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Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Zondag 9 januari
Aanvang
10.00 uur
Voorganger: ds. F. Brommet

Koster:

K. van Duijn
Tel: 540414

Zondag 23 januari
Oecumenische dienst
m.m.v. het Jambokoor
Aanvang:
10.00 uur
Voorgangers: Ds. T. Don
en Ds. W. v.d. Molen
Koster:

Collecte
1e
Kerk
2e
Pl. Pastoraal werk

Zondag 16 januari
Afscheid ambtsdragers
Aanvang
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Collecte:
Speciaal doel: Motherwell

Zondag 30 januari
Aanvang
10.00 uur
Voorganger: Ds. H.K. Zijlstra
Koster:

Koster:

J.C. Klercq
Tel: 543921

Collecte
1e
Kerk
2e
PKN Oecumenisch werk

J. Kool
Tel. 541127

L. Voorthuyzen
tel. 541039

Collecte
1e
Kerk
2e
Kerkverwarming
Bloemenfonds
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In Memoriam

waren moeilijk en zwaar. Ouder
worden en niet meer voor jezelf

JANTINA MOES –
MASEREEUW
weduwe van Piet Moes
„de buschauffeur’
Geboren te Opperdoes
3 juli 1923
Overleden te Medemblik
2 december 2010
‘Herinner mij maar niet in
sombere dagen. Herinner mij in
de stralende zon hoe ik was
toen ik alles nog kon.’
Zo stond er op de rouwkaart
geschreven en dat hebben haar
kinderen en kleinkinderen
gedaan op zeven december
2010 in het crematorium te
Schagen.
Haat leven werd in het licht
gezet met goede en dierbare
herinneringen. Haar
schoondochter deed dit aan de
hand van foto‟s , een album van
haar leven met alles wat daarbij
hoort aan lief en leed. Dierbare
herinneringen die werden
gedeeld met allen die aanwezig
waren.

kunnen zorgen is zwaar, een
proces van verlies. Stukje bij
beetje moet je veel loslaten,
afscheid nemen van je
krachten, van je gezondheid,
van je geheugen dat je in de
steek laat en het meer en meer
afhankelijk worden van de zorg
van anderen.
Na een volbracht leven is daar
het einde gekomen en dat was
goed, zeiden jullie haar
kinderen.
Nu is zij thuisgekomen bij de
Goede Herder waar alle tranen
zijn gedroogd, waar geen
verdriet en geween meer is. De
Goede Herder laat niet los wat
zijn hand begon en Hij gaat met
hen die na-bestaan dankbaar
voor het leven van Jantina
Moes – Masereeuw die zo nabij
en dierbaar was. Dankbaar
voor alle vriendschap, zorg en
vreugde die van haar is
uitgegaan. Dankbaar voor alle
goede en mooie herinneringen
aan haar.
Ds. Willemijn Francissen

Zevenentachtig jaar is zij
geworden en naar menselijke
maatstaven is dat een lang
leven. De laatste maanden
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Overdenking
Greetings to all the members of
the congregations of Medemblik
hoping you have enjoyed
Christmas.
We are preparing to build the
church building in February
2011 hoping to finish later in the
year. May the new year bring
you and your congregation an
abundance of blessings.
(vertaling)
Groeten aan al de leden van de
gemeente in Medemblik, in de
hoop dat u een fijne Kerst heeft
gehad. Wij zijn bezig met de
voorbereidingen voor de bouw
van de kerk in februari 2011 en
we hopen die later in het jaar af
te ronden. Moge het nieuwe jaar
u en de gemeente een
overdaad aan zegen brengen.
Deze woorden ontving ik via
email van mijn collega ds.
Rodney Thabane uit Motherwell.
Zoals Nicolette na haar reis in
augustus al vertelde, is de bouw
van de kerk nog niet begonnen,
omdat volgens de wetgeving, dit
soort bouwactiviteiten binnen
een jaar moeten worden
afgerond. Vandaar dat er pas in
2011 wordt begonnen. (Dat
betekent dus ook dat we nog
geen foto‟s van de bouw kunnen
publiceren, want die zijn er nog
niet.)

Het is toch wel bijzonder om
door dit soort e-mails te ervaren
dat we niet een kerk op een
eilandje zijn, een kerk alleen in
Medemblik, maar dat we in
verbinding staan met ieder die
ons raakt, voor wie wij ons hart
willen openen. De situatie in
Motherwell raakte ons, ds.
Thabane spraak zeer
inspirerende en hoopvolle
woorden, en zo waren de
banden tussen Medemblik en
Motherwell een feit.
We wensen de mensen in
Motherwell, ds, Thabane, zijn
gezin, zijn gemeentes en allen
die samen de schouders zullen
zetten onder de bouw van een
gebouw, van harte alle goeds
toe voor 2011 en hopen dat in
het nieuwe gebouw tot eer van
God, de Eeuwige, zal worden
gezongen, gebeden,
gesproken, gedoopt, gedeeld.
We bidden dat het de
gemeente, voor ons zo ver
weg, goed zal gaan en dat zij
mag groeien en bloeien, mede
dankzij het nieuwe gebouw, dat
een ontmoetingsplaats met God
en met elkaar mag zijn.
Dat zijn zegen mag rusten op
de opbouw van gebouw en
gemeente.
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Ds. Tineke Don

Uit de pastorie
Allereerst wil ik u allen van harte
een goed en
gezegend
nieuw jaar
toewensen.
Al onze
wensen
zullen dit
jaar zeker
niet
uitkomen,
maar dat we in ieder geval
vrede mogen hebben met wat
ons treft of overkomt.
Dank u voor alle goede wensen
en lieve woorden, die u ons via
de brievenbus stuurde. Het was
bijzonder, al die bemoedigingen
en goede wensen. Als u dit leest
ben ik al weer een paar dagen
aan het werk. Met de ARBOarts en de begeleiding is
afgesproken dat ik in januari
weer voor 50% zal werken. Het
streven is dan om dit uit te
bouwen om in maart weer mijn
volledige aantal uren te hebben
bereikt. Afwachten is even of
het allemaal volgens plan zal
verlopen, dat kan alleen de
ervaring leren. Zelf heb ik er wel
goede moed op.
Wat is er eigenlijk gebeurd?
Door allerlei oorzaken was ik
moe, niet zozeer lichamelijk,
maar eerder geestelijk. Alles
was me te veel, bij het minste
geringste schoot ik in tranen en
ja, dan kun je beter een paar
stappen terug doen om weer

nieuwe energie en nieuwe
inspiratie te zoeken.
Vandaar dat ik nu begin met de
diensten van deze maand en
wat noodzakelijke pastorale
bezoeken. Verschillende
afspraken, zoals die voor de
dia-presentatie over de
Israëlreis voor de bezoekers
van de ouderenmiddag, gaan
gewoon door. Andere
activiteiten zal ik nog even
uitstellen. Dat geldt ook voor de
Bijbelavond van 3 febr. a.s.Die
komt zeker op een later tijdstip.
Ik hoop door wat zuiniger om te
springen met mijn energie en
meer accent te leggen op de
dingen die energie geven dan
op die welke veel energie
vergen, dat ik de balans weer
terug zal vinden.
Wat me van het hart moet, is
dat ik erg dankbaar ben voor al
die gemeenteleden,
ambtsdrager of niet, die in de
tijd van mijn afwezigheid een
stapje extra hebben gedaan om
alles gaande te houden. Dank
ook aan collega‟s dichtbij en
verder af, die insprongen
tijdens de feestdagen.
Een hartelijke groet aan u allen,
Ds. Tineke Don.
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Ziek en zeer

Mededelingen
Kunst- en Kerstfair 2010
De derde KKF was weer een
mooi succes!

Voor zover bekend ligt op dit
moment niemand in het
ziekenhuis.

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD FEBRUARI
Voor het nummer van februari
kunt u uw kopij insturen tot en
met
Donderdag 27 januari
Bij voorkeur via het bekende
emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
of
Meerlaan 40 A.
Het kerkblad zal dan rond
vrijdag 4 februari uitkomen.

Mooi omdat de kerk wederom
prachtig versierd was en mooi
door de vele verschillende
kramen met allerhande
kerstartikelen, maar ook
sieraden, boeken, bloemen etc.
Verder de kaarten en kaarsen
van Ali en Hannie en de
prachtige kerstballen van de
kraam van Marianne en Iet,
waarvan de opbrengst geheel
ten goede kwam aan het
onderhoud van onze mooie
kerk. Ook de muziek optredens
droegen bij aan de gezellige
Kerstsfeer.
De catering liep geweldig door
een goede afstemming met de
keuken, waardoor iedereen vlot
zijn drankje of soep geserveerd
kon krijgen. Ook het warme
eten, zuurkool of goulash, viel
zeer in de smaak.
De Kerstmannen waren er ook
weer om alle bezoekers een
warm welkom te heten, waarbij
de kinderen natuurlijk een
kleine versnapering kregen.
Een Kerstman hield zich warm
door af en toe een dansje te
doen met een onzichtbare
danspartner. Was een leuk
gezicht en hij mag volgend jaar
terugkomen! Ook de
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vuurkorven droegen bij aan het
warme welkom.
Kortom, organisatoren en
standhouders kijken met een
voldaan gevoel terug op deze
derde kunst- en kerstfair.
Vanaf deze plaats willen we dan
ook een ieder die in wat voor
vorm heeft bijgedragen aan het
welslagen van deze fair zeer
hartelijk bedanken!
En wat heeft het nu
opgebracht? € 4000,00 ! Mooi
toch?!
Kerst 2010
Het is de eerste dag na het
kerstfeest, als ik dit schrijf.
Nog maar een paar dagen, dan
is dit jaar voorbij en gaan we
aan een nieuw beginnen.
Maar op dit moment wil ik met U
terugkijken naar ons kerstfeest,
d.w.z. voor zover we dat als
kerkelijke gemeente met elkaar
gevierd hebben.
Dat doe ik persoonlijk met
enerzijds een treurig gevoel,
omdat we deze dagen zonder
onze eigen predikant hebben
gevierd, en anderzijds met een
dankbaar gevoel, omdat het
gelukkig toch heel goede dagen
waren. Althans, wat mij betreft,
misschien denkt U daar heel
anders over.
Ik vind het jammer dat
ds.Tineke Don door ziekte niet
in staat was deze dagen in de

verschillende diensten voor te
gaan. Zij zal, zoals het er nu
uitziet, gelukkig weer snel in
ons midden zijn. Ik wens haar
toe dat zij zich bij terugkomst,
net als in de achterliggende
dagen, thuis voelt, zich omringd
weet door heel veel aardige ,
meelevende gemeenteleden,
die, als dat nodig is, bereid zijn
een bijdrage te leveren.
Kerstavond hadden we een
gezamenlijke maaltijd. Wat een
mooie traditie is dat inmiddels.
Dit jaar een grotere opkomst
dan ooit. Voor mij als
“buitenpoorter”ook
verschillende nieuwe, mij
onbekende, gezichten. Leuk
hoor.
Ook vertrouwde gezichten: Ds.
Huib v.d. Burg , samen met zijn
vrouw Lucia en hun dochters
Karen en Judith, schoven aan.
We hadden, vanwege de
ingeseinde vriendinnen, een
hele prachtige meidentafel.
Geweldig! De soepen, salades,
enz. enz. lijken ieder jaar weer
anders en mooier te worden.
Hulde aan iedereen, die hier
een inbreng had. Alles ging min
of meer schoon op!
De organisatie, gedichten, het
verhaal: Riet Harkema, Heilke
Kool en Henny Mulder en
iedereen die verder een
bijdrage aan of tijdens deze
maaltijd heeft geleverd:
bedankt!
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Daarna de kerstnachtdienst,
waarin ds. Huib v.d. Burg
voorging en waaraan de cantorij
meedeed. Omdat Arnold de
Greeuw niet als de nieuwe
dirigent van de cantorij
aanwezig kon zijn, nam Tiny
Warnaar haar oude vertrouwde
taak weer over. De orgels
werden respectievelijk door
vader (Rob) en zoon (Dennis)
v.d. Heijden (koororgel,
begeleiding cantorij) bespeeld.
Het was wel behoorlijk koud in
de kerk, maar met alle
versiering en de kaarsen heel
sfeervol. Dank aan ds. v.d.
Burg, die helemaal uit
Harderwijk was gekomen om in
deze dienst voor te gaan. De
kerstperiode is niet bepaald een
eenvoudige periode voor de
preekvoorziener, voor
predikanten is het een
topdrukke tijd en
gastpredikanten zijn dan
zeldzaam te vinden.
Eerste kerstdag was heel
bijzonder. Ds. Wieteke v.d.
Molen bood, toen zij hoorde dat
onze eigen predikant er niet zou
zijn, aan, samen kerst te vieren.
Zij ging voor en kwam, met haar
gemeente, naar ons toe. Het
was een prachtige dienst! Maar
ook een prachtig gebaar! We
zijn ds. v.d. Molen en onze
doopsgezinde broeders en
zusters hier dankbaar voor.

En op tweede kerstdag een
kerstzangdienst, met als thema
“Ere zij God”verzorgd door
Heilke Kool en Rob v.d.
Heijden.
Zij hadden een dienst
samengesteld, waarin
afwisselend een kerstverhaal
rond de herders,
gemeentezang (vooral veel
bekende kerstliederen) en
orgelspel (je gelooft niet dat dit
allemaal op het orgel kan) tot
een bijzondere gebeurtenis
werden geregen.
Ik zei zachtjes tegen degene
naast mij: “Soms heb je het
gevoel dat je als gemeente
even jezelf overstijgt!”
Ik hoop dat U ook heeft
genoten!
Hannie Huttinga
Oliebollenactie ten bate van
Motherwell
Deze actie die georganiseerd
was door de Pastorale raad
heeft het mooie bedrag van
€ 350,00 opgebracht.
Peter van Mechelen en Wytze
Mulder hebben gebakken ( en
ze waren heerlijk) Tineke van
Mechelen en Nelly Ann Bos
hebben ze ingepakt en Wim
Bakker had een mooie
verwarmde ruimte, waar het
kon geschieden.
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Bij het afhalen van de bollen in
de Bonfoyer konden de
ophalers nog een kopje koffie
krijgen met een oliebol als
voorproefje.
Kortom, eveneens een
geslaagde actie. Volgende jaar
weer? En dan voor ons
monument?







De Pastorale Raad
Aan tafel met elkaar
Dinsdag
11 januari
vanaf
18.00 uur
gaan we
weer met




elkaar aan tafel.
De intekenlijst ligt weer in de
Bonfoyer.
Grote Denkers over de
toekomst.
De derde avond had als thema:
Moraal, op weg naar volwassen
idealisme. Op deze avond
mochten we 17 deelnemers
begroeten.
De centrale vraag van de avond
was: Hebben we om
wereldburger te worden een
nieuwe moraal nodig, een
andere mentaliteit, om goed
samen te kunnen leven?
Susan Neiman, directeur
Einstein-forum te Potsdam:





Je moet eerst je eigen huis
op orde brengen voordat je
naar een ander gaat
wijzen.
Het klassieke Marxisme is
door en door
materialistisch: eerst komt
het eten, daarna de moraal
Idealisme is in diskrediet
gebracht; het jaren 60
idealisme is besmet,
economie is de maat der
dingen.
Mensen praten niet over
politieke vraagstukken,
alleen over economie
Mondialisering stelt nieuwe
vragen aan ons; we staan
op een historisch kruispunt.
Welke houding is
noodzakelijk om een
wereldburger te worden.
Moeten we tot een nieuwe
ethische gedragscode,
nieuwe moraal komen?
Een volwassen idealist kijkt
met 1 oog naar de wereld
zoals die is en met 1 oog
naar de wereld zoals die
zou moeten zijn.
Volwassen zijn betekent
dat je het bestaan van die
beide kanten erkent en ook
dat wij er door verscheurd
worden. Een volwassen
idealist houdt vast aan zijn
idealen, maar beseft
tegelijkertijd dat niet alles
werkelijkheid kan worden.
Neiman wil het
gemeenschappelijke
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vinden tussen gelovigen en
ongelovigen. Aantonen dat
atheïsten en orthodoxe
gelovigen veel meer
gemeen hebben dan zij
denken. Stelt dat moraal
niet van God, maar van de
mens komt. Wij hebben een
fundamenteel gevoel voor
recht en onrecht.
Geloof is misschien nuttig,
want het houdt een gevoel
van moraliteit in stand,
maar het kan ook een
obstakel zijn.
Er zijn 4 morele waarden:
geluk, rede, eerbied en
hoop
Eerbied: Wie heeft de
wereld geschapen? Jij in
ieder geval niet!

Charles Taylor, Canadees
filosoof:
 N.a.v. een nieuwe
gedragscode, moraal: het is
meer een heroverweging
van wat ons maakt tot wat
wij zijn. Het ethische
principe van openheid, dat
je altijd verrijkt als je de
ander begrijpt. Daar wordt
je niet minder, maar meer
van.
 Hoe kun je leren open te
zijn? Door zelf open te zijn (
of te wel al doende leert
men)
Dominique Moisi, politicoloog:



Kun je het dromen, dan
kun je het doen. Het
vermogen om te dromen is
essentieel voor mensen
om dingen te
verwezenlijken.

Antjie Krog, Zuid-Afrikaanse
filosoof en dichteres
 Ik ben mens omdat jij mens
bent. Hoe meer ik dingen
doe die goed zijn voor jou,
des te beter word ik als
mens. Ubuntu……….
Medemenselijkheid. Als ik
mezelf kan vergeten, kan ik
de ander worden.
De volgende en laatste avond
is op 11 januari 2011 om 20.00
uur. Thema: Verbondenheid
De film duurt een halfuur,
daarna praten we erover.
Iedereen van harte welkom,
ook als u de andere avonden
niet heeft gevolgd.
Namens de Pastorale Raad,
Wil Zeldenrust
Filmavond
RABBIT-PROOF FENCE
DONDERDAG 20 JANUARI
Omdat een aantal mensen de
vorige keer niet naar deze film
konden komen kijken, draaien
we hem nogmaals, want hij is
zeer de moeite waard.
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De geschiedenis van het
Australië van de vorige eeuw
herbergt een diep zwarte
bladzijde. Om de Aboriginal
stammen meer en meer te
schikken naar de westerse
beschaving werden op grote
schaal kinderen met geweld
weggerukt uit hun families en
ondergebracht in een soort
opvoedingskamp.
Dit lot treft ook Molly (14), Daisy
(10) en Grace (8) uit Jigalong.
Maar de drie weigeren zich neer
te leggen bij hun vreselijke lot
en ontvluchten.
De weg terug naar Jigalong is
een lange, gevaarlijke tocht van
ruim 2400 km. door de
ongenaakbare woestijn.
Met de autoriteiten op hun
hielen trotseren de meisjes hitte,
honger en vermoeidheid. Om de
weg naar Jigalong te vinden
banen ze zich een weg naar
“the rabbit-proof fence”.
Een hek dat Australië van
noord naar zuid doorkruist met
als doel konijnen tegen te
houden, wordt een symbool
voor de waargebeurde barre
tocht van Molly, Daisy en Grace.
De film duurt ongeveer 1 ½ uur
(als alles het goed doet!)
Daarna willen we graag met
elkaar napraten!!!! Uw vrijwillige
bijdrage komt nog 1 x ten goede
aan onze actie voor Motherwell.
Hannie Huttinga

Medemblik
helpt
Motherwell
Medemblik helpt Motherwell
Op 23 januari wordt tijdens de
oecumenische dienst een jaar
actie-voeren voor Motherwell
afgesloten.
Aan deze speciale dienst wordt
meegewerkt door het
Jambokoor.
Hierbij het persbericht van het
koor:
Jambokoor in viering
Bonifaciuskerk te Medemblik
voor actie: „Medemblik helpt
Motherwell‟.
Op zondag 23 januari a.s.
wordt er in de Bonifaciuskerk te
Medemblik een oecumenische
viering gehouden die in het
teken zal staan van de actie:
” Medemblik helpt Motherwell”.
Het Jambokoor zal hieraan zijn
medewerking verlenen.
Motherwell is de naam van een
grote zwarte township, ca. 10
km. oostelijk van Port Elisabeth
in Zuid-Afrika.
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Er wonen zo‟n 100.000 mensen
in krotten van hout en golfplaat,
vrijwel zonder voorzieningen.
Veel kinderen hebben hun
ouders verloren aan AIDS,
oudere kinderen zorgen voor de
kleinsten, maar meestal moeten
de kinderen zichzelf zien te
redden. Ds. Rodney Thabane
werkt hard aan bewustwording
en ontwikkeling van een grote
groep mensen in het township.
Een golfplaten schuur doet
dienst als ontmoetingsruimte en
kerk. Het is een bouwval. Hier
komen wekelijks zo‟n 8000
mensen samen. In het belang
van de ontwikkeling van de
zwarte gemeenschap van
Motherwell is een
multifunctioneel gebouw zeer
noodzakelijk. De leden van de
kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Medemblik
werden tijdens een bezoek
getroffen door de abominabele
staat van het gebouw en de
visie en de hoop van ds.
Thabane die zo hard werkt voor
een betere toekomst voor de
mensen van Motherwell.
Op allerlei manieren wordt er in
Medemblik actie gevoerd om de
start van de bouw mogelijk te
maken. De dienst in de
Bonifaciuskerk is de afsluiting
van een periode van 14
maanden waarin geld bijeen is
gebracht voor Motherwell.

Het Jambokoor zal met hun
prachtige, uitsluitend
Afrikaanse repertoire de juiste
sfeer in de kerk brengen. Ook
zal men tijdens de dienst uitleg
geven over de betekenis van de
symbolen die worden gebruikt.
Het koor wordt begeleid door
een eigen combo en staat
onder leiding van dhr. Teun
Steur.
Men hoopt met de inzameling
tijdens de dienst het gestelde
doel van € 15.000,-- te
bereiken.
Kunt u onmogelijk bij deze
dienst aanwezig zijn, maar het
doel wel willen steunen; u kunt
uw bijdrage overmaken op
bankrekeningnummer
5968.02.072 t.n.v. Stichting
Medemblik helpt Motherwell.
Kerkenveiling 2011
Op zaterdag 12 maart willen
we weer een kerkenveiling
houden in de Noordbeuk van
de Bonifacerk. Noteert u vast
deze datum in de agenda of op
de kalender.
Graag willen we dan weer
diverse koopjes aanbieden.
Vooral persoonlijke
aanbiedingen doen het altijd
erg goed. We willen u vragen
om na te denken over wat u
eventueel zou kunnen
aanbieden voor de verkoop:
oppassen, een etentje
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verzorgen, een uitstapje
aanbieden enz.
Hebt u creatieve ideeën, laat het
dan aan ons weten. Misschien
hebt u ook iets bijzonders waar
wij als commissie nog voor op
pad kunnen gaan.
Natuurlijk zijn diverse
voorwerpen ook welkom. Als u
opruimt of uw huis verandert,
denkt u dan aan de
kerkenveiling. Misschien zijn er
voorwerpen bij die goed te
verkopen zijn.
De kerkenveilingcommissie
Klaas van Duijn
Geke Geveke
Pieter Dijkstra
Elly van der Heijden

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 € 538,00 opgebracht.
In 2011 gaat de opbrengst van
het Verjaardagsfonds naar de
Voedselbank West-Friesland

De
Voe
dselbank West-Friesland stelt
zich ten doel om personen en
gezinnen die in een (tijdelijke)
financiële nood verkeren te
helpen door het leveren van
voedselpakketten. Naast
armoedebestrijding is het
efficiënter omgaan met voedsel
een belangrijke
nevendoelstelling.
Een gift voor het verjaardagsfonds kan worden gegeven via
het envelopje bij de
verjaardagskaart (graag in de
collectezak doen) of door een
bedrag(je) over te maken op
bankrekening 1324.03.366
t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Medemblik, onder
vermelding van
„verjaardagsfonds‟. Giften
kunnen alleen nog worden
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overgemaakt naar het
bankrekeningnummer, want de
girorekening wordt opgeheven!!
Avondmaalscollectes voor
‘Stichting Medemblik helpt
Motherwell’:
19 december
€ 148,51.
29 augustus
€ 113,82.
Totaal Avondmaalscollectes
2010: € 542,53.
Naast de Avondmaalscollectes
is er tijdens de Paasnachtdienst, op 1e Paasdag en
Hemelvaartsdag gecollecteerd
voor Motherwell. Ook het
financieel overschot van de
Paasmaaltijd was voor
Motherwell.
Binnenkort wordt een nieuw
doel voor de Avondmaalscollectes in 2011 vastgesteld.
Overige collecteopbrengsten:
24 december
Werelddiaconaat
(Kinderen in de Knel): € 248,40.
28 november
Bloemenfonds : € 71,40.
14 november
Werelddiaconaat
(Binnenlands diaconaat):
€ 146,00.
3 november
(Dankdag) St. Red een Kind
(actie Oeganda): € 119,35.

Allen die hebben bijgedragen:
Hartelijk dank!!
Jaarrekening:
Tijdens de gemeenteavond was
er nog een vraag over het hoge
bedrag van de kosten voor het
Avondmaal. Dat bedrag bestaat
voor het overgrote deel uit de
aanschaf van het
Avondmaalskleed voor de
liturgische tafel (€ 510,30),
aangeschaft eind 2008 en
betaald op 3 januari 2009.
St. Hulpverlening vanuit de
Westfriese kerken:
Onlangs is onze jaarlijkse
bijdrage (€ 415,00) weer
overgemaakt naar deze
stichting.
Komende diaconale
collectes:
2 januari
Op verzoek van „Woord en
Daad‟, Tear tegen Armoede,
ZOA Vluchtelingenzorg en
St. Red een Kind collecteren
we voor de slachtoffers van het
natuurgeweld in Myanmar,
Indonesië, Thailand en Benin.
Duizenden mensen zijn in die
landen getroffen door extreem
natuurgeweld in de vorm van
een tsunami, cycloon,
vulkaanuitbarsting en
overstroming.
23 januari
Gezamenlijke dienst
Jambokoor „St. Medemblik
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helpt Motherwell‟. Zie het stukje
eerder in het kerkblad.
6 februari
Werelddiaconaat.
13 februari
Dokters van de wereld
27 februari
Diaconie
Steunverzoeken:
In november zijn de
halfjaarlijkse steunverzoeken
weer behandeld. In december
hebben we in totaal € 995,00
overgemaakt naar allerlei
instanties en 'goede doelen'.
Namens de diaconie,
Jan Pieter Reinstra.

Uit de kerkenraad

Wij zijn erg blij dat dominee
Tineke Don herstellende is. In
januari gaat ze weer voor in de
dienst van 16 januari en in de
oecumenische dienst van 23
januari waar ook het Jambokoor
een grote rol zal vervullen. Deze
dienst is ook de afsluiting van
de acties voor de stichting
Medemblik helpt Motherwell.
Langzamerhand zal ds. Don
haar werkzaamheden weer

gaan oppakken. We hopen op
een goed en voorspoedig
herstel.
Op 16 januari is ook de
afscheidsdienst van de
ambtsdragers die gaan
aftreden. Hannie Huttinga, Jan
Pieter Reinstra en Geke
Geveke zullen dan afscheid
nemen. Hannie Huttinga heeft
dan vijf jaar als ouderling
gediend, ze heeft heel veel
werk verricht en we hebben ook
erg genoten van de
filmavonden die ze heeft
verzorgd en de avonden over
de grote denkers staan nog
vers in het geheugen. Hannie
heeft toegezegd dat ze de
filmavonden wil blijven
verzorgen. Jan Pieter Reinstra
is diaken sinds januari 2006 en
hij is penningmeester van de
diaconie sinds januari 2007. Hij
heeft toegezegd dat hij het werk
als penningmeester van de
diaconie zal blijven doen. Hieke
van der Goot is ook aftredend,
maar omdat er zoveel
vacatures zijn, wil zij nog even
doorgaan voor een jaar met
haar werkzaamheden als
ouderling. Na ruim acht jaar
neemt Geke Geveke ook
afscheid als voorzitter van de
kerkenraad en van het College
van Kerkrentmeesters. Omdat
er nog geen opvolgers
gevonden zijn wordt het
voorzitterschap van de
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kerkenraad bij toerbeurt verricht.
Er blijven dus nog vacatures
voor ouderling, diaken en
ouderling-kerkrentmeester. We
houden de hoop dat een aantal
mensen bereid is om de
vacatures te gaan vervullen.
Op dinsdag 25 januari is er een
gemeenteavond over het
beleidsplan. We willen dan met
elkaar gaan praten over hoe wij
de kerk zien als
geloofsgemeenschap en hoe wij
met elkaar verder willen gaan.
Er zijn boekjes uitgedeeld over
30 modellen van gemeente zijn.
Wij hebben gevraagd of u drie
voorkeuren zou willen aangeven
Uw reactie kunt u indienen bij
een van de kerkenraadleden of
in de collectezak deponeren.
Hebt u nog niet zo‟n boekje
ontvangen, dan ligt dat voor u
klaar in de kerk. Ook kunt u
even een telefoontje doen naar
een van de kerkenraadsleden,
dan krijgt u het alsnog.
Wij hopen op een flinke
opkomst op de gemeenteavond.
Juist door met elkaar van
gedachten te wisselen, krijg je
goede ideeën en kunnen we
werken aan de toekomst van
onze gemeente.
Namens de kerkenraad,
Geke Geveke

College van

Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2011
We staan weer aan het begin
van een nieuw jaar en wij
wensen elkaar in alle opzichten
een voorspoedig en gelukkig
2011 toe. Wij hopen dan dat
veel van onze voornemens die
we voor het nieuwe jaar van
plan zijn uit te voeren,
gerealiseerd kunnen worden.
Ook het college van
kerkrentmeesters van de
gemeente Medemblik waarvan
u lid bent, hoopt dat. Van 18
januari t/m 25 januari 2011,
worden alle gemeenteleden
benaderd voor de jaarlijkse
bijdrage 2011. Deze bijdrage is
geheel bestemd voor onze
gemeente. Daarom vragen wij u
een financiële bijdrage te
verlenen om het kerkenwerk in
onze gemeente mogelijk te
maken, want onze kerk is van
blijvende waarde, want:
 de kerk is de plaats waar je
samenkomt om God te
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ontmoeten, zoals vele
generaties vóór ons ook al
deden. Waar het niet gaat
om wat je bezit of wat je
presteert, maar om wie je
bent. Een plaats waar
iedereen welkom is. Dat is
iets van blijvende waarde.
 de kerk is vaak letterlijk een
baken: een markant
herkenningspunt in de stad of
in het dorp. Als het goed is
dan is de kerkelijke
gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in
het leven. Een geestelijk
thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen
die dat nodig hebben.
 de kerk is ook voor mensen,
die geen speciale binding
met onze kerkelijke
gemeente hebben, een plek
van ontmoeting en inspiratie.
We komen er samen voor de
grote momenten in het leven,
zoals doop en huwelijk, en
voor momenten van rouw en
verdriet.
Kerkbalans, daar geef je voor!
Als christenen en kerkelijk
meelevenden willen wij dat alles
behouden en kunnen doorgeven
aan de generaties na ons. Uw
bijdrage aan Kerkbalans 2011 is
daarom hard nodig, want die
maakt het mede mogelijk dat
onze kerkelijke gemeente haar
unieke en onmisbare functie kan

blijven vervullen. Dat is van
waarde. Van blijvende waarde!
Afscheid
Na 16 jaar gaat Laura van
Bergen afscheid nemen als
penningmeester van onze kerk.
Heel serieus en nauwgezet
heeft ze haar werk verricht. Nu
heeft ze gemeend dat het tijd is
om afscheid te nemen. In Piet
Schenk hebben we een
opvolger gevonden voor haar
werkzaamheden. Na de
overdracht zal hij de
werkzaamheden voortzetten.
Ook Harm van de Wetering
heeft aangegeven dat hij geen
adviseur meer zal zijn van het
College van kerkrentmeesters.
Na heel veel jaren heeft hij nu
een andere taak als vrijwilliger
op zich genomen en die is niet
verenigbaar met het
adviseurschap. Wel wil hij de
opgave voor de belastingdienst
en de salarisadministratie voor
de predikant blijven verzorgen.
Er moet dus nog wel een
vervanger voor de andere
werkzaamheden gezocht
worden.
Langs deze weg willen wij
beiden heel, heel erg hartelijk
bedanken voor hun jarenlange
inzet voor het financiële
gedeelte van de
werkzaamheden voor de kerk.
Het College van
Kerkrentmeesters.
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Postadressen
verpleeghuizen 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: Ina Mellema,
Parklaan 18, 1671 HG
Medemblik. tel. 543951

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

Verhuisd:
Mariëlle v.d. Kooij
van Medemblikkersluisweg 1
naar Leeuwarden
Overleden:
Mw. Jantina Moes- Masereeuw
in de leeftijd van 87 jaar
Verjaardagen:

GGZ-Hoorn
Maelsonstraat 1
1624 NP Hoorn
Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbeke
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13 januari
Mw. A. Rustenburg-Klaver,
Parklaan 9
Mw. L.C.G. Dijkman-Serno,
Bagijnhof 19
1 februari
Mw. E. Smit-Bijlsma,
Valbrug 14
Dhr. D. Schaap,
Lijnbaanplantsoen 6
4 februari
Mw. D. Speelman-Keijzer,
Droge Wijmersweg 11-98,
Wervershoof
5 februari
Dhr. B. Oldenhof,
Konstabelstraat 22
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

Uit de regio
Wisseling van de wacht
Met ingang van 1 januari is
Siep Rienstra,
gemeenteadviseur,
teruggetreden. Zijn opvolger is
ds. B. Olde. Hij zal ons als
gemeente begeleiden en
ondersteunen op verzoek. Zijn
eerste oproep betreft de
trainingen van ambtsdragers in
de regio. Het is goed om als
ambtsdrager met of zonder
ervaring de training minstens 1x
bij te wonen, om te horen wat
het precies betekent om
ambtsdrager te zijn/worden en
wat er wordt verwacht.
De trainingen die worden
aangeboden volgen hieronder:
1. Lectorentraining op
maandagavonden 24 en
31 januari 2011 in Hoorn
2. Diaconaat op
donderdagavonden 3, 10
en 17 februari 2011 in
Alkmaar
3. Pastoraat op
donderdagavonden 3, 10
en 17 maart in Zaandam.
Op www.pkn.nl/pcte vindt u
meer informatie over het
programma van deze
trainingen. Daar kunnen
deelnemers zich ook opgeven.
Kosten gemiddeld 12,50 of 20,euro p.p.. Deze trainingen
behoren bij het basispakket van
de dienstverlening. De synode
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heeft besloten via de
solidariteitskas deze trainingen
te subsidiëren.

Woensdag 12 januari
19.30 uur
Cantorij
Bonfoyer

Wilt u als kerkenraad een
training ter plaatse? Voor uw
eigen ambtsdragers of
vrijwilligers? Dat kan ook. De
kosten daarvoor zijn 100,- of
120,- euro. Ongeacht het aantal
deelnemers. Maximaal 20
personen.

Dinsdag 18 januari
14.30 uur
Ouderenmiddag
Bonfoyer

Agenda

Donderdag 20 januari
20.00 uur
Filmavond
Bonfoyer

Woensdag 19 januari
19.30 uur
Cantorij
Bonfoyer

Dinsdag 25 januari
20.00 uur
Gemeenteavond over beleid
Bonfoyer
Woensdag 5 januari
19.30 uur
Cantorij
Bonfoyer
Dinsdag 11 januari
18.00 uur
Aan tafel met elkaar
Bonfoyer
20.00 uur
Grote denkers
Bonfoyer

Woensdag 26 januari
19.30 uur
Cantorij
Bonfoyer
Speurpuzzel
decembernummer:
Bij het oplossen van de puzzel
merkten we dat er enkele
foutjes in zaten. Excuses voor
het eindeloze zoeken…
Volgende puzzel beter.
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Leesrooster om thuis te lezen
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
di. 1
wo. 2
do. 3
vr. 4

Handelingen 10:1-23a
Handelingen 10:23b-33
Handelingen 10:34-48
Handelingen 11:1-18
Jesaja 60:1-14
Jesaja 60:15-22
Jesaja 61:1-11
Jesaja 62:1-12
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Romeinen 15:1-13
Romeinen 15:14-33
Romeinen 16:1-16
Romeinen 16:17-27
Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14-2:3
Sefanja 2:4-15
Sefanja 3:1-8
Sefanja 3:9-20
Matteüs 4:12-25
Matteüs 5:1-16
Jesaja 54:1-10
Jesaja 54:11-17
Jesaja 55:1-13

Visioenen
Contact
Tweede Pinksterdag
Verantwoording
Stralen van geluk
Eeuwig licht
Jubeljaar
Naamsverandering
Gave gaven
Wees een medemens
Goed burgerschap
God liefhebben
Plicht van de sterkste
Overtuigingskracht
Bijbelstudie
Nieuwe wegen
Hartelijke groeten
Eervolle vermeldingen
Grote schoonmaak
Neem God serieus
Hoop voor Gods volk
Recht
Bemoediging
Startpunt
Het echte geluk
Vruchtbaar
Rechtsbescherming
Gratis, maar niet voor niets
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Adressen
Predikant:

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

College van
Kerkrentmeesters:

G.H. Geveke – de Groot, Westereiland 116,
 543715

Diaconie:
Rekening diaconie:

R. Arendse, Westerdijk 5,  544156
J.P. Reinstra, Vlietsingel 49,  542043
527182 (giro) of 1324.03.366 (bank)

Vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5868.27.404 (bank)
Overige betalingen: t.b.v. kerkblad, solidariteitskas, giften,
collectebonnen, etc. t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5136951 (giro) of 3330.12.992 (bank)
L. van Bergen-Meijers, Turfhoek 10,  541684
Z.W.O.:

t.n.v. ZWO Prot. gemeente te Medemblik
5338820 (giro)

Bonifaciuskerk:

 542207

Bonifaciuskerk:

Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek, Wijdesteeg 17,
 541578

Vermenigvuldiging
en verspreiding:

L. Smoor, Pekelharinghaven 11,  544642

Redactie:

N.F. Vlaming, Meerlaan 40A,  608841
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Website kerk:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

Opgave abonnementen kerkblad à € 9,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan I. Mellema, Parklaan 18,  543951
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