Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Zondag 2 oktober
Startzondag
LET OP AANVANGSTIJD!!!
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Schikking:
Koster:

Zondag 16 oktober
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

L. Voorthuijzen
Tel: 541039

Pinkstergroep

J.C.Klercq
Tel. 543921

Collecte:
1e Werelddiaconaat
2e Kerk

Collecte
1e Kerk
2e Kerk en Israel
Bloemenfonds
Zondag 9 oktober
Aanvang
10.00 uur
Voorganger:
Mw. J.A. Hamers-v.d.Werff.

Zondag 23 oktober
Maaltijd van de Heer
Aanvang
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster:

Koster:

J. Kool
Tel: 541127

Collecte
1e Kerk
2e Verwarming kerk

J. Beek
Tel: 541578

Collecte
1e Diaconie
2e Kerk
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Zondag 30 oktober
Aanvang
10.00 uur
Voorganger: Ds. W.den Braber.
Koster:

K. v. Duijn
Tel. 540414

Collecte
1e
Kerk
2e
Pl. Pastoraal werk

„Het is met het koninkrijk van de
hemel als met een landheer die er bij
het ochtendgloren op uittrok om
dagloners voor zijn wijngaard te
vinden.‟ (Mat.20:1)
Dit vers vormt het begin van de
gelijkenis van de arbeiders in de
wijngaard. Deze gelijkenis gaat in de
op vraag: „Waar kunnen we naar
uitzien?‟

Woensdag 2 november
Dankdag
Aanvang:
19.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Collecte:

Overdenking

Diaconie

Bij de diensten
Op 2 oktober vieren we de
startzondag met als thema: „Geloof,
hoop en liefde‟. De cantorij verleent
haar medewerking.
Op 9 oktober zal mw. Hamers-v.d.
Werf in onze kerk voorgaan.
Op 16 oktober lezen we uit het
evangelie naar Matteus over het
gesprek tussen Jezus en de
farizeeën over belasting betalen, een
actueel onderwerp in deze tijd.
In de dienst van 23 oktober vieren
we de Maaltijd van de Heer, deze
keer in lopende vorm. Het grootste
gebod is dan onderwerp in het
gesprek tussen Jezus en zijn
tegenstanders.
In de dienst van 30 oktober zal ds.
W. den Braber de voorganger zijn.
Dat alle diensten gezegende
diensten mogen zijn.

We kennen het verhaal allemaal wel.
Vijf ploegen arbeiders worden
geworven voor het werk in de
wijngaard en ze ontvangen allemaal
aan het einde van de dag het
gebruikelijke loon voor een hele dag
werk. De ploeg die al vanaf zes uur
in de morgen heeft gezwoegd,
protesteert. Deze manier van
arbeidsbeloning is in het economisch
denken niet eerlijk. Wie veel heeft
gewerkt verdient meer loon te
ontvangen dan wie pas te elfder ure
(ca.17.00 uur) nog wat kwam doen.
Nu is dat een merkwaardig
fenomeen, dat systeem van
dagloners. De armsten proberen op
deze manier in hun onderhoud te
voorzien. Nog steeds is het op een
kruispunt in Jeruzalem iedere
ochtend in alle vroegte een drukte
van belang. Allerlei mensen, jong en
oud, ongeschoold, meest mannen,
staan op de rand van de stoep en
bieden zich aan aan de
personeelswervers die voor hun
baas in busjes langsrijden. Die laden
dan hun busje vol met het gewenste
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aantal werkers na een loon te
hebben afgesproken en dan gaan ze
naar de werkplek.
Het begint bij het eerste
ochtendgloren en duurt tot ongeveer
9 uur in de morgen.
Dan is er nog een enkeling die voor
die dag geen werk en dus ook geen
inkomen heeft.
Terug naar de gelijkenis: de werkers
krijgen één denarie, ongeveer
voldoende om zichzelf en een familie
van 10 personen 2x per dag te eten
te geven. Dan bleef er per dag nog
een klein beetje over voor andere
kosten. Een karig bestaan, maar het
was te doen.
De 2de en 3de groep werkers biedt de
landheer een rechtvaardig loon en
de laatste groep hoort niets over
loon, ze mogen wel naar de
wijngaard. Waarom die laatste
gingen blijft gissen. Kenden ze de
landheer als rechtvaardig en
hoopten ze de volgende dag te
mogen terugkeren? Feit is dat ze
allemaal volgens de Wet van Mozes,
de Thora loon ontvangen, de
laatsten als eerste en de eersten als
laatsten.
De heer van de wijngaard, de Heer
van Israël, is rechtvaardig en royaal.
Ieder ontvangt wat hij nodig heeft om
te leven.

Iedereen telt mee en heb oog voor
wie niet gekozen is, de arme, de
werkloze, de arbeidsongeschikte.
Wees geen haantje de voorste maar
bekommer je om wie achteraan
staan, misschien zelfs te klein om
gezien te worden.
Ds. Tineke Don

Ziek en zeer
Voor zover
ons bekend
liggen er op
dit moment
geen
gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel weten
we dat enkelen thuis wachten op
een operatie, een vervelend
onderzoek of een onzekere uitslag.
We brengen hen in gebed voor de
Eeuwige, dat Hij over hen wil waken.
We leven mee met allen die het
moeilijk hebben en in spanning
zitten. Dat Gods vrede hen zal
vergezellen en sterken.

Het Koninkrijk is iets om naar uit te
zien en dat geldt voor iedereen, of je
nu al heel lang werker van de Heer
bent, of nog maar pas bent erbij bent
gekomen als arbeider. Ieder
ontvangt dezelfde beloning en mag
deel hebben aan dat Koninkrijk.
Onderweg oktober 2011 - 3

Uit de kerkenraad

Eerst Samen op Weg - nu:
Vele handen maken licht werk !
U heeft vast gemerkt dat de
afgelopen jaren de omvang van de
kerkenraad fors is teruggelopen. De
verschillende colleges bestaan vaak
nog maar uit 3 of 4 leden en met de
aftredende leden per begin volgend
jaar kijken we maar naar een klein
gezelschap. Nieuwe ambtsdragers
laten zich niet gemakkelijk over de
streep trekken en eigenlijk begrijpen
we dat ook wel. Dus dat dit proces
niet zo kan doorgaan is een ieder
van ons duidelijk en de afgelopen tijd
hebben we ook hierover nagedacht.
Wij staan namelijk niet alleen in de
terugloop van kerkenraadsleden.
Ook in andere gemeentes is door
krimp en vergrijzing de druk op de
actieve leden toegenomen. In onze
gemeente hebben de meelevende
leden het steeds drukker gekregen
met vrijwillig of betaald werk. Men
stelt dikwijls andere prioriteiten. De
kerk is een vorm van
vrijetijdsbesteding geworden en
minder een „roeping‟.
Tegelijkertijd zien we dat ouderen
steeds actiever blijven en steeds
meer taken doen, maar zonder zich
teveel te willen binden. Daarin lijken
zij dus ook veel op de jongeren in
onze gemeente.

Om ons aan deze realiteit aan te
passen, heeft de
kerkenraad al sinds eind 2009 onder
begeleiding van Siep Rienstra en
later ds Burret Olde nagedacht over
een nieuw beleidsplan en een
nieuwe structuur.
In onze voorstellen gaan de
gedachten uit naar een Moderamen,
bestaande uit 5 leden, namelijk een
voorzitter, een scriba en voor elk
college maar een
vertegenwoordiger. Deze leden
komen zo‟n 6-8 keer per jaar bij
elkaar om de lopende zaken af te
stemmen en te beslissen in overleg
met de predikant. De voorzitter en
scriba hebben geen andere taken;
de voorzitter is ook ambtsdrager
maar voor de scriba is dit niet
noodzakelijk.
Daarnaast heeft elk van de 3
colleges een extra lid, dat slechts 3
of 4 keer per jaar samen met het
Moderamen samenkomt, de
Kerkenraad. In de Kerkenraad wordt
niet over lopende zaken gesproken,
maar over de inspiratie en de
richting die we samen als kerkelijke
gemeente willen bewandelen. Denk
aan een thema als: jeugd, zending,
leerhuis, of ieder ander thema waar
we graag met elkaar eens
indringend van gedachten willen
wisselen zonder tijd te moeten
verliezen met steeds terugkerende
zakelijke beslommeringen. Sprekers
van buiten zouden daar misschien
ook in kunnen deelnemen. Dus de
ambtsdragers vormen samen de
Kerkenraad, met elke ambtsdrager
roterend aanwezig in de
kerkenraadbank.
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Ook de colleges gaan dan drastisch
veranderen. In plaats van
vergaderen en zelf uitvoeren kijken
de 2 leden per college alleen naar
de activiteiten die onder hun hoede
zijn geplaatst. Belangrijke zaken die
collegeoverschrijdend zijn worden
naar het Moderamen verlegd. Alle
huidige activiteiten worden in kleine
groepen en taken opgesplitst waar
dat nu nog bij een college ligt. Dit is
niet nieuw en buiten de kerkenraad
deden we dat allang, denk
bijvoorbeeld aan onze kosters,
koffie-inschenkers, en gidsen waar
vele handen licht werk maakt.
Samenvattend proberen we te gaan:
van 10 of meer leden met een soort
van vergadercultuur (moderamen,
collegeoverleg en maandelijkse
kerkenraad dus soms wel 20 of meer
vergaderingen per jaar)
naar een kleine groep van vijf
actieve ambtsdragers (het
Moderamen) met daarnaast nog 3
(voor elk college 1) ondersteunende,
meedenkende ambtsdragers die
gezamenlijk als Kerkenraad op
inspirerende wijze onze
kerkgemeenschap door de tijd weet
te sturen.
DENKT U EN DOET U MEE ?
Reacties zijn van harte welkom. Een
uitgewerkt plan willen we in de loop
van oktober bij u neerleggen om dat
in de gemeenteavond begin
november te kunnen besluiten.

Uit de pastorie
De
voorbereidingen
voor een nieuw
seizoen zijn in
volle gang. Ik heb
de draad weer
opgepakt en ben
blij dat het lekker
gaat. Regelmatig
krijg ik nog vragen naar mijn
gezondheid en ik kan alleen maar
zeggen dat het einde in zicht lijkt. Af
en toe moet ik even wat gas
terugnemen, maar ik merk het zelf
bijtijds en kan dan wat bijsturen.
De drukte rond de pastorie is ook
weer achter de rug. Een aantal
dingen zijn grondig aangepakt, het
dak is geïsoleerd, de goten en
boeidelen zijn vervangen door
kunststof exemplaren, de bloembak
op de voorgevel is vernieuwd, in de
keuken die op het noordoosten ligt,
is een nieuwe deur geplaatst en
dubbel glas in de ramen en binnen is
bovenaan de trap een deur geplaatst
om teveel warmteverlies naar boven
te voorkomen.
Het was een onrustige tijd, met
iedere dag die werkers over de
vloer, erg lastig voor de concentratie.
Maar ja, je moet er even doorheen
voor een mooi resultaat.
Van 14 t/m 23 oktober hopen we nog
een weekje met de caravan weg te
gaan. Niet te ver weg, want Nicolette
moet gewoon werken en in de
zondagsdiensten in Medemblik moet
ik voorgaan.
Mocht u in de genoemde periode
een predikant nodig hebben dan
kunt u contact opnemen met een
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van de ouderlingen. Die weten welke
predikant zij kunnen benaderen.
Ik hoop in het komende seizoen
weer velen van u te ontmoeten.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Tineke Don.

Mededelingen
Startzondag
Op 2 oktober starten we ons
winterseizoen met een feestelijke
zangdienst rond het thema „geloof,
hoop en liefde‟.
De cantorij verleent haar
medewerking en het belooft een
dienst te worden met mooie liederen,
muziek e.d.
Enkele gemeenteleden (uit 4
generaties) zullen met ons iets delen
van hoe zij geloof, hoop en liefde in
hun leven ervaren.
Halverwege ongeveer houden we
even pauze om wat creatief te zijn.
Een aantal collages rond het thema
zullen we samen maken. We willen u
dan ook vragen of u teksten,
afbeeldingen e.d. wilt verzamelen
die volgens u te maken hebben met
het thema.
Die plakken we dan allemaal bij
elkaar als beeld van onze gedachten
over die drie grote geloofswoorden,
zoals Paulus die noemt.
We hopen op een feestelijke dienst
en een fijne ontmoeting met elkaar
aan het begin van een nieuw
werkseizoen.

Filmavond
Op dinsdag 4 oktober om 19.30
uur gaan we met elkaar naar de film
„Des hommes et des dieux‟ kijken.
Rond een klooster hoog in het
Algerijnse Atlasgebergte speelt zich
een drama af dat prijswinnend
cineast Xavier Beauvois ion beeld
brengt.
De film vertelt het verhaal van de
keuze die acht monniken maken om
op hun plek te blijven, als religieuze
moslimfundamentalisten de regio
onveilig maken en al een aantal
buitenlanders is vermoord.
Kun je, om je leven in veiligheid te
stellen, zomaar tientallen jaren
opbouwwerk loslaten? Kun je de
moslimbewoners van je dorp die
bedreigt worden in hun bestaan, in
de steek laten? Daarover wisselen
de broeders van gedachten, veelal
aan de grote, houten eettafel in het
sobere klooster. Rustig en
bedachtzaam.
Het verhaal is op ware feiten
gebaseerd en speelt zich af in de
jaren negentig.
Het landschap en de natuur stralen
rust en vrede uit, net als de abt
Christian en zijn medebroeders. Het
drama waarin zij de hoofdrol
vervullen, trilt van de spanning, maar
wordt niet melodramatisch of met
dramatische kunstgrepen neergezet.
Geen Hollywood-effecten dus.
Beauvois filmt sober en ingetogen.
Daarbij laat hij prachtig uitkomen
hoe het grote uit het kleine ,
alledaagse, geboren wordt. Dat
maakt deze documentaire film
indringend.
Omdat ik, samen met U wil proberen
en kijken of het met elkaar napraten
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over de film wat anders, beter
misschien, kan, heb ik ds.Don
gevraagd aanwezig te ziijn en het
gesprek wat te begeleiden.
Dat is dus bij wijze van proberen. U
bent natuurlijk niet verplicht te blijven
na afloop van de film.
Misschien is napraten direct na de
film ook best heftig. Daar kunnen we
het over hebben.
Noteert U dus alvast in uw agenda!
Dinsdag, 4 oktober, 19.30. De film
duurt 2 uur. Zonder pauze.
Hannie Huttinga

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD
Voor het nummer van
november
kunt u uw kopij
insturen tot en met
Donderdag 27 oktober
Bij voorkeur via het bekende
emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl

Een lege diakenbank?
Nee, dat betekent niet dat er geen
diakenen meer zijn in onze kerk,
maar…het is niet altijd leuk om
alleen in zo‟n bank te zitten en
daarom heeft de kerkenraad
besloten om voortaan bij elkaar in de
ouderlingenbank te gaan zitten,
ouderling en diaken samen.
Het is maar dat u het weet!

Samen zingen in de Bonfoyer
Zondag 30 oktober om 16.30 uur
zingen we met elkaar o.l.v. Arnold de
Greeuw liederen op verzoek.
Uit het liedboek, Tussentijds,
Johannes de Heer en de Bundel
1938.
We hopen op een grote opkomst.
De pastorale raad

Het kerkblad zal dan rond
vrijdag 4 november
Samen aan tafel
De volgende maaltijd is op
donderdag 20 oktober. Op het menu
staat soep, stamppotten en iets
lekkers na. Iedereen heeft al
gehoord van het werk dat Cees
Weel in Tanzania doet. Om dit te
steunen willen wij de kosten voor
deze maaltijd voor onze rekening
nemen. De opbrengst komt dan
volledig ten goede aan het
ziekenhuis van Cees. In verband
daarmee is de bijdrage voor deze
maaltijd minimaal 5 euro. Zodat we
een zo royaal mogelijke opbrengst
voor Cees kunnen krijgen.
We geven het geld de week er op,
als Marijke naar Tanzania gaat, mee
zodat het direct op de goede plaats
komt. Hoe meer eters, hoe hoger de
opbrengst. Intekenlijst in de
Bonfoyer of harduijn@gmail.com.
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Uitnodiging Web-avond
Beste Bezoekdames- en Heren,
Eindelijk, er is een datum geprikt
voor onze eerste Webavond seizoen
2011/2012 en wel op
Donderdag 13 oktober, aanvang
20.00 uur
Programma:
Welkom en uitleg stand van zaken
van het WEB; misschien heeft u het
bekende spinnenweb in de
Onderweg gemist. Wij willen dit
nader toelichten en hierover van
gedachten wisselen
Uitleg en aanbieden “Levensboek
schrijven”
Pauze met koffie en thee
????????????????????????????
Houden we nog even geheim!
WIJ HOPEN U ALLEN TE
BEGROETEN!
Namens het team van de Pastorale
Raad
Bent u verhinderd laat het ons a.u.b.
op tijd weten!
Tel.nr.
542802 ( Hieke v.d. Goot)
543785 ( Tineke van Mechelen)
570012 ( Ds. Tineke Don)
544783 ( Wil Zeldenrust)

Reis Turkije
De plannen lagen klaar, de foto‟s zijn
prachtig, maar helaas heb ik moet
vaststellen dat er niet voldoende
belangstelling is voor de reis naar
Turkije in het voorjaar van 2012.
In de gemeente was een aantal
belangstellenden, maar de
„aanvulling‟ van buiten was niet
voldoende.
Echter, tijdens het koffiedrinken na
de oecumenische dienst bleek er in
de parochie ook belangstelling te
zijn.
Besloten is nu om met Drietour een
datum te zoeken in oktober 2012.
De inhoud van de reis volgt in het
volgende nummer van het kerkblad.
Het zal een gevarieerde reis worden.
Heeft u belangstelling laat het ons
dan weten voor 15 november zodat
we de voorbereidingen serieus
kunnen gaan aanpakken.
Tineke Don en Nicolette Vlaming

Voor een ieder die niet deze brief
heeft gekregen en wel belangstelling
voor deze avond heeft, van harte
welkom
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Uit de diaconie

ZWO nieuws

Schoenendoosactie 2011: Samen
delen
Zondag 2 oktober start de actie
schoenendoos.
Zoals waarschijnlijk wel bekend,
maken wij jaarlijks tienduizenden
kinderen blij door voorhen een
schoenendoos te versieren en te
vullen met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed, De
dozen gaan naar kinderen die leven
in moeilijke omstandigheden, je kan
denken aan kinderen in weeshuizen,
sloppenwijken,
vluchtelingenkampen, enz.
Ieder jong en oud kan meedoen met
de actie.
Bij de schoenendoos hoort een
actiefolder met envelop waarin u
duidelijk kunt lezen hoe zo,n doos te
vullen.
Mocht u zelf geen schoenendoos
hebben, dan staat er een voor u
klaar in de Bonfoyer.
De actie eindigt eind oktober, graag
voor die tijd de dozen inleveren.
Namens de Diaconie onze hartelijke
dank voor uw medewerking

Missie-Zendingskalender
De Missie-Zendingskalender 2012
heeft als titel: Ziel van de Andes.
Het thema is uitgewerkt door de
Peruaanse kunstenaar Jaime Colan.
Hij wil met zijn schilderkunst het
Peru van de armen onder de
aandacht brengen.
Ook komt hij op voor moeder natuur,
Pachamana, zoals de
Andesindianen haar noemen.
Door de verandering van het klimaat
smelt de sneeuw in de Andes.
Colan wil respect voor de natuur, de
schepping.
Ook pleit hij voor de eeuwenoude
cultuur van de indianen die
teruggaat op die van de Inca's, maar
nu bedreigd wordt.
Heeft U vorig jaar een kalender
gekocht dan komt Wim Bakker weer
bij U langs.
Zoniet, en U heeft belangstelling
voor deze prachtige kalender dan
graag een telefoontje aan
Wim Bakker 0227- 542626 of
Scheltje 0228-581888
De kalender kost € 8,00
Een hartelijke groet van de ZWO
groep.
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Postadressen verpleeghuizen
en ziekenhuizen

Uit de gemeente

Westfries Gasthuis
Postbus 600
1620 AR Hoorn

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

Liornehuis
West-Friesehof 153
1624 HG Hoorn

Blijf in contact met uw kerk

Nicolaas Verpleeghuis
Postbus 69
1610 AB Bovenkarspel
AMC
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Verjaardagen:

VU Medisch Centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
03-10:
Mw. P. Woninck-Stolk,
Oude Haven 159

MCA
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

08-10:
Dhr. M. Bood,
Nieuwstraat 39A

GGZ-Hoorn
Maelsonstraat 1
1624 NP Hoorn

Mw. M.A. v.d. Molen-Volkers,
Uiverstraat 1

Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbeke
Woonzorgcentrum Waterpark
Uivertstraat 1
1671 EL Medemblik

13-10:
Dhr. W.H. v. Hattum,
Uiverstraat 1
15-10:
Mw. T. Draijer-Nauta,
Oosterhaven 56
Dhr. W.K. Bood,
Nieuwstraat 41
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Dinsdag 11 oktober
14.30 uur
In de Bonfoyer
Ouderenmiddag

25-10:
Dhr. R. Pasterkamp,
Achtereiland 2B
27-10:
Dhr. H. Wolters,
Gasthuysweydt 47

20.00 uur
In de consistorie
Vergadering van de kerkenraad

Dhr. F.H. Lokhorst,
Droge Wijmersweg 5-73,
Wervershoof

Donderdag 13 oktober
20.00 uur
In de Bonfoyer
WEB-avond voor alle bezoekers

Dhr. P.G. Bomekamp,
Westersingel 36
04-11:
Mw. C.P.M. Roosendaal-Schaper,
Oostersingel 13

Agenda

Maandag 24 oktober
20.00 uur
In de Bonfoyer
Gespreksavond „Spreken over God‟

Maandag 3 oktober
19.30 uur
In de consistorie
Vergadering van de Pastorale Raad
Dinsdag 4 oktober
19.30 uur
In de Bonfoyer
Filmavond
Maandag 10 oktober
20.00 uur
In de Bonfoyer
Gespreksavond
„Spreken over God‟

Donderdag 20 oktober
18.00 uur
In de Bonfoyer
Samen aan tafel

Donderdag 27 oktober
20.00 uur
In de Bonfoyer
Bijbelquiz
Zondag 30 oktober
16.30 uur
In de Bonfoyer
Samen zingen
Woensdag 2 november
Aansluitend aan de viering
In de Bonfoyer
Gemeenteavond
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Ingezonden
Bedankt!
Het is alweer enige weken geleden
dat ik opgenomen ben geweest in
het ziekenhuis te Hoorn.
Na een operatie aan mijn
lymfeklieren werd ik besmet met een
bacterie en belandde zodoende in
het ziekenhuis.
Wij hebben gedurende deze periode
en ook daarna, bij mijn thuiskomst,
veel belangstelling gekregen in de
vorm van bezoeken, telefoontjes en
kaarten. Dit heeft mij, en ook Anneke
erg verrast en het heeft ons goed
gedaan.Wij willen dan ook iedereen
hartelijk bedanken die aandacht aan
ons besteed heeft in deze periode.
Op dit moment word ik nog dagelijks
behandeld (bestraald) in Alkmaar.
Dit duurt nog tot eind oktober.
Piet en Anneke Schenk.

OMDAT IK NIETS MEER HEB TE
DOEN …..
Ik heb vele jaren hard en lang
gewerkt, gelijk een paard.
Ik verdiende een pensioentje en heb
nog wat gespaard.
Ik woon nu in een kleine villa met
een tuin als een plantsoen.
Nu ga ik heerlijk rusten, omdat ik
niets meer heb te doen.
“Ik werk door”, zei toen mijn
vrouwtje, “ik word nooit
gepensioneerd; ‟t is niet meer dan
recht en billijk dat je mij wat
assisteert.”

En nu kan ik koffiezetten, ik was, ik
strijk, ik boen, ‟k dek de tafel en was
de kopjes, omdat ik niets meer heb
te doen.
En ons allerliefste tuintje, die moet
worden uitgebuit! “Doe het zelf”, zei
toen mijn vrouw, “dat spaart ons een
tuinman uit.” Nu sta ik maar te
spitten, zaai wortelen en meloen. Ik
heb blaren in m‟n handen, omdat ik
niets meer heb te doen.
Als mijn kleinzoons zich vervelen,
doen ze niets dan kattenkwaad.
“Ga naar opa”, zegt hun moeder,
“die weet met z‟n tijd geen raad.”
Ma en oma gaan de stad in en
verteren mijn pensioen en ik speel
dan indiaantje, omdat ik niets meer
heb te doen.
‟k Heb een kippenhok getimmerd en
ik fok kippen met geduld, maar de
eieren zijn niet lekker en mijn vrouw
zegt: “Da‟s jouw schuld.” ‟s Avonds
lees ik nu het boekje “De verzorging
van het hoen.” Tot ik doodvermoeid
in slaap val, omdat ik niets meer heb
te doen.
Ik ben daghit, ik ben tuinman,
wasvrouw, werkster, keukenmeid,
kippenboer en gouvernante; alles
voor de aardigheid. Ik loop te zweten
en te zwoegen met een hoofd als
een pioen.
Ik ben ziek en overspannen, omdat
ik niets meer heb te doen.
Truus Geling (namens haar man)
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Leesrooster om thuis te lezen
za. 1
zo. 2
ma. 3
di. 4
wo. 5
do. 6
vr. 7

Rechters 21:15-25
Psalm 92
Matteüs 21:23-32
Matteüs 21:33-44
Matteüs 21:45-22:14
Jesaja 24:1-13
Jesaja 24:14-23

Schaakspel
Geniet van deze rustdag
Bevoegd gezag
Wie krijgt de erfenis?
Uitnodigingen
Streng maar rechtvaardig
Afrekening
Eindelijk helder zicht op de
za. 8
Jesaja 25:1-12
werkelijkheid
zo. 9
Psalm 130
Psalm uit de diepte
ma. 10 Matteüs 22:15-22
Belastingregel
di. 11 Matteüs 22:23-40
Levensantwoord
wo. 12 Matteüs 22:41-23:12
Voorschriftgeleerden
do.13 Deuteronomium 31:9-18
Geef het door
Een gewaarschuwd volk telt
vr. 14 Deuteronomium 31:19-29
voor twee
za. 15 Deuteronomium 31:30-32:18 Afscheidslied
zo. 16 Deuteronomium 32:19-35
Gekrenkte liefde
ma. 17 Deuteronomium 32:36-52
Neem het ter harte!
di. 18 Johannes 7:1-13
PR-strategie
wo. 19 Johannes 7:14-24
Wijsheid van boven
do. 20 Johannes 7:25-36
Tijd en plaats
vr. 21 Johannes 7:37-53
Wie is Jezus?
za. 22 Deuteronomium 33:1-11
Zegen voor Ruben, Juda, Levi
Zegen voor Benjamin, Jozef,
zo. 23 Deuteronomium 33:12-21
Zebulon, Issachar, Gad
Zegen voor Dan, Naftali, Aser
ma. 24 Deuteronomium 33:22-29
Waar is Simeon?
di. 25 Deuteronomium 34:1-12
Land in zicht
wo. 26 1 Tessalonicenzen 1:1-10
Missionaire gemeente
do. 27 1 Tessalonicenzen 2:1-12
Vruchtbaar bezoek
vr. 28 1 Tessalonicenzen 2:13-20
Ondanks tegenwerking ...
za. 29 1 Tessalonicenzen 3:1-13
... toch volgehouden
zo. 30 Maleachi 1:1-5
Ware Jakob
ma. 31 Maleachi 1:6-14
Tijd voor hervorming
di. 1
Maleachi 2:1-9
Schijn-heiligheid
wo. 2 Matteüs 23:13-26
Schijnheiligheid
do. 3
Matteüs 23:27-39
Onwil
vr. 4
Matteüs 24:1-14
Zware tijden
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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 € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan I. Mellema, Parklaan 18,  543951
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