Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Zondag 17 juni
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. M. Kraak

Zondag 8 juli
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster:

Koster:

L. Voorthuyzen
Tel. 541039

J.C. Klercq
Tel: 543921

Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk

Collecte:
1e
Kerk
2e
Pl. pastoraal werk

Zondag 24 juni
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Zondag 15 juli
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Drs. A.W. de Bruin

Koster:

Koster:

J. Beek
Tel: 541578

J. Kool
Tel. 541127

Collecte:
1e
Kerk
2e
Onderhoud gebouwen

Collecte:
1e
Kerk
2e
Pl. jeugdwerk

Zondag 1 juli
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Zondag 22 juli
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. A. Venemans

Koster:

Koster:

K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte:
1e
Diaconie

L. Voorthuyzen
Tel. 541039

Collecte:
1e
Diaconie
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Zondag 29 juli
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. W. den Braber

Zondag 26 augustus
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. F. Brommet

Koster:

Koster:

J. Beek
Tel: 541578

Collecte:
1e
Kerk
2e
Pl. ouderenwerk

L. Voorthuyzen
Tel. 541039

Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk

Bloemenfonds
Zondag 5 augustus
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: onbekend
Koster:

Bij de diensten

K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk
Zondag 12 augustus
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

J.C. Klercq
Tel: 543921

Collecte:
1e
Kerk
2e
Pl. pastoraal werk

Zondag 19 augustus
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

J. Kool
Tel. 541127

Op zondag 17 juni zal mw. ds.
Kraak uit Opperdoes voorgaan.
Een week later, 24 juni lezen we
over de storm op het meer.
1 juli vieren we samen de Maaltijd
van de Heer, zittend rond de tafel.
We lezen dan wat zich afspeelde
aan de overzijde van het meer in
het zgn. Tienstedengebied.
De volgende zondagen in juli en
de eerste zondag in augustus zijn
er gastvoorgangers, n.l.
ds. de Bruin uit De Weere,
ds. Venemans uit Voorburg,
ds. W.den Braber uit Vriezenveen
en een nog onbekende
voorganger.
Op 12 augustus ben ik weer
terug. De lezingen voor die tijd
houdt u nog even van me tegoed.
Ook 19 augustus zal ik zelf
voorgaan en op 26 augustus zal
ds. F. Brommet uit Amsterdam ZO
de voorganger zijn.

Collecte:
1e
Zending KIA
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moeizaam, de krachten vloeiden
langzaam weg. Uiteindelijk raakte

In Memoriam
Op 7 mei j.l. overleed na een kort
ziekbed in de leeftijd van 77 jaar
Bauke Cornelis Draijer
Na een dienst van Woord en
Gebed hebben we hem naar zijn
laatste rustplaats begeleid op de
begraafplaats Zorgvliet.
We gedenken Bauke als een
bevlogen, visionair mens, die altijd
bezig was met het verbeteren van
de leefomgeving van mensen en
het in standhouden van
waardevolle erfstukken uit vroeger
jaren.
Tijdens zijn werkzaam leven was
hij in dienst van het waterschap.
In die tijd was hij veel bezig met
het aanleggen en verbeteren van
de wegen in de Wieringermeer.
Toen hij om gezondheidsredenen
stopte met werken stond zijn
hoofd niet stil. Hij bracht vele uren
door in de werkplaats van Jan
Beek en bedacht en bouwde de
mooiste dingen Hij vond in zijn
omgeving allerlei mogelijke
bouwprojecten, die zijn
belangstelling hadden. Hij was als
kerkvoogd de motor achter de
ingrijpende restauratie van de
Bonifaciuskerk, hij was de
drijvende kracht achter de bouw
van de Molen bij het dijkgat om
maar een paar voorbeelden te
noemen. Als hij iets van plan was,
dan beet hij zich daarin vast tot
het gereed was. De laatste
maanden van zijn leven verliepen

hij aan bed gebonden en ging
langzaam het kaarsje uit. In de
vroege morgenuren van 7 mei
sliep hij vredig in.
We wensen allen die hem zullen
missen, zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen van harte Gods
zegenende en troostende
nabijheid toe.
Ds. Tineke Don

Op 7 juni j.l. overleed in alle
eenzaamheid in de vroege uren in
de leeftijd van 84 jaar
Roelof Pruim
Hij woonde Westereiland 71.
Hij is, na een korte plechtigheid in
Schagen gecremeerd.
Persoonlijk heb ik Roel Pruim niet
gekend. Hij had geen behoefte
aan contact. Welwas hij bij enkele
gemeenteleden bekend. Hij was
bevriend met Willem Bood en Jan
Beek. Verder leed hij een
teruggetrokken leven. Het
overlijden van zijn zus, die in
Valbrug woonde, nu twee jaar
geleden, heeft veel voor hem
betekend. Naar aanleiding
daarvan heeft hij met enkele
neven en nichten zijn uitvaart
geregeld.
We leven mee met allen die hem
zullen missen.
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Ds. Tineke Don

Overdenking
“Want God had de wereld zo lief
dat hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in
hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.”
(Joh. 3:16)
“‟s Nachts rusten meest de dieren,
ook mensen goed en kwaad …”
Deze woorden komen uit een
gedicht van Bredero en is alweer
zo‟n 350 jaar geleden
geschreven. Toen klopte die regel
aardig, maar vandaag de dag
gaat die eigenlijk niet meer op. Uit
de verkoopcijfers van
slaaptabletten blijkt dat half
Nederland ‟s nachts rechtop in
bed moet zitten. Misschien komt
dat wel omdat de nacht uitnodigt
tot denken en we in feite alleen ‟s
nachts nog de tijd daarvoor
nemen. De nacht is een soort
denkpauze geworden. Waarom is
het leven nu zoals het is, mooi en
tegelijk erg wreed, warm en
ijskoud, blij en vol zorgen? Voor
velen komt vroeg of laat het
moment waarop hij afknapt,
instort, waarop hij moe is en
zonder kracht.
Daarover gaat het in gezang 170.
De tekst hierboven komt uit het
verhaal van Nicodemus. Deze
Schriftkenner koos de nacht om
naar Jezus te gaan. Durfde hij niet
overdag te gaan, of kon hij niet
slapen omdat vragen hem

kwelden? Daarom gaat hij
daarmee naar Jezus: „Rabbi,‟ zei
hij, „wij weten dat u een leraar
bent die van God gekomen is,
want alleen met Gods hulp kan
iemand de wondertekenen doen
die u verricht.‟
Als je vragen over het leven hebt,
kun je daar alleen uitkomen als je
ze stelt aan iemand die alles van
het leven afweet. De schrijver van
gez. 170 weet dat Jezus zo
iemand is. Hij noemt Hem in de
verschillende coupletten niet voor
niets Meester, Arts aller zielen,
Heiland etc.
Het uiteindelijk antwoord, dat
voor iedereen heilzaam, helend is,
gaf Jezus die nacht aan
Nicodemus: “Want God had de
wereld zo lief dat hij zijn Zoon
ervoor over had: iedereen die in
Hem gelooft, gaat niet verloren,
mar heeft eeuwig leven.”
OM er achter te komen wat dat
betekent zullen we moeten
zieken. De troost daarbij is dat we
gezocht worden op het moment
dat we gaan zoeken. „Daarom
zoekt U elk mensenkind -, zoek,
Herder, mij, opdat ik vind.
Wie zoekt wordt gevonden. Want
de goede Herder laat de
negenennegentig achter in de
wildernis om het verlorene te
zoeken.
Ik wens u een goede zomer toe.
Ds. Tineke Don
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Ziek en zeer
Op het
moment dat
ik dit schrijf
liggen er drie
gemeente
leden in het
WestFries Gasthuis, t.w. Riet
Overweel-Kramer, Anneke
Schenk en Jan Beek.
In het GGZ is Anne Minnema
weer opgenomen.
Voor allen is voorzien dat zij
binnenkort elders onderdak
vinden voor revalidatie of weer
thuis komen.

Tijdens onze afwezigheid is de
pastorie wel bewoond, de eerste
twee weken komt er een echtpaar
uit Rijswijk oppassen op de
kippen en de vissen, de tuin en
het huis en de laatste periode
neemt een bekende collega van
ons met zijn gezin het stokje over.
Kijk dus niet vreemd op als u
mensen rond de pastorie ziet. Het
is „goed volk‟.
We wensen u allen een goede
zomer en hopen u in goede
gezondheid in augustus weer te
zien.
Ds. Tineke Don

We leven mee met allen die ziek
zijn en bidden hun van harte Gods
troostende nabijheid toe. Dat zij
bij Hem kracht en steun vinden.
Ds. Tineke Don

Uit de pastorie
De
zomermaanden
staan voor de
deur. Velen van
u zijn al even
weg of zelfs
alweer terug,
anderen
genieten hopelijk thuis van een
goede zomer. Wij kijken uit naar
een paar weken kamperen in het
Friese land. We staan daar met
de caravan op een bekende plek
waar we ons thuis voelen en waar
de honden het goed naar hun zin
hebben. We zullen weg zijn van 8
juli (na de dienst) tot 8 augustus.

Mededelingen
Ouderenmiddagen
Op 15 mei j.l. hebben we het
seizoen 2011-2012 van de
ouderenmiddagen weer
afgesloten. Het thema voor dit
seizoen was: „Wie zit er naast
mij?‟ De bedoeling van deze
middagen is dat we ons niet
alleen met bekenden
bezighouden, maar ook
belangstelling tonen voor „de
ander‟. We zijn ervan overtuigd
dat de aanwezigen dit punt
positief hebben benaderd.
De invulling van de middagen was
afwisselend. Naast kerst- en
paasviering keken we bijv. naar
natuurfilms, luisterden we naar
muziek – kortom leerzaam en
ontspannend en dan nog de
slotmiddag in Hotel West: een
muziekgroep met Joodse muziek
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en volksliedjes –dansen uit vele
landen.
Ds. Don sloot na de feestelijke
broodmaaltijd het seizoen met ons
af. Een woord van dank van het
College van Kerkrentmeesters, de
Diaconie en het Hervormd
Weeshuis. Zij hebben door een
financiele bijdrage deze middag
mogelijk gemaakt.
En nu… een vakantieperiode, een
stille tijd voor de ouderen. We
hebben gemeend hier iets aan te
doen: een extra ouderenmiddag!
Dinsdag 10 juli gaan we er een
vrolijke middag van maken.
Iedereen mag een vriend (in)
buurvrouw, familielid meenemen.
Begin juli komt de uitnodiging.
De leiding van de ouderenmiddag
wenst u een goede tijd toe.

Fiets sponsortocht
Hemelvaartsdag
Er was voor de traditionele
fietssponsortocht op deze
Hemelvaartsdag grote
belangstelling. Na een vroege
start uit Oostwoud (8.45 uur) naar
Twisk , waar de overigen
aansloten, dan door Opperdoes
naar Medemblik. Daar werden we
verwelkomd met koffie waarna we
gezamenlijk met de dienst
begonnen.Voorganger deze
morgen was ds. Don. Zij gaf uitleg
over de Hemelvaart.We werden
gevraagd na te denken over hoe
wij Hemelvaart zien. Na de dienst
werd er gecollecteerd voor het

project van dr. Cees Weel. Deze
is na zijn pensioen bij een
hospitaal in Tanzania betrokken,
met als speciaal doel aids
patiënten te helpen. Nadat het
geld geteld was zijn we gaan
fietsen in de richting van
Opperdoes, daar langs de
waterberging tot Koppershorn.
Vandaar naar de Horn en door
Twisk over het Coenplein het
nieuwe fietspad. Langs het
kadetjesland naar de Broerdijk en
zo naar Midwoud. Daar werden
we verwelkomd met koffie en
lekkere westfriese krentenmik.
Ook was er van de parochie uit
Medemblik belangstelling voor het
sponsordoel, zij voegden zich na
hun dienst bij ons.
Er werd in de kerk gezellig na
gepraat en nadat het resultaat
bekend was gemaakt werd de dag
besloten door gezamenlijk een
lied te zingen.
Het resultaat :
Collecte
€ 460
Sponsoring € 270
-----Totaal
€ 730
Hieraan zullen de beide
diaconieën ook nog een bedrag
toevoegen.
Namens de organisatie hartelijk
dank voor uw bijdrage en
belangstelling.
Benno Hoekstra Gerrit Dijkman
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Zomerse concerten in de
Bonifaciuskerk Medemblik
Ook dit jaar zijn er weer een
aantal concerten op het fameuze,
in 1671 door Pieter Backer
gebouwde, orgel in de
Medemblikker Bonifaciuskerk.
21 registers en ruim 1500 pijpen
worden via 3 klavieren tot leven
gebracht door professionele
musici die met groot plezier naar
Medemblik komen om op dit
unieke instrument te concerteren.
Vanaf 1988 worden tijdens de
romantische markten in de
Bonifaciuskerk marktconcerten
gegeven, georganiseerd door de
Stichting Pieter Backer Orgel.
De marktconcerten beginnen om
16.00 uur en duren ongeveer 45
minuten.
De toegang is vrij, na afloop een
collecte voor de onkosten.
De ingang van de kerk aan de
Breedstraat is al vanaf 13.00
geopend.
De volgende organisten werken
aan deze serie mee:
30 juni Roberto Canali (Italië)
7 juli Una Cintina (Letland)
14 juli Hans van Haeften
21 juli Bas Westerhof
Behalve de marktconcerten zijn er
ook twee zomeravondconcerten.
Deze concerten beginnen om
20.00 uur, de ingang van de kerk
aan het Kerkplein is dan vanaf
19.30 geopend. De toegangsprijs
is € 5,00
Deze concerten hebben een
pauze waarin u iets kunt drinken

en de concerterende organist kunt
ontmoeten. Onderstaande
organisten verzorgen deze
concerten:
zaterdag 4 augustus Jaap Zwart
zaterdag 18 augustus Jos van
der Kooy.
Een prachtig orgel, een fameuze
akoestiek en uitmuntende musici
maken het bijwonen van de
concerten in de Bonifaciuskerk
meer dan de moeite waard.

Voor uw agenda !
Na de zomervakantie gaan de
voorbereidingen alweer snel van
start voor de oecumenische
startzondag, die we zullen houden
op 23 september a.s.
Bij mooi weer gaan we naar
buiten, bij minder weer blijven we
in de Bonifaciuskerk. IN het
septembernummer leest u hier
meer over.
Het duurt ook nog wel even
voordat het 3 oktober is, maar
toch wil ik u vragen deze datum te
markeren in uw agenda en de
avond vrij te houden.
Op die avond komt een groot
aantal gemeenteleden uit alle
gemeentes van de classis naar de
Bonifaciuskerk in Medemblik om
samen te zingen en te ontdekken.
Want we zullen de gelegenheid
krijgen om kennis te maken met
het NIEUWE LIEDBOEK, zoals
dat eind mei 2013 zal worden
gepresenteerd.
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Een deskundige inleider, een
beroepscantor en een koor of
cantorij zullen ons ondersteunen
bij het oefenen en zingen van een
serie nieuwe liederen.
U zult hier zeker nog vaker meer
over horen, maar houdt de avond
vrij, want het is een unieke kans
om dit mee te maken.
Vakantieregeling
Mocht u tijdens mijn afwezigheid
dringend een predikant nodig
hebben, dan kunt u het beste
contact opnemen met scriba Elly
van der Heijden (543336). Zij
weet welke predikant waarneemt.

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD
Voor het september nummer
kunt u uw kopij
insturen tot en met
Donderdag 23 augustus
Bij voorkeur via het bekende
emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
Het kerkblad zal dan rond
Vrijdag 31 augustus verschijnen.

Diaconie

Family Help Program
Op de laatste Gemeenteavond
hebben we uitgebreide informatie
over het Family Help Program
ontvangen en de opbrengst van
de collecte van zowel de Bid- als
Dankdag 2012 is voor het FHP
bestemd.
De diaconie heeft onlangs
besloten om, mede met de
opbrengst van de collecte op de
Bid- en Dankdag 2012, een
bewoner van het Welkom Dorp
structureel te ondersteunen.
Hiervoor zal maandelijks een
bedrag worden overgemaakt.
Inmiddels is er een naam bekend
van een oudere uit het Welkom
Dorp die door ons ondersteund
zal worden. Zijn naam is de heer
K. Sawarin.
Op dit moment hebben wij
summiere informatie over hem
ontvangen. Zo is zijn
geboortedatum onbekend. De
heer Sawarin is jaren dakloos
geweest. Hij is, zoals in de
papieren staat, zowel geestelijk
als lichamelijk zwak.
Het Family Help Programme zal
proberen meer informatie te
achterhalen. Wordt dus
vervolgd…
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Er is wel een adres bekend. U
kunt eventueel een ansichtkaart
aan hem toesturen.
Mr. K. Sawarin
Zone 08 – Yvonne
De Pekkiebondstraat
Welkom Dorp - Sri Lanka

Postadressen verpleeg- 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

We hopen in de volgende
Onderweg meer informatie over
de heer Sawarin te kunnen geven.
Met vriendelijke groet,
De Diaconie

MCA
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
GGZ-Hoorn
Maelsonstraat 1
1624 NP Hoorn

ZWO
De
Pinkstercollecte
voor de Zending
van Kerk in Aktie
heeft het mooie
bedrag € 179,37
opgebracht.
Hartelijk dank aan alle gevers!

GGZ-Heiloo
Afd. DD
de Olfendijk 81
1851 VP Heiloo
Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbeke
Woonzorgcentrum Waterpark
Uivertstraat 1
1671 EL Medemblik
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Verjaardagen:

Uit de gemeente
Blijf in contact met uw kerk
Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk
mutaties (verhuizing,
geboorte, overlijden) doorgeven
aan: Nelly An Bos, Oostersingel
47, tel: 545477

18-06:
Mw E.M. van Hattum-Wesemann
Uiverstraat 1
25-06:
Mw G. Overweel-Kramer
Waterborg 287
01-07:
Mw N.J. Stienstra-van der Werff
Oosterhaven 6
Ingekomen:
Mw T. van der Veen-Tamminga
St. Maartenshof 13

02-07:
Mw B. Steeman-Reitsma
Baljuwstraat 53

Overleden:
7 mei 2012
De heer B.C. Draijer
in de leeftijd van 77 jaar

07-07:
Dhr J.A. van Bergen
Turfhoek 10

Verhuisd:
Mw P. van Wanrooij-Roggeveld
van Laak 19
naar Andijk

11-07:
Dhr W.H. van Lookeren
Campagne
Achterom 23
13-07:
Mw S. Hoff-Hamming
Ridderstraat 1
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14-07:
Mw S.G. Voorthuijzen-Steeman
Oude Haven 5A

Mw N. de Bruijn-Paauw
Schuitevoerderslaan 25

Dhr W. Bakker
Pekelharinghaven 12

14-08:
Dhr P. Swart
Westerhaven 4

15-07:
Dhr W. Hoff
Waterborg 125

22-08:
Mw G. Voorthuijzen-Morsink
Oude Haven 123

20-07:
Mw H. van der Goot-Schilstra
Westerhaven 15

23-08:
Dhr J. van der Meule
Ridderstraat 1

21-07:
Mw J.H. Kool-Breen
Bangert 9
27-07:
Mw J. Verspoor-Schipper
Compagniesingel 20

Mw R. Hoekstra-Vijn
Van Houweningepark 13B

29-07:
Mw E. Stapel
Uiverstraat 1

25-08:
Mw A. Schreiber-Faber
Droge Wijmersweg 5-151
Wervershoof

30-07:
Dhr T. de Leeuw
Waterborg 21

Mw G. Hoogschagen-van
Veldhuisen
Oostvaardershof 18

Mw T. Meurs-de Vries
Breeuwershof 10

31-07:
Mw. I. Bood-Buitenhuis
Pekelharinghaven 9

29-08:
Dhr M. Cremer
Droge Wijmersweg 5-269
Wervershoof

04-08:
Mw S.B. de Boer-de Witte
Kanaalstraat 26

31-08:
Mw IJ. Bot-Scheepvaart
Parklaan 26

09-08:
Mw A.W. Zwart-Heidergott
De Wilskracht 130 Wervershoof

Onderweg Zomer 2012 -11

Uit de regio
Impressies van de
synodevergadering van 19 en
20 april 2012
Deze synodevergadering werd
bezocht door Ds. H.A. Smits en
ouderling-kerkrentmeester Geke
Geveke, als afgevaardigden van
de classis Hoorn-Enkhuizen.
De vergadering begon besloten,
omdat er benoemingen en
verkiezingen waren, de uitslagen
worden na afloop bekend
gemaakt. Deze keer moest ook de
scriba herkozen worden. De
procedure was heel zorgvuldig en
na afloop kon bekend gemaakt
worden dat Ds. Arjan Plezier voor
nog vier jaar gekozen is.
Daarna was de notitie over de
ambtvisie aan de orde. Dit is een
onderwerp wat eigenlijk
voortdurend aan de orde is in de
kerk. Welk gewicht heeft een
predikant in een gemeente?
Welke bezielende en inspirerende
rol heeft de predikant? Hoe is het
met de andere ambten van
ouderling en diaken, die
gelijkwaardig zijn? Heel wat om
over na te denken. Met het oog op
actuele uitdagingen waar we als
kerk voor staan moet een
ambtsvisie verder ontwikkeld
worden. Er zal een
gespreksnotitie komen, die
voorgelegd zal worden aan
diverse mensen en groepen en
gemeenten. Zodat uiteindelijk net
als bij de visienota een breed
gedragen nota ontstaat.

Een ander belangrijk onderwerp
was de ICCO-coöperatie.
Al 47 jaar bestaat het ICCO (
Interkerkelijke Coördinatie
Commissie voor
Ontwikkelingssamenwerking) en
het heeft belangrijke taken en
contacten, vooral in het Zuiden.
Nu wordt een vergaande
samenwerking gezocht met
Edukans ( helpt kansarme
kinderen in ontwikkelingslanden
naar school) en met Prisma (een
vereniging van een heel aantal
christelijke organisaties, o.a. de
GZB, World Servants, Tear,
Woord & Daad, De Verre
Naasten, Red een Kind en het
Leger des Heils).
Er wordt een coöperatie
opgericht, waar alle partners een
geldbedrag in storten. Om vooral
samen sterk te staan en de
krachten te bundelen in
samenwerking met onze partners
in Azië, Afrika en Midden- en
Zuid-Amerika. Daarnaast blijft de
zending ook bestaan.
De tweede dag kwamen de
wijzigingen in de kerkorde op
tafel. Zoals Dr. Wallet zei: klaar
ben je nooit met de kerkorde. De
kerkorde blijft in beweging zolang
de kerk in beweging is.
Een belangrijk onderwerp was de
Voortgangsrapportage
Permanente Educatie. De
predikanten gaan in plaats van
drie maanden studieverlof eens in
de vijf jaar, naar een permanente
studie. Het gaf heel veel stof tot
praten, maar uiteindelijk is er
gekozen voor een aangestuurd
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aanbod, een open aanbod en een
vrij te bepalen deel van de studie.
Ook over de kosten worden
duidelijke afspraken gemaakt.
Na twee dagen vergaderen nam
iedereen weer afscheid.
Wilt u meer lezen over wat er
besloten en besproken is, dan
kunt u dat vinden op www.pkn.nl
De Zonnebloem organiseert een
schuitentocht.
De Zonnebloem Medemblik
organiseert op dinsdag 26 juni
een schuitentocht
door de wateren van Medemblik.
De tocht zelf duurt ca. ander half
uur, waarna we afsluiten met een
gezellige picknick bestaande uit
belegde broodjes
en koffie/thee in de tuin bij de fam.
v/d Lee.
We vertrekken om 10.30 uur
vanaf het Achterom
( Westerhavenkant) ter hoogte
van het van Houweningen park.
Deze plaats is herkenbaar door
een uitgehangen vlag.
De kosten zijn € 5.00 p.p. dit is
incl. varen en de picknick.
De rollator kan bij de fam. v/d Lee
in de schuur worden gezet.
Voor alle duidelijkheid u hoeft
geen lid van de zonnebloem te
zijn om mee te mogen.
Lijkt het u leuk om met ons mee te
gaan?
Geef u dan zo spoedig mogelijk
op want vol is vol.
U kunt bellen met :
Mevr. V. Bonnema tel. 542130

Mevr. M. v/d Lee
tel. 543944
dit tel. nr. na 18.00u
Heeft u vervoer nodig, meldt u dit
dan even bij opgave.
Bij slecht weer gaat het niet door
en wordt een nieuwe datum
gepland.
Tevens organiseert De
Zonnebloem op maandag 27
augustus een tochtje met de
strandtrein in Petten, met een
lekkere lunch. Verdere info volgt
nog.
Zet deze datum alvast op uw
kalender.

Cursus Bijbels Hebreeuws voor
Beginners
Zou het u wat lijken om kennis te
maken met de taal van het Oude
Testament? Om te leren van
rechts naar links te lezen en te
schrijven? Zou u willen ervaren
hoe het is om uw geliefde Psalm
in het Hebreeuws te lezen? Als u
dat inderdaad wat lijkt, is een
cursus Bijbels Hebreeuws iets
voor u.
Bij voldoende belangstelling start
in september 2012 in Oostwoud
een cursus Bijbels Hebreeuws.
De cursus wordt gegeven door ds.
Chris Mataheru, predikant van de
Hervormde Gemeente THOMAS.
In principe gaat het om een
driejarige cursus die loopt van
september tot mei. De groep komt
eens per drie weken bij elkaar
(dagdeel wordt in onderling
overleg bepaald).
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Het doel van deze cursus is dat
de deelnemers kennismaken met
de taal van de Bijbel. Het gaat om
een beginnerscursus, d.w.z. dat
wordt begonnen met het leren
onderscheiden en natekenen van
de Hebreeuwse letters. Het duurt
echter niet lang of de deelnemers
lezen en schrijven hun eerste
woordje Hebreeuws! Gaandeweg
gaan ze ineens ook begrijpen wat
een uitdrukking als „jad-wa-sjem‟
betekent en waarom de
Israëlische
luchtvaartmaatschappij „El Al‟
heet. Grappig is ook te ontdekken
van welke Bijbelse begrippen veel
in onze taal voorkomende
woorden afkomstig zijn. Om een
voorbeeld te noemen, in het ene
zinnetje: “Wie niet tof is en aan
het jatten slaat, krijgt te maken
met een smeris”, zitten zomaar
drie uit het Bijbels Hebreeuws
afkomstige woorden!
Van de deelnemers wordt
verwacht dat ze er zin in hebben
en dat ze er ook wat tijd in willen
steken. Voor het lesmateriaal
betalen ze eenmalig 30 euro.
Daarnaast wordt voor elke
bijeenkomst een kleine bijdrage
van 3 euro gevraagd voor koffie,
thee en gebruik van de zaal. Voor
verdere informatie kunt u contact
opnemen met ds. Mataheru tel.
0229-214942; email:
ds@mataheru.nl

Theologie, goed om je er in te
verdiepen
Naast alle normale dingen die we
in ons leven meemaken, kan het
soms heel prettig en verfrissend
zijn om je te verdiepen in
Theologie en
Bijbelwetenschappen. En die kans
is er!
Al jaren wordt er aandacht
gegeven aan de inhoud en uitleg
van de Bijbel, de ontwikkeling van
Godsdiensten en vraagstukken op
het gebied van geloven die zeker
in deze tijd veel aan de orde zijn.
De cursus ´Theologie voor
Geïnteresseerden´ biedt daarvoor
een prachtige gelegenheid.
Officieel heet de cursus
´Theologie voor Gemeenteleden´
en heeft zijn oorsprong in de
Nederlands Hervormde Kerk.
Deze tijd leent zich vooral om
dialoog aan te gaan met
geïnteresseerden uit alle kerken
en geloofsgemeenschappen. Voel
je je aangesproken, neem dan
contact met ons op.
Onder leiding van enthousiaste en
betrokken docenten spreken we
met elkaar en raken geïnformeerd
over alles wat met de kerk en
haar geschiedenis te maken
heeft.
De cursus begint met een jaar
oriëntatie. Je kunt kennismaken
met vakken als Oude- en Nieuwe
Testament, kerkgeschiedenis,
geloofsvragen, ethiek, pastoraat
en gemeenteopbouw.
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In de twee daarop volgende jaren
komen vakken aan de orde als
liturgiek, filosofie, diaconaat,
wereldgodsdiensten, Jodendom
en contextuele theologie en
kerkelijke kunst.
Wie volgen deze cursus?
Iedereen die belangstelling heeft.
Er is geen bepaalde vooropleiding
nodig voor het volgen van deze
cursus, wel wordt enige kennis
van de Bijbel verondersteld.
Aan het einde van de driejarige
cursus ontvang je een certificaat.
De cursus wil een eenvoudige,
bescheiden afspiegeling zijn van
een theologische opleiding.
Wanneer en waar worden de
lessen gegeven?
Op maandagavond van 19.30 tot
21.30 uur. Na opgave ontvang je
een rooster.
De lessen beginnen eind
augustus/begin september, en
worden gegeven in het Horizon
College te Heerhugowaard,
Umbriëllaan 2; deze locatie
bevindt zich op 5 minuten afstand
van het station Heerhugowaard.
De school heeft een eigen (gratis)
parkeerplaats.
De kosten bedragen € 200,-- per
jaar. Elk jaar wordt er een potje
gevormd waaruit eventueel
benodigde kopieën kunnen
worden betaald.
Ga vooral voor meer informatie
naar onze website www.tvgalkmaar.nl

Je kunt ook contact opnemen bij
één van de onderstaande
adressen:
Ds. J. Moens, cursusleider, tel.
0223-522474,
en Lien van Niekerk, secr, tel.
072-5714683, e-mail:
famvanniekerk@hetnet.nl (je kunt
je ook aanmelden op dit adres).

Ingezonden
Lieve mensen,
Eindelijk weer eens iets van de
Spooksingel.
Het is al weer een tijd geleden
,dat ik iets in het kerkblad van ons
heb laten horen .
Het is ook erg moeilijk daar het
steeds slechte berichten zijn .
Was voor de derde keer
begonnen aan chemo kuren ,bij
de vijfde bleek hij niets te doen
dus gestopt.
Ben van de week door een scan
gegaan ,die zal moeten uit wijzen
,wat nu nog te kunnen doen.
Krijg hier over volgende week een
gesprek .
Zo als u zult begrijpen zijn de voor
uit zichten niet hoop gevend
Als u dit leest weet ik wat meer .
Maar wij houden u op de hoogte.
De angst en de onzekerheid zijn
slopend voor ons beide.
Maar de gebeden,kaarten
bloemen,precentjes met de kerst
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doen ons erg goed ,het is hart
verwarmend.
De gesprekken met Tineke Don
zijn voor ons erg waarde vol .
Verder houden wij de bezoekjes
wat af ,hoe goed bedoeld ook ,het
is voor mij te vermoeiend.
Wij kijken per dag wat ik op kan
brengen .
Proberen ondanks dat het erg
moeilijk is nog wat te genieten .
En leven met de dag .

A. Visser, H. Benedick, V.
Bloemhof, T. Don, G. de Graaf, H.
Kool, R. Bouwma, J.van Bergen,
I. Velthuis, T. Smoor, A.Schreiber,
I. Bood, I. van Essen, C. Reinstra,
H.v.d.Goot, P.van Mechelen, H.
Gootjes, Desire, I. Bakker, de
Jonge, Wandelclub,
W.Zeldenrust, R. Harkema,
H.Huttinga, T. Welp. voor een
bedrag van 233,65 euro.
De totale opbrengst hoort u wel
van JP.Reinstra, en waarvoor het
is bedoeld.

Hartelijke groetjes,
Hartelijk dank van Anna, Thijmen,
Ina en Wim.

Bram en Gré de Leeuw
Fietstocht Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag verzamelden
zich plus minus 35 fietsers van
Medemblik , Hauwert, Oostwoud,
Twisk en Midwoud in de
Bonifaciuskerk voor een korte
meditatie, waar we samen
omhoog keken in de oneindigheid
van gedachten.
maar,
Tussen Benno en Gerrit kan je
niks gebeuren. Je vaart niet ten
hemel en je valt je geen bult.
"t Is of je tussen een kraag van
fluitekruid ( Hollands kant) in de
wijde natuur met wind , wolken en
water, vleugels krijgt, naar het
kerkje in Midwoud.
Een gezellig ontvangst gaf ons
weer energie om de terugtocht te
aanvaarden, en we fietsten niet
voor niets, gesponsert als we zijn
door:
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Agenda
Dinsdag 26 juni
10.30 uur
Schuitentocht
Zonnebloem
Zaterdag 30 juni
16.00 uur
Marktconcert
Roberto Canali (Italië)
Bonifaciuskerk
Zaterdag 7 juli
16.00 uur
Marktconcert
Una Cintina (Letland)
Bonifaciuskerk
Dinsdag 10 juli
14.30 uur
Ouderenmiddag
Bonfoyer
Zaterdag 14 juli
16.00 uur
Marktconcert
Hans van Haeften
Bonifaciuskerk
Zaterdag 21 juli
16.00 uur
Marktconcert
Bas Westerhof
Bonifaciuskerk
Zaterdag 4 augustus
20.00 uur
Zomeravondconcert
Jaap Zwart
Bonifaciuskerk

Zaterdag 18 augustus
20.00 uur
Zomeravondconcert
Jos van der Kooy
Bonifaciuskerk

Tijd
Ik eis tijd op.
Ik wil mezelf niet voorbij hollen.
Ik wil niet leven in een feuilleton
van elke week snel een andere
aflevering.
Ik wil tijd krijgen om te groeien en
te kiezen.
Ik wil stokken steken in
dolgedraaide wielen.
Ik eis tijd op voor al de lotgenoten
die er te weinig krijgen om echt te
leven:
tijd om te lachen,
tijd om te wenen,
tijd om te beminnen,
tijd om te troosten,
tijd om te zaaien
en tijd om te oogsten,
tijd om in vrede te leven,
tijd om de angst te vergeten,
tijd voor kinderen
om te groeien en te spelen,
tijd om te zingen en te strijden,
tijd om te vergeven en te vieren,
om zo samen mens te zijn.
Naar Prediker 3, 1 - 15.

Onderweg Zomer 2012 -17

Leesrooster om thuis te lezen
za. 16
zo. 17
ma. 18
di. 19
wo. 20
do. 21
vr. 22
za. 23
zo. 24
ma. 25
di. 26
wo. 27
do. 28
vr. 29
za. 30

Marcus 4:10-20
Marcus 4:21-34
Spreuken 19:1-14
Spreuken 19:15-29
Spreuken 20:1-10
Spreuken 20:11-20
Spreuken 20:21-30
Psalm 1
Johannes 3:22-36
Marcus 4:35-41
Marcus 5:1-20
Marcus 5:21-34
Marcus 5:35-43
Jesaja 1:1-9
Jesaja 1:10-20

Uitleg
Bekendmaking
Arm en rijk
Opvoedkunde
Betrouwbaarheid
Scherpe waarnemingen
Spiegels
Twee wegen
Jezus belangrijker dan Johannes
Stilte na de storm
Geestkracht
Aangeraakt
Opgewekt
Verlaten en verlaten worden
Het gaat om je hart!

zo. 1
ma. 2
di. 3
wo. 4
do. 5
vr. 6
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

Jesaja 1:21-31
Jesaja 2:1-5
Jesaja 2:6-22
Jesaja 3:1-12
Jesaja 3:13–4:1
Jesaja 4:2-6
Spreuken 21:1-10
Spreuken 21:11-21
Spreuken 21:22-31
Spreuken 22:1-16
Spreuken 22:17-29
Spreuken 23:1-12
Spreuken 23:13-25
Spreuken 23:26-35
Marcus 6:1-13
Marcus 6:14-29
Marcus 6:30-44
Marcus 6:45-56
Jesaja 30:1-5
Jesaja 30:6-18
Klaagliederen 1:1-11
Klaagliederen 1:12-22
Klaagliederen 2:1-12

Zuivering
Verenigde naties
Berg je!
Chaos
Wanverhouding
Vernieuwing
Eerlijk duurt het langst
Verstand en gevoel
Let op je woorden!
Goede naam en faam
Raadgevingen
Anti-materialisme
Laat je onderwijzen
De kater komt later
Aanstoot
Uit de hand gelopen verjaardagsfeest
Massabijeenkomst
Oversteek
Bondgenootschap
De HEER wacht
Jeremiade
De HEER straft
Donkere tijden
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di. 24
wo. 25
do. 26
vr. 27
za. 28
zo. 29
ma. 30
di. 31

Klaagliederen 2:13-22
Klaagliederen 3:1-39
Klaagliederen 3:40-66
Klaagliederen 4:1-22
Klaagliederen 5:1-22
Johannes 6:1-21
Johannes 6:22-40
Johannes 6:41-59

De straf was niet onverwacht
Wanhoop en hoop
Gebed uit de diepte
Leed, maar geen leedvermaak
Er komt een eind aan de ellende
Brood en water
Het echte brood
Geestelijk voedsel

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

Johannes 6:60-71
Jesaja 30:19-26
Jesaja 30:27-33
Marcus 7:1-23
Marcus 7:24-37
Jesaja 31:1-9
Jesaja 32:1-8
Jesaja 32:9-20
Jesaja 33:1-12
Jesaja 33:13-24
Jesaja 34:1-17
2 Koningen 16:1-9
2 Koningen 16:10-20
2 Koningen 17:1-12
2 Koningen 17:13-23

Scheiding
Wegwijzer
De HEER strijdt voor Israel
Wet en traditie
Open
Waar komt mijn hulp vandaan?
Verandering
Wachten op de geest van boven
Onheil en genade
Bevrijdingsdag
Edom verwoest
Hulpbehoevend
Illegale kopie
Reden voor ballingschap
Niet geluisterd naar herhaalde
waarschuwingen
Godsdienstonderwijs
De HEER is de enige God
Opleving
Paradijselijk
Bedreiging
Grove taal
Houd moed
Open brief
Jesaja's profetie komt uit
Genezing
Expositie
Teken
Blind en ziende
Wie is Jezus?
Wijsheid boven alles
Zoete woorden?

wo. 15
do. 16
vr. 17
za. 18
zo. 19
ma. 20
di. 21
wo. 22
do. 23
vr. 24
za. 25
zo. 26
ma. 27
di. 28
wo. 29
do. 30
vr. 31

2 Koningen 17:24-33
2 Koningen 17:34-41
2 Koningen 18:1-12
Jesaja 35:1-10
2 Koningen 18:13-25
2 Koningen 18:26-37
2 Koningen 19:1-13
2 Koningen 19:14-28
2 Koningen 19:29-37
2 Koningen 20:1-11
2 Koningen 20:12-21
Marcus 8:1-13
Marcus 8:14-26
Marcus 8:27-38
Spreuken 24:1-12
Spreuken 24:13-22
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Adressen
Predikant:

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

Scriba:

E. van der Heijden-van den Akker,
Bottelierstraat 20,  543336

College van
Kerkrentmeesters:

P. Keemink, Huijgendijk 21 W‟hoof 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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