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Kerkdiensten 
Bonifaciuskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 7 november 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger:  
Mw. A. van Putten-Knol 
 
Koster:  L. Voorthuijzen 
 Tel. 541039 
 
Collecte:  
1e Zending K.IA / ZWO 
2e Kerk 
 
 
 
 
Zondag 14 november 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger:    
Ds. W. den Braber 
 
Koster:  J. Beek 
 Tel: 541578  
 
Collecte: 
1e Diaconie binnenland 
2e Kerk 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Zondag 21 november 
VOLEINDINGSZONDAG  
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
Koster:  K. van Duijn 
 Tel. 540414  
 
Collecte: 
1e Kerk 
2e Kerk, eigen werk 
 
Schikking: Pinkstergroep 
 
 
Zondag 28 november 
1e Advent 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. T. Don 
 
m.m.v. Cantorij 
 
Koster:  J.C. Klercq 
 Tel. 543921  
 
Collecte: 
1e Kerk 
2e PKN Missionair werk 
 
Bloemenfonds 
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In Memoriam 
 

 
Op maandag 11 oktober 
overleed  
 
Willy Irene Margriet Zwaan-

Brouwer 
 
in de leeftijd van 65 jaar. 
 
Zij sukkelde al lang met haar 
gezondheid. Toen zij slechts 8 
jaar oud was werd er al 
suikerziekte bij haar vastgesteld 
met alle gevolgen van dien: niet 
mee mogen/ kunnen op 
schoolreisjes, naar feestjes etc. 
Maar ze was een opgewekt kind 
en later een opgewekte vrouw: 
ze maakte er het beste van. Ze 
trouwde en kreeg 2 kinderen: 
Alexander en Margritte. In 2001 
overleed plotseling haar man 
Jan. Een zware klap die ze 
echter met veel moed en 
doorzettingsvermogen opving.  
T.g.v. de suikerziekte werd na 
enige tijd eerst haar ene, maar 
later ook haar andere been 
geamputeerd. Je hoorde haar 
echter niet klagen. In huis kon 
ze zich in haar rolstoel aardig 
redden. 
Ze vond het fijn als ze bezoek 
kreeg en had dan altijd hele 
verhalen, veel over haar 
gezondheid. Dat waren dan een 
soort verslagen van wat ze 
allemaal had mee gemaakt met 
doktoren, ziekenhuizen en  
 

 
behandelingen. Ze was een 
nuchtere, humoristische en 
sterke vrouw, tot het laatst. Op 
11 oktober, 2 weken na haar 
65ste verjaardag konden wils- en 
geestkracht en de vele dapper 
ondergaande behandelingen 
haar niet langer redden en 
overleed zij in het Westfries 
Gasthuis in Hoorn. 
Vrijdag 15 oktober werd ze 
vanuit de Bonifaciuskerk 
begraven. 
Wij wensen Alexander en 
Margritte en partners veel 
sterkte toe bij de verwerking 
van het verlies van hun moeder 
 
Wil Zeldenrust 
 

 
 
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 
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Overdenking 
 
Tien vrijheden 
 
IK BEN HIJ DIE IS! 
God zal ik u wezen! 
Ik heb u verlost: 
leef als bevrijde mensen. 
 
De weg van het gebod 
is de weg die je vrij maakt: 
 
vrij van andere goden en 
machten: 
je hoeft ze niet te dienen; 
je hoeft niet te buigen; 
 
vrij om God niet vast te leggen 
in beelden van hout en steen 
in denkbeelden van dogma en 
belijdenis: 
 
vrij om de naam van God 
aan te roepen, te belijden, te 
loven; 
te fluisteren, als de naam van 
de liefste; 
 
vrij om tijd vrij te maken 
voor jezelf, voor elkaar, voor 
God; 
 
vrij om te leren 
van de generatie die ons 
voorgaat; aan de kinderen, de 
mensen van morgen; 
 
vrij om wel kwaad te worden, 
maar nooit langer dan tot de zon 
onder gaat, zodat er in je hart  
 
 

 
geen ruimte komt voor wrok, 
haat en bitterheid; 
 
vrij om trouw te zijn 
aan man, vrouw, vriend en 
vriendin tot wie je ooit eens 
zei:ik hou van jou! 
 
vrij om rechtvaardig en 
zorgvuldig om te gaan 
met wat jou aan bezit is 
geschonken; 
 
vrij om eerlijk en vol vreugde te 
zeggen: ik weet iets goeds van 
hemA.over haarA en anders 
liever je mond te houden! 
 
vrij van begeerte, 
dat verschrikkelijke verlangen 
om te hebben wat de ander 
heeft dat verteert en stuk 
maakt. 
 
Leef als bevrijde mensen! 
  
 
Gevonden in Open Deur 
Geke Geveke  
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INLEVEREN KOPIJ 

KERKBLAD  
December 

 
Voor het nummer  

kunt u uw kopij insturen  
tot en met 

 
Donderdag 25 november 

 
Bij voorkeur via het bekende 

emailadres: 
 

onderweg@bonifaciuskerk 
medemblik.nl 

of 
Meerlaan 40 A. 

 
Het kerkblad zal dan rond 

vrijdag  3 december uitkomen. 
 

 
Ziekte predikant 
Zoals u inmiddels wel begrepen 
hebt, kan ds. Don voorlopig niet 
werken. De procedure bij ziekte 
is volgens de officiële weg in 
gang gezet. Er zullen 
gesprekken worden gevoerd  
met deskundigen.  
Daarom kunnen we nu nog niets 
zeggen over hoe het verder 
gaat.  
Voor ziektegevallen kunt u zich 
wenden tot de ouderlingen. Het 
doorgaan van het preekrooster 
is op dit moment nog niet zeker.  
 
De kerkenraad 

 

Ziek en zeer 
 
 
 

Dhr. L Smoor is na een 
onverwachte 
ziekenhuisopname en ingreep 
ondertussen weer thuis. Wij 
wensen hem een voorspoedig 
herstel toe. 
 
Dhr. Dirk Winkel en mw. Jo 
Fransen wonen in het 
Liornehuis resp. Waterpark, 
omdat ze zorg nodig hebben en 
mw. Trijn Vijn verblijft in de 
Watermolen in Abbekerk voor 
revalidatie.  
We voelen ons met hen 
verbonden en wensen hun 
Gods nabijheid toe. 
 
We leven ook mee met die 
gemeenteleden die thuis 
vechten tegen hun ziekte en 
bidden hun Gods zegen toe.  
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Mededelingen 
 
Jaarverslag  2009-2010 
predikant 
Voor dit verslag volg ik de 
“Kerkwijzer’, waarin het 
activiteitenprogramma voor het 
seizoen is opgenomen. 
Het seizoen begon met een 
uitdagende startzondag, waar 
iedereen bezig kon zijn met het 
thema: ‘Wij geloven’. De 
opkomst was verrassend en de 
sfeer was opperbest. Dankzij de 
werkgroep liturgie was alles 
goed voorbereid en konden we 
verschillende activiteiten 
aanbieden. Met een 
gezamenlijke lunch sloten we de 
ochtend af. De kop van het 
seizoen was er af. 
De zondagdiensten waren goed 
bezocht, het aantal bezoekers is 
zo’n beetje stabiel. In de preken 
heb ik geprobeerd het thema 
‘wij geloven’ vast te houden en 
van diverse kanten te belichten. 
De reacties op de diensten 
waren meestal positief.  
Hoogtepunten dit jaar waren 
o.a. 
- het optreden van de 
jongerengroep Sowieso  uit 
Zwaag e.o., die voor ons de 
musical ‘Paulus’ opvoerden. 
Fantastisch om te zien hoeveel 
plezier deze jonge mensen  
hadden bij het zingen en spelen.  
- de Adventsdiensten met de 
lantarentjes, de kerstnacht en –
morgen, de diensten met 
cantorij en muziekgroep, en de 

dienst waarin de vrijwilligers 
centraal stonden.  
Deze lijst is verre van volledig. 
 
Door het seizoen had ik een 
aantal gezinsdiensten 
ingeroosterd, maar deze 
kwamen toch niet zo goed uit 
de verf. Het aantal aanwezige 
gezinnen was zeer klein, en de 
inspiratie liet me ook wel eens 
in de steek. Het blijkt ploegen 
op zware grond als alles van 
één kant moet komen. 
De oecumenische diensten 
waren ontspannen van sfeer, 
het contact tussen de 
voorgangers verloopt soepel en 
dat was in de diensten ook te 
merken.   
De vespers was een kort leven 
beschoren. De eerste twee keer 
was er belangstelling, we 
hadden een goed gesprek, ook 
al was het groepje erg klein. 
Het voegde naar mijn beleving 
wel wat toe. Blijkbaar is het 
toch niet zo goed 
overgekomen, na nog twee 
keer alleen in de Bonfoyer te 
hebben gewacht, heb ik de 
vespers afgeblazen.   
 
Een aantal gespreksavonden 
stond dit seizoen op het 
programma:  
Nicolette Vlaming leidde een 
avond over ‘het hart van mijn 
geloof’, een succesvolle avond 
met een goede opkomst. 
De grote Bijbelverhalen was 
een thema, dat twee 



Onderweg November 2010- 8 

 
 

gemeenteleden aansprak. We 
hebben met elkaar een aantal 
goede gesprekken gehad. 
‘Het huis van de wijsheid’ was 
het onderwerp dat naar 
aanleiding van een eerdere 
kerkdienst op de agenda was 
gezet. Er was een ruime 
belangstelling en het was een 
goede avond. 
Het leerhuis over Ruth was een 
vervolg op de succesvolle reeks 
over Esther van het vorig 
seizoen. Ondanks een gedegen 
voorbereiding en diverse 
aankondigingen en eerdere 
toezeggingen, was er geen 
deelname. 
De basiscatechese had weer 
een goed seizoen, ca. 8 
kinderen volgden de lessen. Ze 
hadden een actief aandeel in de 
feestelijke dienst van 
Palmzondag, waar afscheid 
werd genomen van de oudste 
kinderen. Dank aan de dames 
Bakker en De Greeuw. 
Graag zou ik meer jeugdwerk 
willen aanbieden, maar we 
hebben te weinig contact met 
jongeren om te peilen waar hun 
behoeftes liggen. Het 
persoonlijk benaderen geeft het 
beste resultaat, maar dan blijkt 
dat de jongeren niet altijd willen, 
maar geen ‘nee’ durven te 
zeggen. 
Dat lijkt me niet de juiste basis 
om met en voor hun aan het 
werk te gaan. Regionaal komen 
de ontwikkelingen op dit gebied 
weer op gang, er was wat 

stagnatie door personele 
problemen. Daar wordt hard 
aan gewerkt, dus het is zaak 
daar de vinger aan de pols te 
houden. 
De maandelijkse 
maaltijdavonden op woensdag 
waren opnieuw een succes. 
Telkens waren er ruim 20 
mensen, die met elkaar 
fantastische maaltijden 
kookten. De formule dat diverse 
mensen thuis koken en dit dan 
meebrengen en in de kerk zo 
nodig opwarmen, werkt.  
 
We waren dit seizoen een 
aantal keren in het buitenland: 
 
In oktober was ik met een 
aantal kerkenraadsleden op 
uitnodiging van de kerkenraad 
uit Somerstrand, Port Elisabeth 
in Zuid-Afrika. Daar verbleven 
wij bij gemeenteleden. We 
kregen, naast wat toeristische 
plekken (zoals Addo National 
Park) een aantal schrijnende 
situaties te zien waar de 
plaatselijke gemeente bij 
betrokken is, zoals de township 
Motherwell en Bloemendal, de 
‘bosslapers’, de ‘sopkombuis’, 
een babyopvang en een 
jongerentehuis. Na een week 
reden we met een huurbus 
langs een toeristische route in 
een paar dagen naar Kaapstad. 
Vandaar vlogen we weer naar 
huis.   
In het verlengde van dit bezoek 
hebben we een stichting 



Onderweg November 2010- 9 

 
 

opgericht, ‘Medemblik helpt 
Motherwell’ om gelden te 
verzamelen om de bouw van 
een kerk in Motherwell te 
ondersteunen. 
 
De reis naar Israël in januari. 
Met gemeenteleden en 
deelnemers uit de regio en onze 
kennissenkring vertrokken we 
11 januari naar Tel Aviv om op 
21 januari weer terug te keren 
naar Schiphol. Het was een 
boeiende reis; Nicolette en ik 
fungeerden als reisleiding en we 
hebben af en toe hard moeten 
werken, doordat er wat zieken 
waren. Alles kwam tenslotte 
goed, mede dankzij de 
organisator van de reis, Drietour 
Reizen. 
 
De ambtsdragers kregen 
versterking, er kwamen twee 
diakenen erbij, Gerda Vlugt en 
Nelly An Bos. De kerkenraad is 
nog niet voltallig en voor 
komend seizoen voorzien we 
een fors aantal vacatures.  
In het afgelopen seizoen is het 
bij sommige kerkenraadsleden 
gewoonte geworden, om bij 
toerbeurt de  
kerkenraadsvergaderingen te 
bezoeken. Ik vind dit een 
zorgelijke ontwikkeling, (ook 
kerkordelijk onjuist) want álle 
ambtsdragers samen vormen de 
kerkenraad en alle 
ambtsdragers samen zijn dus 
verantwoordelijk voor het 

dienend besturen van de 
gemeente.  
  
Met de gehele kerkenraad 
hebben we een start gemaakt 
met het opzetten van een nieuw 
beleidsplan. Een werkdag in 
november was de eerste 
aanzet. Onder leiding van Siep 
Rienstra, gemeenteadviseur, 
hebben we een aantal avonden 
gewerkt en op dit moment ligt 
er een stuk, dat op groot aantal 
punten aangevuld moet 
worden, door de colleges apart 
of de kerkenraad als geheel. In 
het komend seizoen zal ook de 
gemeente gevraagd worden 
mee te denken. Het is een hele 
opgave om de gemeente eens 
goed door te lichten, maar 
alleen op die manier kun je met 
zicht op de realiteit proberen 
een inschatting te maken van 
de situatie in de toekomst. 
 
Voor de classis en vooral het 
moderamen en het Breed 
Moderamen was het een druk 
seizoen. De conflicten binnen 
een gemeente en de 
strubbelingen in een paar 
andere gemeentes zorgden 
ervoor dat het niet altijd 
eenvoudig was om de zaken 
onder controle te houden en bij 
te sturen. Het kostte me menige 
slapeloze nacht om 
oplossingen te bedenken voor 
een situatie die kerkordelijk 
volledig ondoorzichtig dreigde 
te raken.  
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Dankzij de regionale adviseurs 
en o.a. het College van Opzicht 
en de grote inzet van mensen 
die namens de classis in de 
betreffende gemeente aan het 
werk zijn, lijkt er nu wat 
helderheid in de situatie te 
komen. Het zal nog wel enige 
tijd duren, maar er lijkt een 
uitweg zich aan te dienen.  
In de regio mochten we een 
nieuwe predikant begroeten in 
Wognum – BSN, maar namen 
we ook afscheid van coll. 
Francissen ivm emeritaat. Er 
bestaat nog steeds een aantal 
vacatures.  
 
In het kalenderjaar 2010 had ik 
recht op de eerste keer 5-
jaarlijks studieverlof. Tussen 
Pasen en Pinksteren heb ik me 
beziggehouden met de 
Nederlandstalige literatuur van 
de laatste jaren. Ik had, vooral 
door drukke werkzaamheden, 
een behoorlijke achterstand in 
het lezen opgelopen. In deze 6 
weken heb ik een stevige 
herstart kunnen maken. De 
afstand van de gemeente en de 
classis was heilzaam en 
verfrissend. In het najaar volgt 
nog een periode van 7 weken 
om me te verdiepen in een 
Bijbelonderzoek. 
 
Samenvattend was het een 
intensief seizoen, met hoogte- 
en dieptepunten, met een groep 
heel actieve mensen en een 
grote groep passieve 

gemeenteleden. De toekomst 
blijft koffiedik kijken, voor 
gemeente en regio zal er zeker 
veel veranderen, vooral door de 
terugloop van de betrokkenheid 
van gemeenteleden, hun aantal 
en de verdergaande 
individualisering en 
secularisering. De kerk zal nog 
meer opschuiven naar de 
marge en zich op alle niveaus 
moeten bezinnen op hun rol in 
de samenleving en de vorm van 
kerk-zijn die beter aansluit bij 
deze tijd. Voor onze gemeente 
betekent dat een diepgaande 
bezinning op onze identiteit en 
vooral keuzes maken met het 
oog op de toekomst. Een 
interessante en uitdagende 
periode ligt voor ons, het zal 
veel tijd en energie kosten om 
de veranderingsprocessen te 
ontwikkelen en in gang te 
zetten.   
 
Medemblik  
September 2010 
Ds. Tineke Don 
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Vooraankondiging 
Tussen kerst en oud en nieuw is 
er weer een actie voor 
Motherwell. Enkele 
gemeenteleden zijn bereid om 
oliebollen te bakken. 
Begin december worden o.a. via 
het kerkblad, bestelformulieren 
verspreid. Hierop kunt u uw 
bestelling aangeven .  
In het volgende kerkblad volgt 
meer informatie over datum en 
tijd. 
 
Houdt u er rekening mee met 
uw bestelling voor oliebollen 
elders. 

 
 

Grote Denkers over de 
toekomst 

Onze eerste 
avond over dit 
onderwerp is 
inmiddels 
achter de rug! 
Na wat aan 
loop 
problemen 
met de 

ondertiteling keken wij met 10 
mensen naar het eerste deel: 
Mondialisering en wat betekent 
dat eigenlijk? 
Vroeger waren we dorp- of 
stadbewoners en kwamen we 
nauwelijks verder. 
Tegenwoordig reizen we de 
hele wereld over en zijn we 
wereldburgers geworden en 
zien we allerlei verschillende 
culturen: mondialisering.  
 
Hieronder volgen een aantal 
punten die in de film aan de 
orde kwamen: 
De geschiedenis wordt niet 
voor ons, maar door ons 
geschreven (eigen 
verantwoordelijkheid) 
Verdeling van de wereld in 
emoties: 
 Azie: Hoop ( morgen beter) 
 Moslim/Arabische wereld: 
Vernedering ( er is geen 
morgen, maar een 
geïdealiseerd verleden) 
Europa/Amerika: Angst ( 
morgen slechter/minder dan 
vandaag) Angst voor de 

Medemblik 

 helpt 

Motherwell 
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toekomst werd wel door mensen 
(h)erkend. 
Van ideologie naar identiteit 
veroorzaakt door grotere en 
meer onderlinge verschillen. We 
moeten ons meer bewijzen, 
laten zien wie we zijn, vooral 
ook persoonlijk. Minder 
gezamenlijkheid 
Kunnen we leven met 
verschillen, kunnen we 
gemeenschappen bij elkaar 
brengen? 
Om verschillen te overbruggen 
moet men zich sterk met de 
ander kunnen identificeren. Hoe 
doe je dat? Wat zijn de waarden 
van verschillen? 
Democratie is de macht van het 
getal!? 
Groter wantrouwen naar het 
establishment: politici, elite, 
banken etc. 
Gebrek aan zelfvertrouwen 
Veranderen is ons grootste 
struikelblok 

Lang niet alles hebben we  
kunnen bespreken, we willen 
dat verder doen op 
dinsdagavond 16 november 
om 20.00 uur in de Bonfoyer.  
De film duurt een halfuur en het 
onderwerp is dan Diversiteit. 
U hoeft de vorige avond niet 
meegemaakt te hebben om 
naar deze avond te komen. 
De andere 2 avonden zijn:  
7 december: Moraal en 11 
januari: Verbondenheid 
Tot ziens op de 16de, de 
koffie/thee staat klaar. 
De Pastorale Raad 

Maaltijden in de bonfoyer 

Zoals velen van u al hebben 
gemerkt: de maaltijden in de 
bonfoyer zijn weer begonnen. 
In een ontspannen sfeer 
genieten we veelal van een 
drie-gangenmaaltijd inclusief 
iets te drinken erbij voor slechts 
5 euro. 
Het vorig jaar werd dit door 
Tineke en Nicolette 
georganiseerd. Zij hebben het 
stokje nu aan Klaas van Duijn 
en Ron van der Haring 
overgegeven. 
Nog even kort de bedoeling: we 
bepalen vooruit wat voor soort 
maaltijd we eten. Niet alleen 
mensen die de kerk bezoeken 
zijn welkom: u mag gerust eens 
gasten meenemen. Eventuele 
suggesties voor eten zijn 
natuurlijk altijd welkom. Op de 
dag van de maaltijd hebben we 
veelal behoefte aan wat 
vrijwilligers die een deel van de 
voorbereiding van het eten voor 
hun rekening willen nemen. We 
inventariseren dat vaak bij de 
maaltijd die daaraan vooraf 
gaat (ook kan dit op het 
inschrijfformulier worden 
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aangegeven), maar ook hier 
geldt: u kunt gerust met ons 
contact opnemen als u hier een 
idee over hebt.  
Op 9 november  hebben we de 
volgende maaltijd. Dit keer zijn 
de stamppotten aan de beurt 
met een lekker sucadelapje. Er 
wordt gezorgd voor een 
voorgerecht (brietaart)  en een 
nagerecht (stoofpeertjes).  
De volgende keer is dan op 7 
december  a.s. We overleggen 
nog wat we dat eten. (misschien 
eens een visgerecht met ook 
aandacht voor de vishaters, of 
voorkeur voor bami/nasi met 
toebehoren? 
Tijdens de maaltijd zullen we 
zorgen dat er wat aardige 
verhaaltjes worden voorgelezen, 
maar misschien zijn er wel 
mensen die daar ook een leuk 
idee bij hebben: schroom dan 
niet! En zoals bekend staat er 
ook nog een piano: de muzikale 
wonders onder ons kunnen 
misschien eens wat laten horen. 
We doen het met elkaar en voor 
elkaar! 
Na de maaltijd is er vaak het 
nodige te doen aan opruimen, 
afwassen etc. En als we dat ook 
met een paar mensen 
gezamenlijk gaan doen dan 
hebben we het allemaal naar 
onze zin. Tijdens en na de 
maaltijd staat er een rode 
geldkist klaar waarin u de 
bijdrage van 5 euro kunt 
stoppen. Degenen die onkosten 
voor het koken hebben gemaakt 

worden vanuit datzelfde kistje 
betaald. Het zal duidelijk zijn 
dat we met een beperkt budget 
werken. Slim inkopen helpt 
enorm om de kosten binnen de 
perken te houden zodat er 
voldoende overblijft voor iets te 
drinken etc.  
De maaltijden worden 
gehouden op  9 november 
2010, 7 december 2010, 11 
januari 2011, 8 februari 2011, 8 
maart 2011, in april zijn er 
broodmaaltijden tijdens de 
vastenperiode, 10 mei 2011 en 
de afsluiting op 7 juni 2011. 
Noteer dit in uw agenda en 
schrijf tijdig in. Om u aan te 
melden voor de maaltijd liggen 
er tijdens kerkdiensten 
inschrijflijsten in de bonfoyer. 
Ons e-mailadres is 
Harduijn@gmail.com. U kunt 
daar suggesties,  vragen en wat 
u nog meer over de maaltijden 
kwijt wilt naar toe sturen. 
Uiteraard kunt u ons ook 
persoonlijk aanspreken of een 
briefje in de bus doen: 
Vlietsingel 37. 
Wij rekenen op fijne avonden 
met elkaar en voor elkaar. 
 
Klaas van Duijn en 
Ron van der Haring 
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Kunst- en Kerstfair 2010 
10 & 11 december in de 

Bonifaciuskerk 
 

Heeft u nog oude ballen of 
kerstversiering 
op zolder liggen? 

 
Wij willen het graag hebben 

voor onze 
ballenkraam tijdens de Kunst- & 

Kerstfair! 
 

U kunt het bijna dagelijks 
inleveren bij 
Iet van Essen,  
Oostersingel 30,  
telnr. 0227-547707 

 
Niet thuis? 

 Laat het maar achter bij de 
voordeur! 

 
Is het te veel?  

Dan halen we het bij u op! 
 

Alvast hartelijk dank! 
 

 
 
 
 

Kunst- en Kerstfair 2010 

Op 10 en 11 december wordt al 
weer voor de derde keer de 
kunst- en kerstfair gehouden. 
De kerk gaat op z’n kop en 
wordt prachtig versierd. Er 
zullen weer vele mooie kramen 
komen met natuurlijk 
“kerstspullen” zoals kaarten ( 
o.a. van onze “eigen” Ali en 
Reina), kaarsen van  Hannie 
Huttinga, kerstballen (Marianne 
en Iet) en andere 
kerstversieringen.  
 
Maar ook: 
Sieraden,  Brocante, 
Huidverzorging, Lederen 
tassen, Zijden sjaals, Bloemen, 
Voeding, Glas in Lood, Boeken, 
Kleding. Natuurlijk ontbreekt 
ook de kunst niet: Bronzen 
beelden en Schilderijen  
Ook zullen we wat laten zien 
van onze eigen 
kerkgemeenschap en materiaal 
van de landelijke kerk, zoals 
boekjes over geloof, hoop en 
liefde, het thema van dit jaar 
van de Landelijke Protestantse 
Kerk. 
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Muziek: 
Diverse optredens in het kader 
van het Dickens gebeuren  
Vrijdag om 19.30 uur 
Muziekgroep Bonifaciuskerk.  
Om 20.00 uur de Cantorij.  
Zaterdag om 13.00 uur het 
Bamboe- ensemble 
Wieringermeer, 14 vrouwen 
spelen op zelfgemaakte 
bamboefluiten. 
 Om 14.00 uur Wil Luijken met 
kerstliedjes en  
Om 15.00 uur Kinderkoor de 
Riddertjes 
Kortom het wordt weer een hele 
mooie, sfeervolle fair!   Komt u 
ook? 
Namens de commissie 
Bonifacius Kunst en Cultuur 
 
 
Kerst 2010 

De feest dagen ‘vallen’ dit jaar 
een beetje ongelukkig: 
Kerstnacht op vrijdagavond, 
Kerstmorgen op zaterdag en 
Tweede Kerstdag op zondag. 
 
Over die tweede kerstdag gaat 
het in dit stukje. 
Iedere zondag houden we een 
dienst, dus ook op deze zondag. 

Alleen, omdat het een 
bijzondere zondag is, houden 
we ook een bijzondere dienst. 
Het is nog lang geen uitgewerkt 
plan, maar het ligt in de 
bedoeling om er een feestelijke, 
ontspannen zangdienst van te 
maken voor jong en oud. 
Daarnaast willen we kijken naar 
een tentoonstelling. En die 
tentoonstelling wordt 
samengesteld uit kerststallen 
en –stalletjes. Er zijn mensen, 
die deze verzamelen, en die ze 
wel willen opstellen. Maar 
iedereen kan natuurlijk zelf ook 
een kerststal maken, knippen, 
plakken en verven, zagen, 
timmeren of schroeven, 
tekenen en kleuren, borduren, 
breien, zelfs uit deeg bakken of 
in dichtvorm met woorden, 
noemt u het maar op.  
Vandaar nu al dit bericht, want 
er moet natuurlijk wel 
voldoende voorbereidingstijd 
zijn. 
 
Dus als u graag iets met uw 
handen doet, dan heeft u nu 
een doel: laat uw fantasie eens 
gaan en maak zelf een 
kerststal. De vorm, het 
materiaal, zelfs de grootte is 
vrij, alleen het onderwerp ligt 
vast: DE KERSTSTAL. 
 
Mocht u vragen hebben, neem 
dan gerust contact met mij op. 
Ik ben benieuwd. 
    
Tineke Don 
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Pastorale Raad 
 
Jaarverslag Pastorale Raad 
2009-2010 
Op zondag, 6 september ging  
het nieuwe seizoen van start in 
de Bonifaciuskerk. De 
werkgroep liturgie had een 
feestelijke dienst gemaakt, 
waarin iedereen actief mee kon 
doen via allerlei opdrachten. Het 
thema van de dienst en 
daarmee de insteek voor het 
nieuwe seizoen was: “Wij 
geloven”. 
 
Op 12 oktober was er een 
thema-avond o.l.v. Nicolette 
Vlaming : Hart van mijn geloof. 
Op 26  november een avond 
over “Het huis van de wijsheid”  
n.a.v. een preeklezing door Wil 
Zeldenrust eerder dat jaar.  
In februari en maart zijn er 2 
avonden geweest over gezang 
489: Een mens te zijn op aarde, 
onder leiding van leden van de 
pastorale raad. 
 
Enkele leden van de 
kerkenraad, waaronder Hieke 
v.d.Goot, lid van de pastorale 
raad, zijn in oktober te gast 
geweest bij de gemeente 
Somerstrand in Port Elisabeth, 
Zuid Afrika, waar mevr.ds.R.van 
Niekerk, die bij ds.Don logeerde 
en in onze gemeente heeft  
rondgekeken , voorganger is. 
Zij kwamen terug met een 
project. Het doel is,  in 
Medemblik (binnen en buiten 

onze kerkelijke gemeente) zo 
mogelijk E 15.000 bijeen te 
brengen als steun voor  de 
mensen in Motherwell, die een 
gemeenschapshuis en pastorie 
willen bouwen en daar veel 
geld voor nodig hebben. 
Daarom werd de stichting 
Medemblik helpt Motherwell 
opgericht. 
De  kerkenraadsleden die 
waren mee geweest vormden in 
eerste instantie de 
projectgroep,  die dit doel 
proberen te bereiken d.m.v. 
allerlei acties. Ook vanuit de 
pastorale raad en door Ds.Don 
is op verschillende manieren 
een bijdrage geleverd. 
 
Ons adventsproject  was een 
zelf (ds.Don) uitgewerkt project 
met lantarentjes, dat terugvoert 
naar  een traditie ergens in de 
bergen in Frankrijk, waar de 
dorpsbewoners, als zij 
zondagavond naar de kerk 
komen, een ouderwets 
olielampje bij zich in de hand 
hebben 
Tijdens de advent was iedereen 
verzocht een eigen lantaarntje 
mee te nemen, als symbool 
voor het licht dat wij allen 
persoonlijk inbrengen in de 
gemeente. 
Op kerstmorgen  volgde een 
zoektocht in groepjes door de 
kerk, naar uiteindelijk de stal 
van Bethlehem, waar een heus 
kindje in de kribbe lag. 
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Henny Mulder trad, na twee 
ambtsperiodes, af als jeugd-
ouderling. 
Er is geen opvolg(st)er voor 
haar gevonden. Omdat er, 
ondanks alle pogingen daartoe, 
weinig tot geen belangstelling is 
voor jeugdactiviteiten, werd 
besloten deze vacature te laten 
en het jeugdwerk een 
verantwoordelijkheid  voor de 
gezamenlijke pastorale raad te 
maken. Er was ook niet genoeg 
gemotiveerde  leiding voor de 
nevendienst e.d. meer 
aanwezig. Daarvoor in de plaats 
is nu in de kerk een 
“speelplek”gemaakt, waar 
kinderen tijdens de dienst, al of 
niet met begeleiding, kunnen 
lezen, kleuren, knutselen. De 
dienstdoende ouderling ziet er 
op toe dat er altijd voldoende 
materiaal voorhanden is.  
Henny heeft haar taken aan 
m.n. Tineke v.Mechelen 
overgedragen. 
 
Evenals voorgaande jaren 
werden ook dit seizoen de 
ouderenmiddagen druk bezocht 
en zeer gewaardeerd. 
 
Op de jaarlijkse WEB-
bijeenkomst waren ditmaal ook 
verschillende ouderlingen en 
diakenen aanwezig om met 
elkaar van gedachten te 
wisselen over ervaringen, de 
huidige gang van zaken e.d. 
Belangrijk is, ook als er geen 
problemen of klachten zijn 

bekend zijn, toch nu en dan te 
evalueren. 
 
Mw.L.v.Bergen deelde mee 
haar activiteiten in het kader 
van nieuw ingeschreven te 
willen beëindigen. De pastorale 
raad neemt dit werk over. Ieder 
zal de nieuw ingekomen in de 
eigen wijk bezoeken en zo daar 
belangstelling voor is, wegwijs 
maken in onze kerkelijke 
gemeente. 
 
Door het ontbreken van de 
benodigde apparatuur bleek het 
niet mogelijk de Nationale 
Bijbeltest gezamenlijk mee te 
maken. 
 
Dhr.Wil Mosman moest wegens 
ziekte stoppen als 
“preekvoorziener”. Nadat 
Mw.G.Geveke deze taak 
tijdelijk op zich had genomen, is 
gelukkig inmiddels  in deze 
vacature voorzien door Hr.H. 
Benedikt. 
 
Binnen de pastorale raad wordt, 
net als in de andere colleges, 
nagedacht en gewerkt aan het 
nieuwe beleidsplan voor onze 
gemeente.  
 
In de achterliggende periode 
enkele leden van de pastorale 
raad  een dienst geleid.  
 
De maandelijkse gezamenlijke 
maaltijden waren ook dit 
seizoen succesvol en zullen de 
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komende periode worden 
voortgezet. 
 
Ook de filmavonden (3x) 
werden positief ontvangen en 
zullen worden voortgezet. 
 
De Aktie “Schoenendoos” wordt 
na het afscheid van de 
jeugdouderling, vanuit de 
pastorale raad 
gecoördineerd.(Mevr.W.Zeldenr
ust) 
 
In januari 2011 zullen 2 leden 
van de pastorale raad 
(Mw.H.v.d.Goot en 
mw.H.Huttinga) afscheid 
nemen. Ondanks pogingen 
daartoe is het nog niet gelukt 
nieuwe ouderlingen te vinden 
om in deze vacatures te 
voorzien. 
Het feit dat de bemensing  van 
de pastorale raad wel erg klein 
dreigt te worden, baart zorgen. 
 
Hoewel dit verslag niet 
uitputtend is te noemen en m.n. 
de bijzondere diensten, 
waaraan de liturgische 
commissie heeft meegewerkt, 
niet allen genoemd zijn, hopen 
wij met dit verslag toch een 
redelijk beeld van de activiteiten 
in de afgelopen periode te 
hebben gegeven. 
 
Namens de pastorale raad: 
Hieke v.d.Goot en Hannie 
Huttinga. 

 

Diaconie 

 
Jaarverslag Diaconie  
2009 – 2010 
 
 In augustus wordt in de 
maandelijkse vergadering het 
dienstrooster voor de diakenen 
weer gemaakt.  Niet alleen is 
daarin te lezen wanneer we 
dienst doen in de kerk (1 keer 
per 4 weken), maar ook 
wanneer er avondmaal wordt 
gevierd, omdat er dan brood, 
wijn en druivensap nodig zijn. 
Ook zijn dan alle diakenen al 
ruim voor de dienst aanwezig 
om de tafel voor te bereiden. 
Op andere zondagen worden 
ook regelmatig collectefolders 
in de kerk uitgedeeld.                                                                                           
*Deze maand is Scheltje 
Mosman namens de Z.W.O. bij 
ons op de vergadering. Zij is 
verschillende keren per jaar op 
onze vergadering aanwezig, 
soms een deel van de 
vergadering, voor het contact 
tussen Z.W.O. en diaconie. We 
overleggen over zaken die 
raakvlakken met Z.W.O.  en 
diaconie hebben zoals 
collectes,  acties van Kerk in 
Aktie. Dit keer gaat het over het 



Onderweg November 2010- 19 

 
 

aanschaffen van een 
biogasinstallatie voor een boer 
in Zuid-Afrika.                                                       
* Scheltje heeft contact met de 
kaartenmakers voor het 
verjaardagsfonds, er moet weer 
een doel voor de opbrengst 
gezocht worden, zodat het op 
tijd in de begeleidende brief 
komt te staan.                                                                                                      
* Soms brengen we een 
bezoekje (en een bloemetje) bij 
mensen die een beetje steun 
goed kunnen gebruiken.                                                                                 
* Het dienstrooster tot eind 2009 
wordt gemaakt.                                               
* We hebben een nieuwe 
collega! 
 
In september is er geen 
vergadering, er zijn geen 
speciale activiteiten.                
 
 In oktober hebben we weer 
overleg met de Z.W.O.,  het 
doel van het verjaardagsfonds 
wordt een beamer.                                                                      
* Er worden weer kaarsen voor 
de kerstnachtdienst besteld bij 
Leekerweide.      
* We willen voorstellen aan de 
kerkenraad om ook 
gemeenteleden te bevestigen in 
het ambt die geen belijdenis 
hebben gedaan, om zo ook een 
verjonging in de kerkenraad te 
krijgen.                                                                                          
* Er wordt door verschillende 
gemeenteleden aangedrongen 
op kleine bekertjes bij het 
avondmaal i.v.m. besmetting. 
We gaan op zoek naar 

bekertjes, maar houden de 
gewone beker er ook naast.                                                                   
* Twee diakenen gaan deze 
maand op uitnodiging van een 
kerk in Port Elisabeth met een 
delegatie van de kerkenraad 
twee weken naar Zuid-Afrika 
 
In november  is er een dag 
gepland over het nieuw te 
maken beleidsplan, er is geen 
vergadering. 
 
In december  De 
steunverzoeken die het 
afgelopen half jaar zijn 
binnengekomen worden 
besproken en bijdragen worden 
toegekend. De penningmeester 
maakt dit in orde.                                                                                                             
*We zijn, n.a.v. de ervaringen in 
Zuid-Afrika, enthousiast 
begonnen met akties voor 
Motherwell te bedenken.                                                                                    
*We gebruiken de 
aangeschafte kleine 
avondmaalsglaasjes alleen bij 
de lopende vorm 
 
In januari zijn we bezig met de 
snertmaaltijd voor Motherwell, 
die op vrijdag 5 februari wordt 
georganiseerd. De maaltijd 
wordt druk bezocht!                                                       
 
In februari  zijn er verder geen 
bijzonderheden, geen 
vergadering. 
 
In maart  wordt het 
dienstrooster tot september 
weer gemaakt.                            
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* We doen dit jaar weer mee 
met de Paasgroetenactie voor 
gewetensgevangenen in het 
buitenland.                                                                                                   
* Op zaterdag 27 maart is de 
rommelmarkt ten bate van 
Motherwell. Het is een groot 
succes, ook door het aantal 
vrijwilligers dat meehelpt. 
 
 In april  weer overleg met de 
Z.W.O., de fietstocht met 
Hemelvaart  komt ter sprake, 
het doel hiervoor wordt de 
Stichting Medemblik helpt 
Motherwell.                                                                                 
*In deze tijd zijn er een aantal 
avonden over het beleidsplan . 
 
In mei is er op Hemelvaartsdag 
de sponsorfietstocht voor 
Motherwell.                                                                                                                   
* De steunverzoeken die het 
afgelopen halve jaar zijn 
binnengekomen worden 
besproken, de bijdragen worden 
vastgesteld en toegekend. De 
penningmeester maakt dit in 
orde. 
 
In juni (en ook in andere 
maanden) gaan sommige 
diakenen naar vergaderingen 
van andere organisaties. Ook 
zijn er natuurlijk de 
kerkenraadsvergaderingen.      
* Deze maand is er ook weer 
Avondmaal, deze keer in 
lopende vorm. 
In juli is er geen vergadering, 
maar de diakenen gaan wel 
door met het werk. Er is (bijna) 

altijd een diaken in de dienst, 
collectes gaan naar hun doel en 
er is een diaken bereikbaar 
voor noodgevallen. Ondanks 
het feit dat we met 5 diakenen 
zijn is het in de vakantieperiode 
wel moeilijk het rooster rond te 
krijgen. Gelukkig is er oud-
collega die ons soms uit de 
brand helpt. 
 
In augustus  vergaderen we 
weer.                                                                       
 
 
Bericht van de diaconie 

 

Verjaardagsfonds 
In 2010 sparen we met het 
Verjaardagsfonds voor de 
beamer. Deze was al 
aangeschaft en ‘voorgeschoten’ 
door de diaconie, maar 
inmiddels ook al weer 
verdwenen door de inbraak. 
Van het verzekeringsgeld is 
weer een andere beamer 
aangeschaft, maar het 
verjaardagsfonds spaart 
gewoon door, want het 
voorgeschoten bedrag is nog 
niet terug! Tot en met half 
oktober heeft het 
Verjaardagsfonds € 469,00 
opgebracht. 
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Avondmaalscollectes voor 
‘Stichting Medemblik helpt 
Motherwell’: 
 
29 augustus 
€ 113,82 
 
20 juni  
€ 94,80 
 
Overige collecteopbrengsten: 
13 juni  
Werelddiaconaat   
€ 164,11 (afgedragen aan Kerk 
in Actie). 
 
27 juni  
Tear tegen Armoede voor de 
slachtoffers op Haïti  
€ 128,55. 
 
4 juli  
Voor de slachtoffers in Chili  
€ 90,89 (afgedragen aan Kerk in 
Actie). 
 
11 juli  
St. Holland Building Nepal  
€ 117,80. 
 
25 juli  
Bloemenfonds    
€ 52,92. 
 
8 augustus  
Noodhulp overstroming 
Pakistan  
€ 160,50. 
 
5 september  
Eigen kas diaconie   
€ 81,35. 

 
19 september  
Eigen kas diaconie   
€ 88,90. 
 
26 september  
Oecumenische dienst t.g.v. 
Noodhulp overstroming 
Pakistan 
€ 291,45 (afgedragen aan ZOA 
Vluchtelingenzorg). 
 
3 oktober  
Bloemenfonds    
€ 51,98. 
 
10 oktober 
Werelddiaconaat   
€ 172,17. 
 
Allen die hebben bijgedragen 
aan deze mooie opbrengsten: 
Hartelijk dank!! 
 
 
Giften van de diaconie: 
In de afgelopen maanden heeft 
de diaconie twee keer een 
verzoek gekregen en 
gehonoreerd voor het verlenen 
van noodhulp. Twee andere 
aanvragen werden 
doorverwezen naar de Stichting 
Hulpverlening Westfriese 
kerken. 
 
Jaarrekening: 
De jaarrekening 2009 van de 
diaconie is opgemaakt door Jan 
Piet Kool, door de kerkenraad 
goedgekeurd en inmiddels 
opgestuurd naar de PKN. 
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Komende diaconale collectes: 
3 november 
Dankdag (Stichting red een 
kind). 
14 november 
Kerk in Actie (Binnenlands 
diaconaat). 
19 december 
Avondmaalscollecte t.g.v. 
‘Stichting Medemblik helpt 
Motherwell’. 
24 december 
Werelddiaconaat (Kinderen in 
de knel). 
 
Quotum: 
Aan de Protestantse Kerk in 
Nederland is de tweede helft 
van het jaarlijkse Diaconaal 
Quotum betaald. Dit jaar moest 
twee keer € 589,79 worden 
betaald. 
 
 
Namens de diaconie, 
Jan Pieter Reinstra. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

College van 
Kerkrentmeesters 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als college zijn we heel druk 
bezig met allerlei zaken. 
Volgend jaar moeten we een 
zesjarig onderhoudsplan 
hebben voor de kerk. Dat moet 
weer dienen om subsidies 
binnen te krijgen van het rijk, 
om zo onze prachtige kerk in 
stand te kunnen houden. We 
zijn met een aantal architecten 
in overleg en daarna willen we 
beraad met de stichting Noord-
Hollandse Kerken om tot een 
goed advies te komen. 
 
Ook zijn we heel druk bezig om 
over het onderhoud van de 
pastorie met een goed plan te 
komen. 
 
Kerkbalans 2011 wordt al weer 
voorbereid. Er is nog een 
behoorlijk aantal mensen die 
hun toezegging over 2009 en 
2010 nog niet heeft voldaan. 
Wilt u uw administratie er nog 
eens op naslaan om te kijken of 
u al overgeboekt hebt? Het is 
heel fijn als de toezeggingen op 
tijd binnen zijn. Mocht u, om 
welke reden dan ook, niet 
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kunnen voldoen aan uw 
verplichtingen, dan kunt u altijd 
contact opnemen met een van 
de kerkrentmeesters. 
 
De financiën van de kerk 
bespreken we op de 
gemeenteavond op Dankdag. 
De jaarrekening is klaar en over 
de begroting hebben we ook 
overleg gehad. 
 
Wij zijn ook nog op zoek naar 
een of twee mensen die in het 
college van kerkrentmeesters 
willen plaatsnemen. Hebt u hier 
belangstelling voor, vindt u het 
leuk om met financiën of met 
het onderhoud van de 
gebouwen bezig te zijn, dan 
kunt u altijd eens informeren wat 
het vergaderwerk inhoudt. We 
komen meestal een keer per 
maand bij elkaar, zo nodig een 
keer vaker, maar het zijn altijd 
plezierige vergaderingen. Dus 
als u denkt, dat is wat voor mij, 
neemt u dan contact met een 
van de kerkrentmeesters op. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Geke Geveke 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uit de gemeente 
 
Blijf in contact met uw kerk 
 
Wilt u a. u.b. zo spoedig 
mogelijk mutaties (verhuizing, 
geboorte, overlijden) doorgeven 
aan: Ina Mellema, 
Parklaan 18, 1671 HG  
Medemblik. tel. 543951 

 
 
 

Overleden: 
 
11 oktober 2010 
Mw. Willy Irene Margriet 
Zwaan-Brouwer in de leeftijd 
van 65 jaar 
 
Verjaardagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 november 
Mw. G.J. Oldenhof-Versloot,  
Konstabelstraat 22 
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20 november 
Dhr. K.D. Meurs,  
Breeuwershof 10 
 
27 november 
Mw. N. Pellicaan-Lak,  
Valbrug 17 
 
 

Tien vragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geen antwoorden ontvangen, 
helaas. 
 
Wanneer u wilt dat de tien 
vragen in het kerkblad blijven, 
geef u dan op om zelf de 
antwoorden in te sturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uit de regio 

 
Met de Zonnebloem naar 
tuincentrum de Boet 

Bij voldoende belangstelling is 
het onze bedoeling om op 
maandagmiddag 22 november 
naar de kerstshow van 
tuincentrum De Boet in 
Hoogwoud te gaan. 
U kunt daar rondkijken en uw 
kerst inkopen doen. 
Wij vertrekken om 13.30 uur 
vanaf de Ridderstraat bij St. 
Pieter en hopen rond 17.00 uur 
weer thuis te zijn. 
Voor alle duidelijkheid, om met 
de Zonnebloem mee te kunnen   
hoeft U geen lid te zijn.  
Het kost € 3,- dit is incl. koffie 
en vervoer. 
 
Lijkt het U leuk om met ons 
mee te gaan, dan kunt U zich 
opgeven tot 15 november bij T. 
Kappelhof  Tel. 543015 of  J. 
Pennekamp Tel. 542828 
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Uitnodiging 
Graag nodigen wij u uit voor een 
classicale avond over de 
veertigdagentijd in 2010. 
 
Deze avond is op maandag 15 
november a.s. om 20.00 uur in 
de Samenstroomkerk, 
Terpstraat 40, te 
Wieringerwerf. Om 19.45 is er 
koffie en thee. 
 
Thema: `Ik zie je!` 
 
‘Ik zie je!’ is het thema van de 
40dagentijdcampagne in 2011. 
Iedereen wil graag gezien 
worden. Toch is het niet 
vanzelfsprekend dat wij oog 
hebben voor de mensen om ons 
heen. Zien we de verslaafde, de 
alleenstaande moeder of het 
kind met Hiv/Aids echt staan? 
Als we mensen werkelijk zien, is 
ontmoeting mogelijk en kunnen 
we elkaar leren kennen. 
 
Inleiding: Wat Kerk in Actie 
doet voor mensen die wij 
vaak over het hoofd zien 
Gemeenteadviseur Karel 
Jungheim vertelt over zijn 
bezoek afgelopen juni aan 
projecten van Kerk in Actie in 
Ghana en over de 
Blindenschool in Beit Jala in de 
Palestijnse gebieden, één van 
de projecten van de 
40dagentijd. 
Ontwikkelingssamenwerking 
blijkt te kunnen leiden tot 
blijvende verbeteringen. Zo 

hebben in Ghana mensen 
toegang tot 
basisgezondheidszorg dankzij 
een verzekering, en worden in 
de Blindenschool kinderen 
voorbereid op volwaardig 
meedoen in de samenleving. 
 
Handig om mee te nemen: 
Het Informatiepakket 
Na de pauze gaan we in 
gesprek over het materiaal voor 
de 40dagentijd. Alle 
kerkenraden, diaconieën en 
ZWO- en zendingscommissies 
ontvingen half augustus een 
informatiepakket over de 
40dagentijdcampagne. Neem 
dit pakket a.u.b. mee naar de 
classicale avond. Heeft u nog 
geen informatiepakket 
ontvangen, belt u dan met de 
afdeling Bestellingen: (030) 880 
13 37 of vraag het aan via de 
webwinkel) 
Kijkt u ook alvast eens op de 
mooie nieuwe website: 
www.kerkinactie.nl/40dagentijd.  
 
Graag tot ziens op 15 
november in Wieringerwerf. Wij 
hopen u daar te zien! 
 
Namens de classicale ZWO 
werkgroep, 
Ds. Henk Broer, voorzitter 
Telefoon: 0227-593853, e-mail:
 hbroer@planet.nl  
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HOU JE VAN ZINGEN? 
LET OP! 
 
Regionale zangavonden 

In de 
maand november worden vier 
regionale zangavonden 
gehouden. Op deze avonden 
kunt u al zingend kennismaken 
met een doorsnee van het 
materiaal dat tot dit moment 
door de redactie (voorlopig) is 
vastgesteld voor het nieuwe 
liedboek dat naar verwachting in 
2012 zal verschijnen. Ook zal er 
meer worden verteld over de 
achtergronden van het Liedboek 
en hoe de keuzes van liederen 
gemaakt worden. 
 
Een van deze avonden vindt 
plaats op donderdag 18 
november in de Kruiskerk, Van 
der Veerelaan 30A te 
Amstelveen. De avond duurt 
van 20.00 tot 22.00 uur.  
Medewerking verlenen: Vocaal 
Theologen Ensemble o.l.v. 
Hanna Rijken en Rijk Jansen 
(orgel/piano)  
U bent van harte welkom. De 
toegang is gratis. 

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 
 
GGZ-Hoorn 
Maelsonstraat 1 
1624 NP Hoorn 
 
Watermolen Abbekerk 
Wipmolenstraat  10 
1657 AT Abbeke 
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Ingezonden 

 

Bedankje 

Hartelijk bedankt voor uw 
belangstelling,en gelukwensen 
in welke vorm dan ook. Bij ons 
50 jarig huwelijks feest. 

Leen en Simone Voorthuijzen. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 9 november 
14.30 uur 
Bonfoyer 
Ouderenmiddag 
 
18.00 
Bonfoyer  
Samen aan tafel 
 
Woensdag 10 november 
19.0 uur 
Bonfoyer 
Cantorij 
 
Maandag 15 november 
20.00 uur 
Samenstroomkerk 
Wieringerwerf 
Classicale avond over 40-
dagentijd 
 
 
Dinsdag 16 november 
20.00 uur 
Bonfoyer  
Grote denkers 
 
 
 
 
Woensdag 17 november 

19.00 uur 
Bonfoyer 
Cantorij 
 
Donderdag 18 november 
20.00 uur 
Kruiskerk Amstelveen 
Zangavond nieuwe liedboek 
 
Woensdag 24 november 
19.00 uur 
Bonfoyer 
Cantorij 
 
Woensdag 1 december 
19.00 uur 
Bonfoyer 
Cantorij 
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Woordzoeker 
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Leesrooster om thuis te lezen 
 
zaterdag 6 november Lucas 19:29-40 

 

 
zondag 7 november Lucas 19:41-48 

 

maandag 8 november Psalm 115  
dinsdag 9 november Jesaja 44:9-20  
woensdag 10 november Handelingen 19:23-40  
donderdag 11 november Jeremia 16 : 19-21  
vrijdag 12 november Handelingen 17:22-34  
zaterdag 13 november Psalm 97  
 
zondag 14 november Lucas 20:27-40 

 

maandag 15 november Lucas 20:41-21:4  
dinsdag 16 november Haggai 1:1-15  
woensdag 17 november Haggai 2:1-9  
donderdag 18 november Haggai 2:10-23  
vrijdag 19 november Psalm 44  
zaterdag 20 november Kolossenzen 1:1-11  
 
zondag 21 november Kolossenzen 1:12-23  
maandag 22 november Kolossenzen 1:24-2:5  
dinsdag 23 november Kolossenzen 2:6-15  
woensdag 24 november Kolossenzen 2:16-3:4  
donderdag 25 november Lucas 21:5-19  
vrijdag 26 november Lucas 21.20-28  
zaterdag 27 november Lucas 21:29-38  
 
zondag 28 november Jesaja 5:1-7  
maandag 29 november Jesaja 5:8-24  
dinsdag 30 november Jesaja 5:25-30  
woensdag 1 december Kolossenzen 3:5-17  
donderdag 2 december Kolossenzen 3:18-4:6  
vrijdag 3 december Kolossenzen 4:7-18  
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