Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Zondag 2 december
1e Advent
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Zondag 16 december
3e Advent
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. L. van Loo

Koster:

Koster:

J. Kool
Tel. 541127

J. Kool
Tel. 541127

Collecte:
1e
Kerk
2e
Missionair werk

Collecte:
1e
Kerk
2e
PKN, pastoraat

Schikking:

Schikking:

Florisgroep

Zondag 9 december
2e Advent
Maaltijd van de Heer
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Zondag 23 december
4e Advent
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

Koster:

L. Voorthuyzen
Tel: 541039

Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk
Schikking:

Florisgroep

Florisgroep

K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk

Schikking:
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Pinkstergroep

Maandag 24 december
Kerstnacht
Aanvang:
21.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Maandag 31 december
Oudjaarsavond
Aanvang:
19.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster:

Koster:

J.C. Klercq
Tel: 543921

Collecte:
1e
Kinderen in de Knel
2e
Kerk
Schikking:

Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk

Pinkstergroep

Dinsdag 25 december
1e Kerstdag
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

J. Kool
Tel. 541127

Dinsdag 1 januari
Nieuwjaarsdag
Aanvang:
10.30 uur

J. Kool
Tel. 541127

Collecte:
1e
Kerk
2e
Pl. jeugdwerk
Schikking:

Pinkstergroep

Zondag 30 december
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Zondag 6 januari
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. K. Goverts

Koster:

Koster:

nog niet bekend

Collecte:

nog niet bekend

L. Voorthuyzen
Tel: 541039

Collecte:
1e
Kerk
2e
Oudejaarscollecte
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Bij de diensten
In de diensten van Advent, kerst
én de zondag daarna staan we
samen stil bij het komende feest,
het in Bethlehem geboren kind en
wat er kort daarna gebeurde.
Iedere zondag hebben we daarbij
een kunstwerk centraal. Een
kleine kopie van zo’n kunstwerk is
voor u allemaal beschikbaar,
zodat we bij de bespreking ervan
mee kunnen kijken en denken.
Op 2 december horen en zie we
het verhaal van Zacharias, die
tijdens zijn werk door een engel
verrast wordt. Een week later, op
9 december, lezen we dat Maria
in Nazareth hetzelfde overkomt.
We vieren met elkaar dan ook de
maaltijd van de Heer.
Maria gaat, zo volgen we op 16
december, naar haar nicht in
Hebron. De dames ontmoeten
elkaar in vreugde en die vreugde
wordt gedeeld door het
ongeboren kind van Elisabeth.
Op 23 december wordt de zoon
van Zacharias en Elisabeth
geboren, hij, de bode van de
Heer, zoals de
Engel heeft toegezegd.
Op 24 december vieren we dan in
de nacht de geboorte van het kind
va Maria, in Bethlehem, waar
herders het wonderschone kindje
komen bezoeken.
Een dag later lezen we van
buitenlandse bezoekers, die hun
geschenken komen brengen aan
de ‘Koning der Joden’.
Op 30 december zien we twee
aspecten van hoe de wereld
reageert op de geboorte van dit

beloftevolle kind, enerzijds met
verwondering en vreugde,
anderzijds met angst en geweld.
Op de laatste dag van het jaar
laten we de schilderijen weer wat
ze zijn en kijken we terug en
vooruit.
Op 1 januari ontmoeten we elkaar
voor het eerst in het nieuwe jaar
om elkaar van harte geluk en alle
goeds toe te wensen in 2013
Ik wens u fijne en gezegende
diensten
Ds. Tineke Don

Ziek en zeer
Voor zover
bekend ligt
er op dit
moment
niemand
van de gemeenteleden in het
ziekenhuis. Wel ziet het ernaar uit
dat binnen niet al te lange tijd Ief
Bood-Buitenhuis opnieuw
geopereerd zal moeten worden.
We leven met haar mee en
wensen haar van harte Gods
nabijheid toe. Dat alles ten goede
mag keren.
Tegelijk wil ik u melden dat mw.
de Boer-de Witte, inmiddels is
verhuisd van het Liornehuis naar
Almere in Opperdoes. Ze heeft
het daar goed en is blij dat de
familie nu vaker op bezoek kan
komen.
We wensen allen die ziek zijn
Gods kracht en steun toe.
Ds. Tineke Don
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Overdenking
Terwijl ik zit uit te kijken over een
druilerig stukje van Medemblik,
bedenk ik dat het alweer de 11de
keer is, dat ik als predikant de
kersttijd inga. Ieder jaar werken
we toe naar datzelfde moment, de
viering van de geboorte van
Christus. En als ik zo terugkijk,
dan doe ik dat met een zekere
verbazing of liever verwondering.
Want het is ieder jaar weer
datzelfde feest en toch was het de
voorgaande tien keer telkens
weer feestelijk, als nieuw. Dat
oude verhaal, het is wel een
ijzersterk verhaal, als een fijn
geslepen diamant, met zoveel
facetten dat je er blijkbaar niet
over uitgepraat en uitgepreekt
raakt.
De aanloop met Zacharias en
Elisabeth en de kleine Johannes,
Maria, de engel en Jozef haar
bruidegom, de reis naar
Bethlehem, hun onderkomen, de
geboorte en het kraambezoek van
dichtbij en veraf, romantiek van de
bovenste plank, maar tegelijk van
wonderbare schoonheid en vooral
de onderliggende werkelijkheid:
God verbindt zich met de mensen,
de Eeuwige blijft niet van verre
toekijken hoe het ons mensen
vergaat, nee, Hij mengt zich in
ons alledaags bestaan door dat
kind, die mens, met die
veelzeggende naam Jezus, dat
wil zeggen ‘De Heer redt’.
Nu kun je natuurlijk denken, ach,
zo’n verhaal, zonder dat is Hij ook
bij ons, zonder dat mogen we ook
in Hem geloven, op Hem

vertrouwen. En dat is natuurlijk
ook zo. Maar dat verhaal heeft
nog een andere werking, tot op de
dag van vandaag.
Het verhaal is een ingang om te
praten met elkaar, met gelovige
en niet-gelovige mensen, het
verhaal is voor kinderen en
volwassenen goed te begrijpen,
de betekenis vraagt wat meer
uitleg, maar een verhaal als dit
vergeet je niet zo gauw.
Daarom dit jaar voor de 11de
keer, ditmaal aan de hand van
kunstwerken, meest
schilderwerken, en één reliëf.
Ik hoop dat u meegaat, stap voor
stap door dat verhaal om zelf te
ontdekken wat de geboorte van
dat ene kleintje voor u persoonlijk
en voor de wereld betekent.
Ik wens u een goede Adventstijd
vol verwachting en een gezegend
kerstfeest.
Ds. Tineke Don

INLEVERDATA KOPIJ
2013
Maart
April
Mei
Zomer
September
Oktober
November
December
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21 februari
28 maart
25 april
6 juni
29 augustus
26 september
24 oktober
21 november

Uit de pastorie
Het zijn
enerverende
dagen op dit
moment in de
pastorie. We
praten en denken
wat af. Want met
een beroep komt er tegelijk een
hoop onrust in huis. Wat zullen we
doen? Wat zou het kunnen
brengen? Wat zouden we achter
laten? Hoe zou het gaan met het
werk van Nicolette? En haar
studie? We wikken en wegen en
telkens schieten ons weer nieuwe
dingen te binnen waar we aan
gehecht zijn en die we anders
kwijt zouden raken, of kansen die
er nu niet zijn, die zich dan
aandienen …
In de eerste week van december
gaan we een dag op bezoek in
Zwijndrecht. We hebben een
gesprek met de collega’s daar, de
kerkenraad, gaan de pastorie
bekijken en zijn aanwezig op de
gemeenteavond, die wordt
georganiseerd, zodat de
gemeente en wij met elkaar
kunnen kennismaken. Daarna
zullen we de knoop doorhakken.
We zullen ons best doen om op 9
december onze beslissing
kenbaar te maken. Dan is er voor
iedereen duidelijkheid en weten
we ook waar we aan toe zijn. Tot
die tijd zult u even geduld moeten
hebben.
Inmiddels is de periode
studieverlof ten einde. Ik heb
heerlijk kunnen werken en de
resultaten daarvan kunt u ervaren

in de diensten van Advent en
Kerst. Ik hoop dat ik erin geslaagd
ben een boeiende reeks
kunstwerken te kiezen, die volop
aanleiding geven tot gesprek en
overdenking. Mede dankzij deze
studie als voorbereiding kijk ik uit
naar de komende diensten en ik
hoop met u op een goede opgang
naar Kerst.
Ik wens u, mede namens
Nicolette van harte fijne
feestdagen toe en een goed begin
van 2013.
Ds. Tineke Don

Mededelingen
Wij gedachten …
Het is in onze gemeente
gebruikelijk om op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar, de
zondag vóórdat Advent begint
dus, de gemeenteleden te
gedenken die in het afgelopen
jaar gestorven zijn.
We stonden dit jaar stil bij het
einde van het aardse leven en het
leven daarna. Is er leven na de
dood? Hebben we iets te
verwachten, naar uit te zien
misschien?
Het blijft speculeren en alleen
vanuit ons geloof kunnen we
zeggen dat we uitzien naar het
leven hierna. Het mooiste moet
nog komen, zeggen we dan wel.
Alleen wie ons zijn voorgegaan
weten nu al wat wij zo graag
zouden weten.
Zij leven in de hemelse vrede bij
de Eeuwige, zo geloven wij, en
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ooit zullen ook wij deel mogen
hebben aan die bijzondere wijze
van zijn. Wij gedachten:
Neeltje Pellicaan – Lak
Cornelia Klazina Hulspas-Schoon

Kunst en Kerstfair in de
Bonifaciuskerk
Openingstijden:
Vrijdag 14 december
van 14.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 15 december
van 12.00 tot 17.00 uur
beide dagen toegang vrij

Johanna Heuker-Jakobs
Bauke Cornelis Draijer
Roel Pruim
Piet Koudijs
Gré de Leeuw-Bols
Johannes Jacobus Kuitems
Trijntje Vijn-Zwaan
Wij waren blij dat familieleden in
ons midden waren om dit
gedenken samen te doen. Ook
dachten we aan al die naamloze
doden die in onze wereld
dagelijks het leven laten door
allerlei, soms gruwelijke,
oorzaken.
Het is goed om zo elkaar te
troosten en eraan te herinneren
dat wij ervan overtuigd zijn op
grond van ons geloof
dat we slechts een kort deel van
ons leven op aarde zijn,
dat ons aardse leven niet
tevergeefs of doelloos is,
en dat wij mogen hopen op een
leven in eeuwigheid.
Zij gingen ons voor, wij zullen
eenmaal volgen.
Ds. Tineke Don

Het eerste
lustrum van deze
fantastische fair.
Voor de vijfde
keer wordt onze
kunst en kerstfair
georganiseerd.
Ook nu staat de organisatie
garant voor een fair vol sfeer en
gezelligheid.
Kwalitatief mooi opgemaakte
kramen en op beide dagen
diverse muziekoptredens.
De Kerstman staat buiten en
brandende vuren completeren het
geheel.
Tevens is er in Medemblik op de
14e een Dickensmarkt.
Er is een grote diversiteit aan
kramen, waarbij vele kunstenaars
hun creaties te koop aanbieden,
tevens worden veel cadeau- en
kerstartikelen, antiek en curiosa,
glaswerk, kristal, serviesgoed en
dergelijke aangeboden.
Ook aan de inwendige mens
wordt gedacht met onder andere
glühwein, warme chocolademelk.
Het is gezellig zitten in de fraai
versierde foyer.
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Uitnodiging oecumenische
kerstviering
Maandagmiddag 24
december wordt om
15.00 uur een
oecumenische
kerstviering gehouden
in de kapel van Huize
St. Martinus.
Na de viering drinken
we met elkaar een
kopje koffie of thee met
kerstbrood.
U bent allen hartelijk welkom.
Tot ziens in de kapel.
Zuster Alphonsa en Annie Visser

erbij. Er wordt een collecte
gehouden om de onkosten te
dekken. Voor wie wil is er de
mogelijkheid om aansluitend met
elkaar naar de kerstnachtdienst te
gaan in de Bonifaciuskerk.
U kunt zich opgeven bij via de
lijsten die in de Bonfoyer liggen of
bij Riet Harkema, tel. 548317 of
Heilke Kool, tel. 541127.
Wij verheugen ons er weer op en
we hopen dat we u die avond
mogen begroeten om zo met
elkaar een gezellige kerstavond te
hebben.
Schuif gezellig aan!

Kerstmaaltijd in de
Bonifaciuskerk
Het is ondertussen
een vaste gewoonte
om op kerstavond
samen met elkaar te
eten.
Ook op deze avond
is het goed om niet
alleen te zijn en
alleen te moeten
eten. Op maandag 24 december
bent u vanaf 18.00 uur van harte
welkom in de Bonfoyer.
We beginnen dan met een glaasje
glühwein of chocolademelk.
Aansluitend gaan we aan tafel en
is er weer keus uit verschillende
soepen met een stuk stokbrood.
Nadat een kerstverhaal is verteld,
is er een warm en koud buffet met
diverse lekkernijen. Tot slot
drinken we met elkaar koffie of
thee met een heerlijk chocolaatje

Hennie, Riet, Heilke en Nicolette
Op reis
Bij het
niet
doorgaan
van de
reis naar
Turkije,
achteraf
maar goed, want we zouden
reizen door het gebied vlak ten
noorden van Syrië, heb ik
toegezegd dat we gaan proberen
in 2013 een reis naar Zuid-Afrika
te gaan organiseren. We zijn hier
ondertussen mee begonnen.
Eén ding kan ik nu alvast wel
zeggen: de reis gaat bij voldoende
deelname gewoon door, ook als
we eventueel naar een andere
gemeente gaan verhuizen.
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Ik heb als voorstel aan Drietour
voorgelegd om te vliegen naar
Kaapstad, daar 3 keer te
overnachten en vandaar te reizen
naar Hermanus, Oudshoorn,
Knysna en Port Elisabeth. Daar
zijn we dan 3 nachten. Tijdens
ons verblijf daar gaan we dan ook
naar Motherwell.
Dan reizen we naar
Johannesburg, waar we nog wat
bekijken om vandaar terug te
vliegen naar Amsterdam.
We vertrekken op 20 oktober en
komen in de vroege ochtend van
31 oktober terug.
Dit zijn de plannen die nu bij
Drietour in Driebergen liggen om
te worden berekend en omgezet
naar een aantrekkelijke reis.
Over de kosten is nu nog niets te
zeggen, maar ze zullen zeker
lager liggen dan de eerder door
Drietour aangeboden reis, die 16
dagen duurde.
Zodra hierover meer te melden is,
laat ik het u weten.

vergadering om met elkaar te
spreken over punten die hen allen
aangaan.
In januari spreken we over de
WMO, de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, en in mei over de
mogelijkheden van samenwerking
tussen gemeentes op kleine en
grote schaal.
Ook voor Medemblik zaten er
twee mensen als afvaardiging in
de classis. We hopen dat dat zo
blijft, want juist in de classis
kunnen we ontdekken dat kleine
gemeentes elkaar nodig hebben
en in feite allemaal dezelfde
zorgen hebben

De classis
U hebt de term misschien wel
eens gehoord.
De classis is een ontmoetingsplatform voor de kerkelijke
gemeentes in een bepaald
gebied. Voor onze classis loopt
dat gebied van Hippolytushoef, tot
Hoorn, van Enkhuizen tot Obdam,
een omvangrijk gebied met veel
kleine en enkele grote
gemeentes.
Drie keer per jaar komen ze
samen in de classicale

Schoenendoos actie 2012
Actie schoenendoos met als
thema dit jaar "VOOR JOU VAN
MIJ" heeft het mooie resultaat van
23 dozen opgeleverd !
Een ieder die hier aan
meegewerkt heeft om dit mogelijk
te maken wil ik namens de
Diaconie hartelijk bedanken.

Diaconie
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College van
Kerk
rentmeesters
Eindejaarscollecte
Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste
daarvan is de liefde (1 Kor. 13:13)
‘Geloof-Hoop-Liefde’ is een
krachtig bijbels trio dat al
eeuwenlang met mensen
meegaat.
Deze drie kernwoorden vormen
het huidige jaarthema van de
Protestantse Kerk in Nederland.
Geloof in God en Christus; Hoop
op een wereld waarin mensen in
vrede met elkaar leven en Liefde
voor de naaste, het geloof en de
kerk.
Als gemeente willen wij ons
geloof, onze hoop en onze liefde
graag delen met anderen.
Datgene doorgeven wat voor
onszelf kostbaar is.
Dit doen wij bijvoorbeeld tijdens
onze kerkdiensten op zondag.
Maar onze gemeente is meer dan
de kerkdienst,daarom organiseren
wij ook allerlei activiteiten voor
jong en oud, op zondag en door
de week.
Aan het eind van het jaar blikken
wij als kerkenraad terug en
tegelijkertijd kijken wij hoopvol uit
naar een nieuw kalenderjaar.

Ook in 2013 hopen wij als
gemeente geïnspireerd te worden
door het Evangelie!
Wij staan voor de uitdaging om de
woorden ‘Geloof-Hoop-Liefde’ tot
uiting te brengen in onze kerk en
daarbuiten.
Voor verschillende activiteiten
binnen onze gemeente is geld
nodig en daarom vragen wij via
deze weg om uw extra gift.
Helpt u mee de plaatselijke
activiteiten mogelijk te maken?
U kunt:
•
gebruik maken van de
aangehechte acceptgiro.
•
een gift geven tijdens de
collecte in onze kerk.
Meer weten over de bestemming
van deze collecte en onze
activiteiten?
Neem contact op met de
kerkenraad.
Solidariteitskas 2012
Eind september heeft u een
acceptgirokaart aangetroffen in
uw Kerkblad ten bate van de
Solidariteitskas.
Ook hebben we u toen uitgelegd
dat de Solidariteitsbijdrage door
onze kerk afgedragen
moet worden aan de
Solidariteitskas van de PKN..
Voor elk gemeentelid € 10,-- dus
€ 20 voor een echtpaar
Bij het samenstellen van dit
kerkblad was de stand dat 138
leden hebben betaald, waarvoor
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hartelijk dank. Maar 105 leden
hebben dat nog niet gedaan.
Dat betekent dat er ruim € 1000
door onze gemeente moet worden
bijgepast.
Daarom een dringend beroep om,
wanneer u nog niet heeft betaald,
dat alsnog te doen.
Bent u de acceptgirokaart kwijt?
….. geen probleem.
U kunt u geld onder vermelding
van "solidariteitskas" overmaken
op
rek nr. 3330.12.992 (Rabo) of rek
nr. 5136951 (giro ) (Ing .bank)
Als u dat doet heeft onze
penningmeester een zorg minder!

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD
Voor het januari/februari nummer
kunt u uw kopij
insturen tot en met
Donderdag 3 januari
Bij voorkeur via het bekende
emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
Het kerkblad zal dan rond
Vrijdag 11 januari verschijnen.

Actie kerkbalans 2013

Het is november en de
kerkenraad is al weer bezig met
de voorbereidingen voor de actie
Kerkbalans die van 14 januari tot
21 januari 2013 gehouden zal
worden. Het thema is: Wat is de
kerk mij waard? Een mooie titel
die ook omgekeerd kan worden:
Wat ben ik waard voor de kerk?
Heel veel mensen doen al veel
voor de kerk, ieder naar zijn of
haar gaven en kwaliteiten. Samen
kunnen we ook heel veel. Toch
moeten er ook kosten gemaakt
worden en daarvoor is dan de
actie Kerkbalans bestemd.
Deze maand wordt de begroting
vastgesteld en het doel is om de
activiteiten van onze gemeente
met een sluitende begroting te
financieren.
U weet dat het geld van actie
Kerkbalans bestemd is voor onze
eigen kerkgemeenschap. Ook het
afgelopen jaar zijn er weer veel
toezeggingen gedaan.
Maar.. nog niet alle toezeggingen
zijn binnen. Mocht u ook behoren
bij diegenen die nog hun bijdrage
nog niet hebben overgeboekt, zou
u dat dan zo spoedig mogelijk
willen doen op rekening
5868.27.404 van de Protestantse
Gemeente te Medemblik.
Het College van Kerkrentmeesters
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MENSEN GEVRAAGD
Mensen gevraagd om de vrede te
leren waar geweld door de
eeuwen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd die wegen
markeren waarop alles wat leven
heeft verder kan gaan
Mensen gevraagd om de
noodklok te luiden en om tegen
de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd om de tekens
te duiden die alleen nog
moedwillig zijn mis te verstaan.
Mensen gevraagd om hun nek uit
te steken voor een andere tijd en
een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te
breken ook al lijkt het ondoenlijk
en paradoxaal.
Mensen gevraagd die in naam
van de vrede voor behoud van de
aarde en al wat leeft
wapens het liefst tot een ploeg
willen smeden voor de oogst die
aan allen weer overvloed geeft
Mensen gevraagd.
Er worden mensen gevraagd.
Dringend mensen gevraagd.
Mensen te midden van mensen
gevraagd.
Uit: Jan Broch en Nederlandse
Missieraad,
‘Geef ons heden ons dagelijks brood,
bidden met de armen’, 2003

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
MCA
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
GGZ-Hoorn
Maelsonstraat 1
1624 NP Hoorn
Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbeke
Woonzorgcentrum Waterpark
Uiverstraat 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

Verhuisd:
Mw S.B.
de Boerde Witte
van

Kanaalstraat 26
naar verzorgingshuis Almere
Burg. Pierhagenlaan 2
te Opperdoes (kamer 20)

10-12:
Mw M. JagerJanse
Valbrug 25
Mw M.G. van
Lookeren
Campagne -Tooneman
Achterom 23
11-12:
Mw M. Brinkman-Oosterhaven
Valbrug 44
Dhr W. Heijnen
Houtkopersgilde 6
Mw M. Bood-Meinen
Nieuwstraat 39 A

Matthias Kurz
vanuit Lettele (Overijssel)
naar Nes 132 in Onderdijk

16-12:
Mw G.P. de Vries-van der Voet
Waterborg 23

Mw I. Schoneveld
van Achtereiland 2
naar Parklaan 14

22-12:
Dhr T. Hoff
Waterborg 137

Dhr J.M. Bood
van Flevosingel 28
naar Kanaalstraat 58 D

24-12:
Mw J. van der Linde-Verboom
Waterborg 185

Nieuw binnengekomen:
De heer H. Verleg
Meerlaan 16

Dhr K. van Duijn
Vlietsingel 37
25-12:
Dhr P.T. Bijl
Oostersingel 52
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Agenda

Uit de regio
Zondag 2
december
16.30 uur
Zanguurtje
In de Bonfoyer

Donderdag 6 december
18.00 uur
Samen aan Tafel
In de Bonfoyer
Zondag 9 december
16.00 uur
Concert Medemalaca Vocali
Bonifaciuskerk
Vrijdag 14 december
14.00 tot 21.00 uur
Kunst- en Kerstfair
Bonifaciuskerk
Zaterdag 15 december
12.00 uur tot 17.00 uur
Kunst- en Kerstfair
Bonifaciuskerk
Dinsdag 18 december
16.30 uur
Kerstviering Ouderenmiddag
In de Bonfoyer
Maandag 24 december
15.00 uur
Oecumenische kerstviering
Kapel St Martinus
18.00 uur
Kerstmaaltijd
In de Bonfoyer
Aansluitend viering kerstnacht

Impressie van de
synodevergadering van 8, 9 en
10 november 2012
Namens de classis HoornEnkhuizen zijn Ds. Hester Smits
en ondergetekende, Geke
Geveke, afgevaardigd naar de
synode. We waren al vroeg op
pad, maar door de drukte op de
wegen waren we nog maar net op
tijd de vergaderzaal binnen. Het is
altijd weer indrukwekkend zo'n
grote zaal vol afgevaardigden uit
het hele land bij elkaar om over
belangrijke punten voor onze
Protestantse Kerk te praten. Bij
het agendapunt Wij en ons werk,
een handreiking voor bezinning in
de gemeente, werd er een panel
gevormd op het podium. Naast
synodeleden als Ds. Martje
Veenstra en ouderling Gerben
van Dijk, de heer Westerveld,
voorzitter van de Raad van
Bestuur van de diensten
organisatie, was ook Agnes
Jongerius , voorheen voorzitter
van het FNV aanwezig. Er
ontspon zich een levendige
discussie over werk en wat werk
betekent voor de verschillende
mensen. Het was heel goed om
dat belangrijke aspect van ons
leven ook in de kerk te bespreken.
Die mogelijkheid krijgen alle
gemeenten naar aanleiding van
Wij en ons werk, wat nog mooi
uitgegeven zal worden. Heel
zinvol voor een gemeenteavond
of gespreksavond.
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Wat ook heel indrukwekkend was,
was de toespraak “door Prof.
Nielandt met daarin de
verontschuldigingen namens de
Nederduits Gereformeerde Kerk
uit Zuid-Afrika. In 1978 (De tijd
van de Apartheid in Zuid-Afrika)
zijn de banden verbroken met als
redenen de vrijzinnige
theologische tendensen in de
Gereformeerde Kerk in Nederland
en hun betrokkenheid bij de
Wereldraadprogramma's tegen
Zuid-Afrika. Nu was er de
verklaring Om de verhoudingen te
herstellen en op reis te gaan met
onze Nederlandse familie”. 's
Avonds hebben we met de ZuidAfrikaanse gasten het Avondmaal
gevierd.
Het beleidsplan 'Met Hart en Ziel”
2013-2016 voor de
Dienstenorganisatie nam
natuurlijk veel tijd in beslag. Een
paar punten daaruit waren:
Stimuleren van nieuwe vormen
van kerk-zijn; het ontzorgen van
gemeenten door na te gaan
denken hoe het moet als de
gebouwen een te zware last
worden; ook wordt er nagedacht
over een pool van predikanten.
Vooral als een gemeente geen
volledige predikantsplaats meer
kan betalen, wordt het ook voor
jonge predikanten heel moeilijk
om een volledige werkweek te
krijgen. Als u meer wilt lezen over
alle agendapunten en besluiten,
dan kunt u veel informatie vinden
op www.PKN/actief in de
kerk/synode

De tweede dag was het
agendapunt over Nieuw Hydepark
natuurlijk erg belangrijk. Na het
praten over nut en noodzaak en
natuurlijk ook over het geld, werd
er besloten om op Hydepark een
nieuw gebouw te plaatsen waarin
ruimte is voor zowel een
vakantiehotel voor zieken en
gehandicapten, als voor een “huis
van de kerk” waar ruimte is voor
opleiding van predikanten en
gemeenteopbouw. Het wordt dan
samen een nieuw gebouw, waar
keuken, personeel en de kapel
samen gebruikt kunnen worden.
Het Rooseveldthuis, dat nu
gebruikt wordt voor het
belangrijke diaconale werk voor
zieken en ouderen is dermate
verouderd, dat het ook niet meer
aangepast kan worden voor de
huidige tijd. Met ruime
meerderheid werd besloten om
deze belangrijke stap te zetten.
De derde dag was er na het
vergaderen tijd voor het afscheid
nemen van ongeveer 110
synodeleden.
De synode gaat in januari bestaan
uit 75 afgevaardigden, eigenlijk
weer terug naar de tijd van voor
de vorming van de Protestantse
Kerk. Dat betekende voor mij na
drie jaar ook afscheid nemen.
Namens onze classis zal Ds.
Hester Smits in de synode haar
plaats nog voor 4 jaar innemen.
Geke Geveke.
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Ingezonden
Winterconcert
Medemalaca Vocali
Op zondagmiddag 9 december
geeft zangvereniging Medemala
Vocali om 16.00 uur een compact
maar gevarieerd klassiek concert
met medewerking van een
professioneel strijkorkest,
hoboïste, trompettiste én de
Canadese pianiste Deborah
Pardy op vleugel en continuo
(kistorgel).
Op het programma staan mooie
werken van o.a. Bach (Jesus
bleibe), Elgar en Vivaldi (Gloria).
Ervaren solisten komen uit eigen
gelederen en het geheel staat
onder deskundige leiding van
dirigent Jan Laan.
Kaarten voor slechts € 8,-- zijn
verkrijgbaar bij:
Praktisch Projectmeubel
Nijverheidsweg 6a – 1671 GC
Medemblik
T 0227 – 540015
info@praktischprojectmeubel.nl

Persbericht “Kind of Koning”
Kind of Koning is een muzikale
kerstvertelling op muziek gezet
door Frank Hoebe en van teksten
voorzien door Tineke Hauwert. De
eerste uitvoering van dit
bijzondere kerststuk heeft
plaatsgevonden in 2002. Nu tien
jaar later is het verhaal hetzelfde
gebleven (uiteraard), Maar de
muziek is ingrijpend veranderd en

het koorstuk is nu voorzien van
een theatrale regie, waardoor het
niet alleen voor het oor een genot
is, maar ook zeer aangenaam is
om naar te kijken. Frank Hoebe
staat bekend om zijn schitterende
meerstemmige zinsmelodieën en
een zeer afwisselend muzikaal
repertoire.
Op 14 en 15 december
aanstaande zal Hoebe
Muziekprojecten deze vernieuwde
productie
uitvoeren in Middenmeer en
Spierdijk. Met een koor, een
gevarieerd instrumentaal
ensemble en solisten is dit een
voorstelling om niet te missen.
De solisten zijn: Mirelle van der
Veer als Maria en Nico
Hoogenboom als Jozef. Er zijn 4
jonge vertelsters die u op
bijzondere wijze door het verhaal
heen loodsen. Ook de herders, de
engelen en de wijzen uit het
Oosten zullen niet ontbreken.
Heel bijzonder is ook dat bijna alle
solisten vanuit het koor komen.
De levendige uitbeelding maakt
dit stuk uitstekend geschikt voor
kinderen, het maakt het echt een
familievoorstelling!
De helft van de opbrengst van
deze voorstellingen komt ten
goede van de betreffende kerken.
En voor Spierdijk met name ten
goede van de actie “verwarm de
kerk”
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De voorstellingen zijn:
14 december om 20:15 uur in de
RK Kerk Maria, Sterre der Zee te
Middenmeer
15 december om 20:15 uur in de
RK Kerk St. Georgius te Spierdijk
Kaarten zijn 9 euro in de
voorverkoop (10 euro aan de
kerk) en zijn te bestellen via de
website
http://www.hoebeprojecten.nl
of af te halen bij:
S Hoebe-Koeman tel. 0229563430, M ter Schure-Hoebe tel.
0229-563193
En voor Middenmeer bij: A.
Meijerink Brugstraat 36 tel 581906
Kerst Theater Tour
Wandel mee langs kersttheater in
Zaandijk op 21 december 2012
De Zaanse Kerst Theater Tour is
een verrassende wandeling door
oud Koog en Zaandijk langs elf
scènes uit het kerstverhaal maar
dan in een modern, humorvol
jasje gestoken. Onder leiding van
een gids gaan de deelnemers in
groepsverband langs herkenbare,
tot leven gekomen kerstscènes.
Zo staan ze onder meer oog in
oog met barse Romeinse soldaten
en een mysterieuze profetes,
maar moeten ze ook ‘kijvende
wijven’ trotseren. Om uit te komen
bij de herberg waar die bijzondere
Koning 2012 jaar geleden werd
geboren.

Zaandijk/De Ontmoeting en wordt
samen met de R.K.-kerk Heilige
Martelaren van Gorcum, de
gemeenschap Zaandijk van het
Apostolisch Genootschap en de
Hervormde Kogerkerkgemeente
georganiseerd.
Schrijf je net als Maria en Jozef in,
maar dan op
www.kersttheatertour.nl en laat je
verrassen door het kerstevangelie
in deze tijd. Als uw betaling is
ontvangen krijgt u uw
entreebewijs op 21 december op
de aanvangstijd die u zelf heeft
gekozen.
Volwassenen € 5,- ,
Kinderen € 2,50,-,
Gezin met maximaal 4 kinderen €
15,00 (inclusief consumptie:
warme chocolademelk of
Glühwein).
Echt een vraag? Bel: 06 - 1117
8480
Wat: Zaanse Kerst Theater Tour
Wanneer: Vrijdagavond 21
december 2012 tussen 16.45 en
22.00 uur,
lengte wandeling ruim een uur
Waar: Koog aan de Zaan (bij
Parkzicht)
Hoe: kies je starttijd en geef je op
op www.kersttheatertour.nl
(verplicht – vol is vol)

De ZKTT is een initiatief van de
Gereformeerde kerk KoogOnderweg December 2012 -16

Leesrooster om thuis te lezen
za. 1
zo. 2
ma. 3
di. 4
wo. 5
do. 6
vr. 7
za. 8
zo. 9
ma. 10
di. 11
wo. 12
do. 13
vr. 14
za. 15
zo. 16
ma. 17
di. 18
wo. 19
do. 20
vr. 21
za. 22
zo. 23
ma. 24
di. 25
wo. 26
do. 27
vr. 28
za. 29
zo. 30
ma. 31

Openbaring 3:1-6
Openbaring 3:7-13
Openbaring 3:14-22
2 Tessalonicenzen 3:1-5
2 Tessalonicenzen 3:6-18
Zacharia 9:1-8
Zacharia 9:9-17
Zacharia 10:1-5
Zacharia 10:6-12
Zacharia 11:1-14
Zacharia 11:15-17
Psalm 126
Zacharia 12:1-8
Zacharia 12:9-13:1
Zacharia 13:2-6
Zacharia 13:7-9
Zacharia 14:1-11
Zacharia 14:12-21
Lucas 1:1-25
Lucas 1:26-38
Lucas 1:39-56
Lucas 1:57-66
Lucas 1:67-80
Lucas 2:1-14
Eerste Kerstdag
Lucas 2:15-21
Tweede Kerstdag
1 Johannes 1:1-2:2
1 Johannes 2:3-11
1 Johannes 2:12-17
Lucas 2:22-35
Lucas 2:36-40
Lucas 2:41-52

Schone schijn
Weinig invloed, grote kracht
Lauwheid
Bid ...
... en werk
Verdediging
Doel: vrede
De goede herder komt
Het komt goed
Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
Herderlijk vermaan
Een droom wordt werkelijkheid
Kracht van God
Wasgelegenheid
Einde van de valse profetie
Loutering
Toekomst voor Jeruzalem
Aan de HEER gewijd
Priesterzegen
In gezegende omstandigheden
Magnificat
Johannes is zijn naam
Eerste woorden van Zacharias na 9
maanden
Bijzonder gewoon
Kraambezoek
Licht
Oud en nieuw
Tijdelijk of blijvend
Teken van vrede - voor wie het ziet
Profetes in actie
Thuis

Nieuwe rooster 2013 was nog niet beschikbaar
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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 Nelly An Bos,  545477
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