat 1

b.g.g. Laura van Bergen,
Turfhoek 10,  541684

Mw. A. Kool-Zwagerman,
Ridderstraat 1

Uit de gemeente
Blijf in contact met uw kerk
Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk
mutaties (verhuizing,

15-05:
Mw. J. Heuker-Jacobs,
Gildelaan 44

21-05:
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Dhr. H.A. de Jonge,
Ridderstraat 1

Donderdag 12 mei
10.00 uur
Vergadering Raad van Kerken
In RK pastorie

31-05:
Mw. A.M Bas-Wiedijk,
Gildelaan 56

13.30 uur
Moderamenvergadering
Bij Dicky Poot

08-06:
Dhr. R. Bas,
Gildelaan 56

19.30 uur
Filmavond
In de bonfoyer

Dhr. J. Lust,
Parklaan 23
18-06:
Mw. E.M. v.Hattum-Wesemann,
Uiverstraat 1

Dinsdag 17 mei
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
In de consistoriekamer

Agenda
Maandag 9 mei
19.30 uur
Werkgroep liturgie
In de
consistoriekamer

Donderdag 19 mei
19.30 uur
Vergadering van de classis HoornEnkhuizen
In de Gereformeerde kerk te
Andijk

Dinsdag 10 mei
Missionaire Actiedag
14.00 uur
Voor predikanten en kerkelijk
werkers

19.30 uur
Voor kerkenraden, werkgroepen
en alle belangstellenden
In Bonifaciuskerk
Zie elders in dit blad

Dinsdag 24 mei
15.00 uur
Slotmiddag ouderenmiddagen
HOTEL WEST

Uit de regio
Sabeel
Van 23 tot 28 februari hield Sabeel in
Betlehem een internationale
conferentie met als thema: “Het
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wereldrijk uitgedaagd: over God,
Trouw en Verzet” (“Challenging
Empire: God, Faithfulness and
Resistance”) De deelnemers, 300
mensen uit 15 landen, zagen en
bespraken het effect van de
Israëlische bezetting op de Palestijnse
gebieden.Leden van Vrienden van
Sabeel Nederland
www.vriendenvansabeelnederland.nl
bezochten de conferentie en zijn
graag bereid in uw gemeente over dit
onderwerp te komen spreken.
AEI – Arab Educational Institute
Bekijk een blog van Jara, een
Nederlands-Palestijns meisje dat in
Bethlehem woont:
http://blogs.rnw.nl/wereldkids/jarawoont-in-palestina
29 mei – 4 juni 2011 Wereldwijde
week voor vrede in Palestina en
Israël
Op initiatief van de Wereldraad van
Kerken wordt van 29 mei tot 5 juni de
jaarlijkse Wereldwijde Week voor
Vrede in Palestina en Israël
georganiseerd. Kerken wereldwijd
zullen de aandacht vestigen op de
dringende noodzaak om tot een
rechtvaardig vredesakkoord voor
Palestijnen en Israëli‟s te komen.
Kerk in Actie, Doopsgezind
WereldWerk, ICCO, Kerk en Vrede,
Kerk en Israël, Vrienden van Sabeel
en IKV Pax Christi hebben opnieuw
gezamenlijk het idee van een
„verhalenestafette‟ ontwikkeld:
„Vertel mij jouw verhaal‟. Wij willen
u vragen om in deze week een

bijeenkomst te organiseren waarin de
verhalen van mensen in het conflict
centraal staan.
Nieuwsflits van de
olijfboomcampagne
Tijdens de Wereldwijde Week voor
Vrede in Israel en Palestina biedt de
Olijfbomencampagne een aantal
programma-onderdelen aan waaruit
een keuze gemaakt kan worden voor
de invulling van een middag of
avondprogramma. Zo kunt u in
gesprek met de 24 jarige christenPalestijnse Jasmine Rishmawi, is er
een professionele verhalenvertelster
Pita van der Werff, en kunt u Nizar
Rohana, een professionele Palestijnse
luit-speler uit het dorpje Isefya bij
Haifa uitnodigen. Zie
www.planteenolijfboom.nl
Ook kunt u nog meegaan met het
plukken van olijven van 15 tot 23
oktober 2011. Meer informatie over
de reizen:
www.planteenolijfboom.nl/index.pht
ml?p=2#olijfplantreis
Met vriendelijke groet,
Karel Jungheim, gemeenteadviseur
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Leesrooster om thuis te lezen
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. 31

1 Petrus 1:13-25
Psalm 16
Daniël 1:1-21
Daniël 2:1-18
Daniël 2:19-35
Daniël 2:36-49
Daniël 3:1-18
Daniël 3:19-30
Psalm 23
1 Petrus 2:1-10
1 Petrus 2:11 -17
1 Petrus 2:18-25
Genesis 6:5-22
Genesis 7:1-24
Psalm 98
Daniël 3:31-4:15
Daniël 4:16-34
Daniël 5:1-16
Daniël 5:17-6:1
Daniël 6:2-18
Daniël 6:19-29
1 Petrus 3:1-12
1 Petrus 3:13-22
Genesis 8:1-14
Genesis 8:15-9:7

Onvergankelijk
Veilig bij God
Gezond gedrag
Wie helpt de koning uit de droom?
Tekst ...
... en uitleg
Uitkomen voor je geloof
God gaat door het vuur
Herder en gastheer
Heilig volk
Vrijheid
Christelijke assertiviteit
Scheepsbouw
Bootvluchtelingen
Nieuw lied voor de HEER
Nachtmerrie
Bij de beesten af
Een teken aan de wand
Afgeschreven
Voor de leeuwen gegooid
Wie een kuil graaft voor een ander..
Gelijkwaardig
Hoop doet leven
Drooglegging
Buitenlucht!
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wo. 1
do. 2
vr. 3
za. 4
zo. 5
ma. 6
di. 7
wo. 8
do. 9
vr. 10
za. 11
zo. 12
ma. 13
di. 14
wo. 15
do. 16
vr. 17

Psalm 47
Daniël 7:1-14
Daniël 7:15-28
Psalm 27
1 Petrus 4:1-11
1 Petrus 4:12-19
Handelingen 1:1-14
Handelingen 1:15-26
Genesis 9:8-29
Genesis 10:1-32
Genesis 11:1-9
Handelingen 2:1-13
Handelingen 2:14-28
Handelingen 2:29-42
Psalm 104:1-15
Psalm 104:16-35
Matteüs 8:2-13

Hooggestemd
Een blik in de hemel
Hogere dierkunde
Niet bang
Anders zijn: gericht op anderen
Vuurproef
Verbondenheid
Lotgeval
Regenboogcoalitie
Op de kaart gezet
Babylonische spraakverwarring
Verstaanbaar voor iedereen
Vervulde profetie
Trefzeker
Kennis der natuur
Kennis van God
Aangeraakt

Onderweg mei-juni 2011 - 17

Adressen
Predikant:

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

College van
Kerkrentmeesters:

vacant

Diaconie:
Rekening diaconie:

R. Arendse, Westerdijk 5,  544156
J.P. Reinstra, Vlietsingel 49,  542043
1324.03.366 (bank)

Vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5868.27.404 (bank)
Overige betalingen: t.b.v. kerkblad, solidariteitskas, giften,
collectebonnen, etc. t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5136951 (giro) of 3330.12.992 (bank)
P. Schenk, Vlietsingel 20,  543395
Z.W.O.:

t.n.v. ZWO Prot. gemeente te Medemblik
5338820 (giro)

Bonifaciuskerk:

Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek, Wijdesteeg 17,
 541578

Vermenigvuldiging
en verspreiding:

L. Smoor, Pekelharinghaven 11,  544642

Redactie:

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

Website kerk:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

Opgave abonnementen kerkblad à € 9,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan I. Mellema, Parklaan 18,  543951

