Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Zondag 4 november
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Jonkman

Zondag 18 november
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Borst

Koster:

Koster:

L. Voorthuyzen
Tel: 541039

K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte:
1e
Kerk in Actie
e
2
Kerk

Collecte:
1e
Kerk
2e
Onderhoud gebouwen

Woensdag 7 november
Dankdag voor gewas en arbeid
Aanvang:
19.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Zondag 25 november
Voleindingszondag
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Collecte:

Diaconie

Koster:

Schikking:

Pinkstergroep

Zondag 11 november
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

J. Kool
Tel. 541127

J.C. Klercq
Tel: 543921

Collecte:
1e
Kerk
2e
Eigen werk
Bloemenfonds
Schikking:

Collecte:
1e
Diaconie binnenland
2e
Kerk
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Pinkstergroep

Bij de diensten

Ziek en zeer

Op de 4de november zal ds.
Jonkman uit Amsterdam voorgaan
in de dienst.
De woensdag hierna vieren we
Dankdag voor Gewas en Arbeid.
Aansluitend houden we dan de
gemeenteavond.
De zondag erna, 11 november ga
ik zelf voor. We lezen dan uit het
evangelie naar Marcus over de
farizeeën die Jezus vragen maar
het belangrijkste gebod. Ze
vragen zich in feite af , waar ze
voor leven. Wij denken na over
diezelfde vraag.
In de dienst op 18 november zal
mw. ds. Borst uit Enkhuizen de
voorganger zijn.
Op de laatste zondag van
november, de 25ste, is het de
laatste zondag van het kerkelijk
jaar. We zullen dan in de dienst
alle gemeenteleden gedenken die
in het afgelopen jaar zijn
overleden. Hun familieleden
nodigen we van harte uit om
samen met ons te gedenken en
een kaars aan te steken.
Dat we in alle diensten iets mogen
ervaren van Gods aanwezigheid
in woord en stilte.

Voor
zover
ons
bekend,
liggen
er geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
Wel wonen er enkele
gemeenteleden buiten Medemblik
In huize Sorghvliet in Andijk woont
na een periode van ziekte alweer
enige tijd mevr. Kool-Breen. Ze
heeft het best naar haar zin en
door oefening is het lopen met
sprongen vooruit gegaan.
In het Liornehuis woont mw. de
Boer, die vroeger in de
Kanaalstraat woonde, alweer
geruime tijd. Het valt haar niet
mee. Ze had in de thuis veel
aanloop van familie, maar de
afstand naar Hoorn is voor de
kleinkinderen te ver en de
kinderen zijn ook beperkt in
vervoersmogelijkheden. Ze wil
graag terug naar Medemblik,
maar er is hier geen plaats.
Beide dames houden graag
contact met Medeblik, een kaartje
of een bezoekje wordt erg op prijs
gesteld.
We leven mee met allen die ziek
zijn of door omstandigheden niet
meer thuis kunnen wonen en wij
bidden dat zij, waar ze ook
verblijven, Gods zegen in hun
leven mogen ervaren. Dat zij bij
Hem troost vinden als het moeilijk
is.

Ds. Tineke Don

Ds. Tineke Don.
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Overdenking
Schreef ik vorige maand een
stukje dat ik vond in de ‘Open
Deur’, zojuist viel het nieuwe
nummer in de bus en ik wil u niet
onthouden wat ik deze keer vond.
Het stukje is naar Henk Berflo,
gebaseerd op een tekst van de
adjunct-aartsbisschop van
Ljubljana.
Parabel over het leven na de
geboorte.
Een tweeling zit in de buik van de
moeder. Ze zijn druk in gesprek:
Geloof jij in een leven na de
geboorte?
Natuurlijk. Er móet wat zijn. Ik
denk eigenlijk dat dit hier de
voorbereiding is op een leven na
de geboorte.
Wel nee. Hoe zou dat er uit
moeten zien? Nee hoor, er is
geen leven na de geboorte.
Ik weet het niet precies, maar ik
stel me toch iets voor met veel
meer licht. En eten met eigen
mond, en lopen op onze eigen
voeten
Onzin! Zélf lopen en zelf eten!
Voor lopen is hier geen plaats en
voor eten hebben we toch een
navelstreng. Nee hoor, er is geen
leven hierna.

Maar de navelstreng is wel heel
erg kort. Dit hier kan toch niet
alles zijn. Ik geloof toch dat er
hierna iets heel nieuws begint.
Iets dat we gewoon nog niet
kennen.
Maar er is nog nooit iemand
teruggekeerd na de geboorte! Het
leven eindigt hier, in deze smalle,
donkere, waterige ruimte.
Nou ja, ik weet ook niet precies
hoe het leven na de geboorte zal
zijn. Maar we zullen toch onze
moeder zien en die zal voor ons
zorgen.
Moeder???? Jij gelooft in een
moeder? En waar is die moeder
dan?
Nou, gewoon, om ons heen,
overal om ons heen.
Ik geloof er niets van. Ik heb nog
nooit een moeder gezien, dus ze
bestaat niet.
Ik heb haar ook nog nooit gezien,
maar af en toe, als we helemaal
stil zijn,
kan ik haar horen zingen, en voel
ik haar hand over onze wereld
strelen.
Weet je, volgens mij begint het
leven toch pas na de geboorte.
Ds. Tineke Don
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Uit de pastorie
Het werk aan
het project
rond
kunstwerken
voor Advent
en Kerst
begint steeds
meer vorm te
krijgen. Het is
heel inspirerend om eraan te
werken.
Voor alle Adventszondagen,
diensten rond de Kerst en voor de
zondag ná Kerst heb ik
kunstwerken gevonden rond de
lezingen uit de eerste
hoofdstukken van het evangelie
van Lucas. Het meest zijn het
schilderwerken, moderne en
oudere, er zit één reliëf bij en één
gravure.
Vanaf 8 november ben ik weer
terug aan het werk.
Dank aan allen die dit studieverlof
mogelijk hebben gemaakt.
Een groet voor u allen.

duurt de afronding en daarmee
het voorstel aan de gemeente wat
langer dan in het voorjaar
verwacht. Vooral het bepalen van
een juiste en reële visie voor de
komende jaren over onze
gemeente en de daarmee
samenhangende financiële
mogelijkheden vergt veel tijd.
Daarom geen beleidsplan op de
komende gemeenteavond.
Mogelijk zal hiervoor begin 2013
een aparte gemeenteavond
worden belegd.
In het voorjaar zijn stagiaires van
het Horizon college afd.
communicatie bezig geweest met
een stage op het gebied van
communicatie. Hiervoor hebben
zij een documentaire gemaakt
over de Bonifaciuskerk. Die willen
wij u graag tonen op 7 november.
Na de pauze is er voldoende
gelegenheid vragen aan de
kerkenraadsleden te stellen.
Namens de kerkenraad,
Elly van der Heijden,
Scriba

Ds. Tineke Don

Mededelingen
Gemeenteavond 7 november
aansluitend aan de
Dankstond voor Gewas en Arbeid
Momenteel wordt door de
verschillende colleges nog hard
gewerkt aan het beleidsplan. Door
de vakantieperiode die voor
sommige kerkenraadsleden zich
niet beperkt tot de schoolvakantie,
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Ouderenmiddag
Dinsdag 6 november a.s. bent u
weer van harte welkom op de
ouderenmiddag. Om 14.30 uur
staan koffie en thee voor u klaar
in de Bonfoyer van de
Bonifaciuskerk.
Deze middag wordt verzorgd door
mevr. Miedema. Zij is goud- en
zilversmid. Over haar werk kan zij
veel vertellen en laten zien.
U mag ook een voorwerp/sieraad
meenemen. Mevr. Miedema kan
de echtheid en waarde hiervan
bepalen. (Schrijft u even op wat u
meeneemt).
Filmavond “Babette’s Feast’
Dinsdag 20 november om 19.30
uur draaien we weer een film in
de Bonfoyer.
Dit keer is het Babette’s Feast.
Het is een film over sensuele,
kunstzinnige passies en
verborgen verlangens. Regisseur
en schrijver Gabriel Axel
baseerde zijn film, waarvoor hij de
Oscar Beste Buitenlandse Film
won, op een kort verhaal van Out
of Africa's Isak Dinesen.
Aan de verlaten kust van
Denemarken wonen Martina en
Philippa, de prachtige dochters
van een strenge Protestantse
pastoor die elk aards genot
afkeurt. Op een dag arriveert de
mysterieuze Babette, die de
Franse onrusten ontvlucht is, in
het diep religieuze en geïsoleerde
dorpje.

De twee zussen besluiten haar
onderdak aan te bieden in ruil
voor het verrichten van
huishoudelijk werk. Babette werkt
14 jaar als hun persoonlijke
huishoudster. Op een dag krijgt ze
het bericht dat ze de loterij
gewonnen heeft. Met het
geldbedrag besluit ze de
bevolking van het dorp op een
enorm feestmaal te trakteren. Het
wordt een diner om nooit te
vergeten...
Een bijzondere film die zeker de
moeite van het napraten waard is.
Een intekenlijst zal tegen die tijd
in de Bonfoyer liggen.

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD
Voor het december nummer
kunt u uw kopij
insturen tot en met
Donderdag 22 november
Bij voorkeur via het bekende
emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
Het kerkblad zal dan rond
Vrijdag 30 november verschijnen.
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Postadressen verpleeg- en
ziekenhuizen
Westfries Gasthuis
Postbus 600
1620 AR Hoorn
Liornehuis
West-Friesehof 153
1624 HG Hoorn

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

Nicolaas Verpleeghuis
Postbus 69
1610 AB Bovenkarspel
AMC
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
VU Medisch Centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Overleden:
26-09-2012:
De heer J. Kuitems
in de leeftijd van 86 jaar

MCA
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

27-09-2012:
Mevrouw T. Vijn-Zwaan
in de leeftijd van 75 jaar

GGZ-Hoorn
Maelsonstraat 1
1624 NP Hoorn

Uitgeschreven:
Mw N. de Bruijn-Paauw
Schuitevoerderslaan 25

Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbeke

Verjaardagen:
04-11:
Mw C.P.M.
RoosendaalSchaper
Sint Maartenshof 5

Woonzorgcentrum Waterpark
Uivertstraat 1
1671 EL Medemblik

05-11:
Mw J. Schermer-Kistemaker
Hoogesteeg 4B
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07-11:
Dhr K. van der Vaart
Houtkopersgilde 5

Donderdag 8 november
18.00 uur
Samen aan tafel
In de Bonfoyer

12-11:
Mw G.J. Oldenhof-Versloot
Konstabelstraat 22
14-11:
Mw L.C.C. van Bergen-Meijers
Turfhoek 10
18-11:
Dhr A. Monshouwer
Waterborg 201

Maandag 12 november
19.30 uur
Vergadering Pastorale Raad
In de consistoriekamer
Dinsdag 13 november
10.00 uur
Vergadering Raad van Kerken
In de RK-pastorie
Donderdag 15 november
20.00 uur
Avond over Ruth
In de Bonfoyer

19-11:
Mw A. Klercq-Schoon
Lijnbaanplantsoen 2
20-11:
Dhr K.D. Meurs
Breeuwershof 10

Dinsdag 20 november
19.30 uur
Film ‘ Babette’s Feast’
In de Bonfoyer

23-11:
Mw T. Visser
Bagijnhof 18A

Donderdag 22 november
20.00 uur
Vergadering moderamen
In de consistoriekamer

Agenda
Dinsdag 6
november
14.30 uur
Ouderenmiddag
In de Bonfoyer

Dinsdag 27 november
19.30 uur
Vergadering kerkenraad
In de consistoriekamer

Woensdag 7 november
na de dankdagviering
Gemeenteavond
In de Bonfoyer
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Ingezonden
Na de storm
Dat was het. De periode kort voor
en direct na het overlijden van
Anne-Marie beleefde ik als een
storm in mijn hoofd. Nu is de wind
wat gaan liggen en kijk ik terug op
een periode vol herinneringen.
Herinneringen aan Anne-Marie –
morgen zouden we achtenveertig
jaar getrouwd zijn – maar ook aan
al die mensen die ons de laatste
drie jaar tot steun en troost zijn
geweest door hun meeleven, hun
belangstelling, hun aanwezigheid,
hun zorg, maar ook met hun
deskundigheid. Van de Bretonse
campingbaas tot de Alkmaarse
internist en van de wijkverpleegkundigen die elke dag
langs kwamen tot de gemeenteleden uit Enkhuizen en van elders
die een kaartje stuurden. En heel
bijzonder al die mensen die op
enigerlei wijze bijdroegen aan het
avondgebed en de dankdienst op
27 en 28 juni of daar ‘alleen maar’
aanwezig waren. Het was goed
zo. Dank daarvoor.
We zongen een lied uit Taizé dat
Anne-Marie en ik daar in 1991
voor het eerst zongen:
La ténèbre n’est point ténèbre
devant toi, la nuit comme le jour
est lumière(Ps. 139:12).
Sindsdien is dat lied met haar
mee gegaan. In dat licht is zij nu
en dat licht is ook bij ons.
Kees van Zijverden,
1 oktober 2012

Studiebijeenkomst
De provinciale ZWO werkgroep
nodigt u graag uit voor een
studiebijeenkomst rond het
thema: Luisteren naar Een Ander
Joods Geluid over het IsraëlischPalestijnse conflict.
Voor de Protestantse Kerk in
Nederland vormen Israël en de
Palestijnse gebieden een
bijzonder aandachtsgebied. De
kerk stelt in haar kerkorde dat zij
zich ‘onopgeefbaar verbonden’
weet met Israël. In de IP-nota uit
2008 stelt de kerk tegelijkertijd,
dat zij de wijze waarop Israël
zichzelf verstaat respecteert.
Samen met Joodse gesprekspartners wil de kerk zich richten
op een kritische reflectie met
betrekking tot die verbondenheid,
in directe relatie tot het internationaal recht. Tijdens deze
avond zullen leden van EAJG hun
visie op de situatie in Israël en de
Palestijnse gebieden uiteenzetten,
waarbij wij als leden van de
Protestantse kerk vast veel
kunnen leren van hun genuanceerde inzet, die zowel het
bestaansrecht van de staat Israël
als de mensenrechten en het
internationaal recht hoog houdt.
Graag tot ziens op donderdag 22
november, aanvang om 20.00 uur
in de Ter Coulsterkerk, Holleweg
111 in Heiloo. We vragen voor
deze avond een vrijwillige bijdrage
van € 5,00. Opgeven bij: Karel
Jungheim, telefoon 06-15179361,
of per e-mail:
j.jungheim@kerkinactie.nl.
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Leesrooster om thuis te lezen
za. 3
zo. 4
ma. 5

2 Kronieken 32:1-23
Psalm 20

Overwinning
Overwinningslied

2 Kronieken 32:24-33

Vrede

di. 6

Handelingen 15:36–16:10

Wie gaat er mee?

wo. 7

Handelingen 16:11-24

Gevangen

do. 8

Handelingen 16:25-40

vr. 9

Handelingen 17:1-15

Bevrijd
Schriftbewijs

za. 10

Handelingen 17:16-34

zo. 11

Handelingen 18:1-11

ma. 12

Handelingen 18:12-22
Marcus 11:1-11

di. 13
wo. 14
do. 15
vr. 16
za. 17
zo. 18

Nieuwsgierigheid
Stof tot nadenken
Het werk gaat door
Palmpasen

Marcus 11:12-26

Het gaat om de vruchten

Marcus 11:27–12:12

Vragen en antwoorden

Marcus 12:13-27
Marcus 12:28-34
Marcus 12:35–44

Gods kracht onderschat
Het belangrijkste gebod
Schijn en werkelijkheid

ma. 19

2 Tessalonicenzen 1:1-12

Trouw

di. 20

2 Tessalonicenzen 2:1-12

wo. 21

2 Tessalonicenzen 2:13-17
Openbaring 1:1-9

Satans werk
Bemoediging

do. 22
vr. 23
za. 24
zo. 25
ma. 26
di. 27
wo. 28
do. 29
vr. 30

Vrede van a tot z

Openbaring 1:10-20

Visioen op zondag.

Marcus 13:1-13

Weeën

Marcus 13:14-23

Wees gewaarschuwd

Marcus 13:24-37
Openbaring 2:1-7

Wees waakzaam
Terug naar de bron

Openbaring 2:8-11

Door de verdrukking heen

Openbaring 2:12-17

Goede naam

Openbaring 2:18-29

Sterkte / zwakte analyse
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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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