Kerkdiensten
Bonifaciuskerk
Zondag 21 maart
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don
m.m.v. muziekgroep en cantorij

Zondag 7 maart
Aanvang
10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

J. Beek
tel: 541578

Collecte
1e
ZWO Kerk in Actie
2e
Kerk

Koster:

J.C. Klercq
tel. 543921

Collecte:
1e
Kerk
2e
Onderhoud gebouwen

Woensdag 10 maart
Aanvang:
19.30 uur
Gebedsdag voor gewas en
arbeid
Voorganger: Ds. T. Don

Zondag 28 maart
Aanvang:
10.00 uur
Palmzondag
Voorganger: Ds. T. Don

Collecte:

Koster:

Diaconie

Collecte
1e
Kerk in actie
2e
Kerk

Zondag 14 maart
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger:
Mw. Ds. W. Francissen

Bloemenfonds
Koster:

J. Kool
tel. 541127

K. van Duijn
tel. 540414

Collecte:
1e
Kerk
2e
Instandhouding
eredienst
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Donderdag 1 april
Aanvang:
19.30 uur
Witte Donderdag
Maaltijd van de Heer
Voorganger: Ds. T. Don

Zondag 4 april
Aanvang:
10.00 uur
Paasmorgen
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

Koster:

L. Voorthuyzen
tel. 541039

Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk

J.C. Klercq
tel. 543921

Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk

Vrijdag 2 april
Aanvang:
19.30 uur
Goede Vrijdag
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

J. Beek
tel: 541578

Collecte:

Kerk

Zaterdag 3 april
Aanvang:
21.00 uur
Paasnacht
Voorganger: Ds. T. Don
m.m.v. cantorij
Koster:

K. van Duijn
tel. 540414

Collecte:

Diaconie
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Bij de diensten
In de Veertigdagentijd lezen we
over de moeite die de farao van
Egypte heeft om Israël te laten
gaan. Het is een ware
machtstrijd tussen het goede en
het kwade.
Totdat we uiteindelijk op Witte
Donderdag mogen lezen over
de instelling van het
Pesachfeest, de maaltijd van
het ongezuurde brood, aan de
vooravond van het vertrek uit
Egypte.
De Maaltijd van de Heer op
Witte Donderdag is regelrecht
afgeleid van deze
Pesachmaaltijd, ook wel
Seidermaaltijd genoemd. U
leest daarover verderop in dit
blad.
Op zondag 7 maart lezen we
hoe Mozes en Aäron naar de
farao gaan.
Woensdag 10 maart is
gebedsdag voor gewas en
arbeid. Traditioneel komen we
om 19.30 in de kerk voor een
korte dienst. Aansluitend is er
dan een gemeenteavond.
Op zondag 14 maart‟, horen we
hoe God de eerste weigering
van de farao om Israël te laten
gaan, beantwoordt.
Voorganger is dan ds.
Francissen uit Slootdorp.
21 maart is een bijzondere dag,
die we gepast feestelijk invullen.
De cantorij en de muziekgroep
werken mee en we zijn blij een

nieuwe diaken te kunnen
bevestigen. Ik hoop dat velen
hierbij aanwezig willen zijn. We
lezen dan over een volgende
plaag voor Egypte.
28 maart vieren we
Palmzondag met een
gezinsdienst voor jong en oud.
Opnieuw een feestelijke dag,
waar we velen van u hopen te
mogen begroeten. De kinderen
kunnen een Palmpaasstok,
muziek wordt er gemaakt door
de basiscatechisanten die hun
traject afsluiten, feest in alle
opzichten.
In de lezing is het minder
feestelijk voor Egypte. De
plagen komen nu tot een
climax.
Op de avond van 28 maart
beginnen we de Stille Week
met een eerste vesper, dus de
eerste vesper is dit jaar op
zondagavond.
De volgende dagen, maandag
29, dinsdag 30 en woensdag 31
maart volgen de traditionele
vespers in de Stille Week.
Voorgangers zijn ds. Van der
Molen, pastoor Van Dril en ds.
Don, in nog nader vast te
stellen volgorde. Alle vier de
vespers beginnen om 19.00 uur
in de Vermaning in de
Tuinstraat.
Donderdag 1 april, Witte
Donderdag, vieren we de
Maaltijd van de Heer, in een
avonddienst, die begint om
19.30 uur. We lezen dan hoe
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het laatste dreigement van God
aan de farao wordt uitgevoerd
en hoe het Pesachmaal wordt
ingesteld.
Op Goede Vrijdag, 2 april,
komen we om 19.30 uur in stilte
bijeen rond het kruis, om te
lezen, te zingen en te bidden.
Zaterdagavond 3 april om 21.00
uur beginnen we de
Paasnachtviering. We lezen en
zingen dan, m.m.v. de cantorij
en vieren de overgang van het
donker naar het licht, de
overgang van de doodsheid van
Goede Vrijdag naar het licht van
de Paasmorgen. We dragen
een nieuwe Paaskaars binnen,
gedenken onze doop, delen
water en brood voor onderweg.
4 april vieren we de
Paasmorgen met een feestelijke
dienst.

Ziek en zeer
Op dit
moment
ligt mw.
Gré de
Leeuw in
het AMC
na een ingrijpende operatie.
Dhr. Dirk Winkel en mw. Jo
Franssen verblijven in het
Liornehuis. Dhr. Marco Poot
wacht thuis op een oproep voor
een operatie.
We leven mee met allen die ziek
zijn, en bidden hun Gods
nabijheid en zegen toe.

In memoriam

Johanna Minnema, - AnnekeAnneke is, na enkele dagen
ziekenhuisopname te Hoorn,
overleden op de leeftijd van
bijna 66 jaar.
Zij is altijd ongehuwd gebleven.
Met veel liefde heeft zij haar
moeder verzorgd. Ze was
iemand, die zichzelf
wegcijferde, een “stille in den
lande”, die niemand tot last
wilde zijn, maar die intussen
geliefd was in heel haar familie,
bij jong en oud. Dat bleek ook
wel in de rouwdienst. Enkele
jaren geleden moest ze een
ernstige operatie ondergaan.
Ze had het moeilijk met alle
lijden in deze wereld, vooral
ook met alle zinloos geweld en
liefdeloosheid van mensen
tegenover elkaar.
Haar ouders hebben haar de
liefde bijgebracht voor een
voluit bijbelse, rechtzinnige
prediking, waarin de rijke
genade van God in Jezus
Christus voor een in zichzelf
arme zondaar wordt uitgestald
en persoonlijk wordt
aangeboden. Die opvoeding
heeft ze biddend overgenomen.
Ze kwam daarom nogal eens in
de diensten in Opperdoes, waar
ik predikant was van begin
2003 tot eind 2008, om te horen
van Christus Jezus, Die
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gekomen is om verloren
zondaren te zoeken en te
zaligen.
Tijdens haar leven gaf ze aan,
dat in de rouwdienst gelezen
moest worden uit Romeinen 6 :
1 – 14 en Romeinen 13: 8 – 10.
“Wat Jezus‟ dood betreft, is Hij
voor de zonde eens voor altijd
gestorven; wat Zijn leven
betreft, leeft Hij voor God. Zo
moet het ook voor u vaststaan,
dat gij wèl dood zijt voor de
zonde, maar levend voor God in
Christus Jezus. Laat dan de
zonde niet langer als koning
heersen in uw sterfelijk
lichaam…. maar stelt uw leden
als wapenen der gerechtigheid
ten dienste van God.” En “Zijt
niemand iets schuldig dan elk
de ander lief te hebben.”
In de rouwdienst is daar over
gepreekt en ook over de “openhart-operatie” van God,
Johannes 3 : 16,
“Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat iedereen die in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar het eeuwige leven heeft.”
Een wereldwijde èn tegelijk een
uiterst persoonlijke oproep om
ons leven aan Hem toe te
vertrouwen! “Wie in Mij gelooft
is overgegaan vanuit de (
geestelijke) dood in het eeuwige
leven.” En dan is
sterven……eeuwig erven!

Een gedicht van Guido Gezelle
klonk: Het uur van ons sterven
weten wij niet. Wees dus
voorbereid! De wijzer wijst naar
de eeuwigheid!
Zo moge de nagedachtenis van
Anneke Minnema voor velen tot
zegen zijn.
Ds. H. de Graaf,
emerituspredikant te Urk

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD April
Voor het nummer van
november kunt u uw kopij
insturen tot en met
Donderdag 25 maart
Bij voorkeur via het bekende
emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
of
Meerlaan 40 A.
Het kerkblad zal dan rond
vrijdag 5 uitkomen.
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Overdenking
“Opeens stonden er twee
mannen met hem te praten: het
waren Mozes en Elia, die in
hemelse luister verschenen
waren. Ze spraken over zijn
exodus die hij in Jeruzalem zou
moeten volbrengen.” (Lc 9, 3031)
DQ…
Dan denk je dat je held even het
goud binnen zal halen, maar
dan wordt hij door een
tragische vergissing volledig
gediskwalificeerd. Wat een
afgang voor Kemkers en Sven,
wat een uittocht… En hij reed
nog wel „de sterren van de
hemel‟!
Iets dergelijks gebeurt er in het
evangelie:
Je zou denken de poort naar
Gods gouden toekomst gaat
daar boven op de berg
voorgoed open: Mozes en Elia,
de geloofshelden uit de
voorgeschiedenis, die
verschijnen er, stralend van
licht, vrede en
vreugde, zoals Jezus zelf daar
in en vanuit zijn gebed al een
oogverblindende
gedaanteverandering had
ondergaan…
Maar dan spreken
zij niet over prijzen en
paradijzen, maar over een
exodus, een

uittocht. (Er staat „levenseinde‟
in de vertaling voor het woord
wat letterlijk „uittocht‟ betekent)
En dat betekent op zijn minst
dat er nog een moeizame route
gegaan moet worden, wel een
bevrijdingsroute, wel een tocht
uit angst en slavernij, maar
tegelijk een route door de
woestijnen van dit leven,
waarin al ooit een hele
generatie het loodje heeft
gelegd…
Ondergang en dood liggen dus
op de loer, zoals „exodus‟ ook
letterlijk „uittocht uit het leven‟
kan betekenen…
Jezus „DisQualified‟,
gediskwalificeerd?
Ja daar zou het in de harde
„realiteit‟ wel op uitlopen,
gekruisigd toen zelfs!
Zeer onwezenlijk en
onbegrijpelijk voor ons
rechtvaardigheidsgevoel,
welke „vergissing‟ maakte Hij
immers anders dan dat Hij
niemand naar de ogen keek,
maar onverkort de kant koos
van de paria‟s, van de
uitgestotenen en
afgeschrevenen, de
gediskwalificeerden …
Toch is het daarbij niet
gebleven: Zijn diskwalificatie
door mensen
is, door de kracht van de liefde
die Hij geleefd en gedeeld
heeft,
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geworden tot oorzaak van zijn
opstanding voor alwie zich tot
deze Liefde van God bekeert.

Uit de pastorie
De drukke tijd
voor Pasen is
weer
aangebroken.
Allerlei
verschillende
diensten,

Ik wens u een goede opgang
naar Pasen
Ds. Tineke Don.

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

liturgieblaadjes, het moet
allemaal gecomponeerd en in
elkaar gezet worden, ieder jaar
weer veel zoek- en puzzelwerk.
Maar tegelijk is het ook een
inspirerende tijd. Als ik zo bezig
bent met de vorm en inhoud
van de dienst, dan maak ik daar
een soort plaatjes van in mijn
hoofd, en ga dan aan de slag
om die plaatjes werkelijkheid te
laten worden door de juiste
keuze van woorden, liederen
e.d.
Na de Paasdagen heb ik tot
Pinksteren studieverlof. Als
predikant heb je iedere 5 jaar
recht op drie maanden verlof
om je bezig te houden met
andere zaken dan het reguliere
werk. Het doel van dit
studieverlof is tijd te geven voor
nadere studie, voor een periode
van verdieping, van opdoen van
nieuwe inspiratie, het
onderzoeken van een
interessant vraagstuk, alles
bedoeld om dan te doen wat je
altijd al had willen uitzoeken,
maar waar gewoonweg de tijd
voor ontbreekt.
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Mijn studieverlof is in 2 stukken
opgesplitst, van Pasen tot
Pinksteren en van eind
september tot medio november.
De eerste periode ga ik
besteden aan het bijlezen van
de achterstand die ik in de loop
der tijd heb opgelopen. Tijdens
het werk is het bijna niet
mogelijk de literatuur bij te
houden, je leest voor je werk
heel veel en dan komt de
literatuur in de verdrukking. En
dat terwijl ik vind, dat lezen
mensen in nader contact brengt
met wat er in de samenleving
leeft.
Daarom heb ik een stapel
boeken liggen, en daar komen
er nog steeds bij. Ik verheug me
erg op deze periode.
Het tweede deel van het verlof
ga ik een Bijbelstudie doen naar
het verband tussen ziektezonde en genezing-vergeving.
In de Bijbel wordt daar veel over
geschreven, maar niet altijd
helder te begrijpen. Daarom ga
ik al die Bijbelplaatsen op een
rijtje zetten en eens nauwkeurig
nagaan wat er nu eigenlijk
precies geschreven is en
bedoeld wordt.
Van beide periodes zal ik u
verslag doen.
Een groet voor u allen,
Tineke Don

Mededelingen
WIJ, ESTHER…
Dansen
maske
rspel,
gebas
eerd
op het
boek
Esther
Esther
is een
dochte
r van
immigranten.
Vanwege haar charme kiest de
koning van het land haar tot zijn
koningin.
Dan verandert de politieke
situatie: haar volk wordt met de
dood bedreigd.
Esther komt voor dilemma‟s te
staan. Moet ik me aanpassen of
mezelf blijven?
Kies ik voor mijn eigen leven of
voor dat van het volk van mijn
afkomst?
In het paleis leert ze zichzelf
kennen en groeit ze in haar rol
van koningin. Tenslotte zal ze
een onomkeerbare keus
maken.
Deze voorstelling vol beweging
en verhalen schildert de
ontwikkeling van Esther. Door
innerlijke dialogen en gebed
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komt ze tot haar keuzes. Moed,
list en charme zijn haar
werktuigen.
Uitvoerenden zijn Riëtte
Beurmanjer en Joyce Schoon
Op vrijdag 5 maart a.s. komt die
spel naar Medemblik. In de
Noordbeuk zal het worden
opgevoerd.
Entree is € 7,50, incl.
koffie/thee.
Het verdient aanbeveling om
vooraf de tekst uit het
Bijbelboek Esther even door te
lezen.
IEDEREEN vanaf 12 jaar IS
VAN HARTE WELKOM

Gebedsdag voor gewas en
arbeid
Op woensdag 10 maart is het
Gebedsdag voor gewas en
arbeid. In onze gemeente
houden we dan ‟s avonds een
korte dienst, waarin we stilstaan
bij „bidden‟. wat is dat nu
precies, hoe beslissend is het
en hoe moeten we van daaruit
de biddag voor gewas en arbeid
verstaan.
Aansluitend aan de dienst
houden we de gemeenteavond,
waarin Zuid-Afrika centraal
staat. U kent inmiddels het
project in Motherwell, de bouw
van gemeenschapshuis annex
kerk, uw heeft wat foto‟s gezien

van de andere noodsituaties
waarmee we in contact zijn
geweest. Maar we hebben ook
veel prachtige foto‟s van de
natuur van dit prachtige land.
Die willen we tijdens deze
avond met behulp van de
beamer projecteren, zodat u
ook daarvan kunt mee
genieten.
We hopen velen van u deze
avond te mogen begroeten.

Stichting Medemblik helpt
Motherwell
De acties ten behoeve van de
bouw van een
gemeenschapscentrum annex
kerk in de township Motherwell
lopen voorspoedig.
Dankzij een tweetal legaten
kregen we ineens een flinke
geldinjectie. We zijn nu al bijna
op de helft van wat we hoopten
bijeen te brengen.
Uiteraard gaat het nu niet meer
zo snel, maar de acties gaan
door, u leest er meer over
elders in dit blad.
We hopen dat de acties niet
alleen de kerkelijke gemeente
in beweging brengen, maar dat
heel Medemblik op den duur
iets weet van Motherwell.
De inmiddels opgerichte
stichting heet dan ook
„Medemblik helpt Motherwell‟.
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Stichting
Medemblik helpt
Motherwell

Rommelmarkt voor
Motherwell!
Op 27 maart wordt er
een rommelmarkt
georganiseerd waarvan
de opbrengst geheel voor
het gemeenschapshuis in
Motherwell (Zuid-Afrika)
is.
De rommelmarkt is in
de Noordbeuk van de
Bonifaciuskerk in
Medemblik, van 9.00 uur
tot 12 uur.
Maar wat is een
rommelmarkt zonder
spullen om te verkopen?
Hebt u nog wat overtollig
huisraad zoals potten,
pannen, serviesgoed,
huishoudelijke artikelen,
boeken, speelgoed,
kleding, enz. ……………

Medemblik
helpt
Motherwell
Breng het bij ons in de
week van 22 maart tot
26 maart, de kerk is
open van 19.00 uur tot
20.30 uur, we nemen
alles graag in
ontvangst.
Bent u niet in staat het
te brengen, dan komen
we het natuurlijk bij u
halen, bel dan even met
Rudy Bouma, tel. 0227
543191
We maken een afspraak
wanneer we bij u komen!

Tot ziens op 27 maart!!
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Pesach-Seider
Het joodse Paasfeest is Pesach,
waarbij gedurende acht dagen
de uittocht van het joodse volk
uit de Egyptische slavernij wordt
herdacht. Pesach en Pasen zijn
dus beide feesten der
verlossing.
Soms valt Pesach samen met
het christelijke paasfeest, dit
jaar zit er echter vier weken
verschil tussen: christelijk Pasen
begint met Witte Donderdag, het
joodse paasfeest begint dit jaar
op 30 maart, bij zonsondergang.
Dat heeft alles te maken met het
feit dat beide feesten
maanfeesten zijn, waarbij
verschillende berekeningen
worden gehanteerd. Pesach
wordt gevierd bij de eerste
nieuwe maan in het voorjaar (na
21 maart), het christelijke
paasfeest op de eerste zondag
ná die nieuwe maan in maart.
Wij kennen Witte Donderdag en
vieren samen de Maaltijd van de
Heer en gedenken de avond
waarop Jezus voor het laatst
aan tafel zat met zijn twaalf
discipelen voor hun (joodse)
Pesachmaaltijd.
Seideravond is de eerste avond
van het joodse paasfeest.
Centraal staat daarbij de
Seiderschotel, waarop zes puur
symbolische gerechten liggen:
lentegroen, een gebraden ei,
bitterkruid (veelal mierikswortel),

een lamsbotje, kleipap
(vruchtenpuree, verwijzend
naar de klei waarvan de joden
in Egypte stenen moesten
bakken) en een mengsel van
de kleipap met mierikswortel.
Ernaast staat een bakje met
zout water, symbool voor het
zeewater en voor de vergoten
tranen. Elk van de zes
ingrediënten herinnert op een of
andere wijze aan de zware tijd
die de joden hadden in Egypte,
of verwijst naar een nieuw
begin, de verlossing.
De maaltijd op Seideravond
(seider betekent orde, de
maaltijd bestaat uit vijftien
rituele momenten) wordt
ingewijd met het drinken van
wijn en het wassen van de
handen. Onderdeel vormt een
ritueel met drie matzes,
waarvan de middelste in
tweeën wordt gebroken. "De
grootste helft daarvan leg je
weg tot het einde van de
maaltijd en dient dan als
nagerecht, als verwijzing naar
de te verwachten komst van de
Messias. Het laatste stukje
bewaar je voor de Pesach van
volgend jaar, om dan te kunnen
verbranden.
Tijdens de maaltijd wordt het
verhaal van de uittocht uit
Egypte verteld, waarbij
opmerkelijk genoeg de naam
van Mozes - die het volk bij de
uittocht leidde - niet wordt
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genoemd, omdat niet Mozes
Israël uit Egypte heeft geleid,
maar God. Voor joodse mensen
is de kern van het
Pesachverhaal is dat ze van
slaven vrije mensen zijn
geworden.
De Seidermaaltijd bestaat uit
een complete maaltijd; alleen
ontbreken brood- en andere
producten waarin gist is
verwerkt. Dat laatste heeft te
maken met een ander gebruik:
aan de weken voorafgaand aan
Pesach maken joden hun hele
huis grondig schoon, te
beginnen bij de slaapkamers en
te eindigen bij de keuken. Het
gaat hierbij om de kruimels, in
het hele huis mag met Pesach
geen broodkruimel meer te
vinden zijn. Alle gegiste
producten zijn uit den boze
gedurende Pesach, want rijzen
kost tijd en die hadden de joden
niet bij hun vlucht uit Egypte.
Vandaar dat er tijdens de
paasdagen matzes worden
gegeten, ongezuurde broden.
In de weken voorafgaand aan
Pasen worden ook alle restjes
etenswaren die met gist zijn
vervaardigd, zoals azijn,
mosterd, bier en jenever,
opgemaakt; wat overblijft wordt
verbrand, samen met het laatste
stukje matze dat is bewaard van
de Seideravond van het
voorgaande jaar. Het
verbranden van de

levensmiddelen symboliseert
het afscheid van het oude en
onreine en tevens een nieuw
begin. Daarom eet men ook
altijd een ei met Pesach, als het
begin van nieuw leven.
Tijdens de Seidermaaltijd
worden vier glazen wijn of
druivensap gedronken. Een
vijfde beker wordt wel
ingeschonken en staat klaar
voor als de profeet Elia komt,
als voorbode van de Messias.
Daarvoor wordt de mooiste
beker gebruikt en die wordt
helemaal vol geschonken. De
wijn uit deze beker wordt niet
opgedronken maar gaat terug
in de fles; joden gooien geen
eten of drinken weg.
Om dezelfde beloftevolle reden
wordt aan de Seidertafel altijd
een extra plaats gedekt, in
eerste instantie voor de profeet
Elia maar tevens voor iedereen
die honger heeft of Pesach wil
vieren. Volgens het joodse
geloof moeten gasten altijd
onthaald worden als een
vorst,"want het kan de profeet
Elia zijn die zich voordoet als
een arme sloeber. Tijdens de
Seidermaaltijd zetten men zelfs
de deur enige tijd voor hem
open.
Voor de Seidermaaltijd wordt
ook een apart servies gebruikt.
Het jodendom is heel erg op
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eten gericht in die zin dat je er
van mag genieten. Maar wel
met mate; je bent wel verplicht
wie arm is te helpen. Daarom
mag je als jood ook nooit al je
bezittingen verkopen want dan
ben je zelf weer arm en
behoeftig; je moet altijd zorgen
dat je een ander kunt helpen.
Dat is de essentie van de
joodse cultuur: je helpt elkaar
voort, dat is heel gewoon en
daar praat je niet over. Je helpt
elkaar, want morgen kan het
andersom zijn en moet je zelf
geholpen worden.
De tweede Seideravond kan
een kopie zijn van de eerste,
maar wordt vaak ook samen
met de joodse gemeente in de
synagoge gevierd. De tweede
Seideravond is ook de avond
dat men begint te tellen, de
dagen tot Pinksteren,
Pentacost, de vijftigste dag. Het
joodse Wekenfeest, Sjawoeoth,
valt daarom dit jaar ook vroeger
dan het christelijke. Waar met
het christelijke Pinksteren de
uitstorting van de Heilige Geest
wordt herdacht, vieren joden het
feit dat ze de wet hebben
gekregen.
Pesach duurt acht dagen; acht
dagen waarop geen brood of
andere gegiste producten
worden genuttigd. De
feestdagen duren zo lang omdat
dat de tijd was die het joodse
volk nodig had om bij de zee te

komen. De laatste twee dagen
van Pesach wordt het verhaal
van de doortocht door de
Schelfzee (nu de Rode Zee)
verteld in de synagoge. Dat
einde wordt niet echt gevierd,
omdat farao en de troepen die
de joden achtervolgden toen
door de zee werden
verzwolgen. En je mag je nooit
verheugen in de ellende van
een ander.
Pesach is de basis van al onze
andere feesten want door
Pesach werden we vrij. Alle
andere feesten zijn daar een
vervolg op.

De Israëlreis

Een impressie (2)
Na vier zeer intensieve dagen
verlieten we Jeruzalem en
trokken naar het noorden
richting het meer van Tiberias.
Het was wel met een vleug van
heimwee dat we deze
bijzondere stad gingen verlaten.
M.n. de oude stad met zijn
kleurige souk, waar het zo
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heerlijk rook naar allerlei
specerijen, maakte op ons een
onvergetelijke indruk Maar we
moesten verder op onze tocht
door het oude land.
Zodra we Jeruzalem verlaten
hadden begon de woestijn. We
stopten bij een mooi
uitzichtspunt waar we even iets
proefden van het
woestijnleven,en kennis
maakten met de Bedoeïenen
die er rondtrekken en proberen
allerlei leuke kettingen aan de
man te brengen.
De weg die we naar het
noorden volgden liep dwars
door het gebied van de
Palestijnen, de vruchtbare
jordaanvallei. Deze weg valt
onder Israëlisch bestuur.
In de jordaanvallei is een grote
fruitcultuur van sinasappelen,
appelen, bananen ,vijgen en
dadels, maar Israel die de
watertoevoer beheerst is niet al
te scheutig met water en de
Jordaan is hier slechts een
slootje.
Eenmaal weer op Israëlisch
gebied hebben wij bij een
Kibboets in een bron heerlijk
gezwommen en vooral plezier
gemaakt.
Wie denkt dat er in Israel alleen
Joden wonen heeft het mis. Er
wonen vele Arabieren, maar ook
Bedoeïenen, Druzen en
afstammelingen van de
Samaritanen. In bijna elke stad

kom je dan ook meerdere
moskeen tegen.
Nazareth lag ook op onze
route. Hier bevindt zich een van
de weinige christelijke
gemeenten die een prachtige
kerk in beheer heeft. Heel veel
landen hebben iets aan deze
kerk geschonken, zo ook
Nederland, die een prachtige
bronzen deur heeft gegeven
waarop het verhaal van Jona is
uitgebeeld. Het was een feest
om in deze kerk rond te lopen
en te kijken.
Op Zondag in Tiberias, moet je
natuurlijk varen en Petrusvis
eten, die met kop en al wordt
opgediend.. Het is moeilijk om
je hier de bijbelverhalen voor te
stellen, want de moderne grote
steden liggen er wel heel
pontificaal bij. De schipper van
de boot maakte het goed door
ons te demonstreren hoe ten
tijde van Jezus de netten
uitgeworpen werden en wij
konden het niet laten om hem
te vragen dit zowel ter linker als
ter rechter zijde te proberen.
Helaas ……geen vis.
De tocht over de Golan hoogte
was indrukwekkend, we keken
Syrië in en passeerden
kruisvaardersburchten en kleine
Druzendorpjes. De Druzen
hebben een mysterieus geloof,
slechts enkele mensen kennen
de inhoud ervan.
Op de Golanhoogte
ontspringen de drie bronnen
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van de Jordaan waar Israel van
afhankelijk is voor haar
watervoorziening en dat maakt
de vrede met Syrië haast
onmogelijk.
In het gebied van een van de
bronnen maakten we een
natuurwandeling en zochten
allemaal een steentje voor onze
verzameling.
Uiteraard konden we de plaats
van de zaligsprekingen en de
broodvermenigvuldiging niet
overslaan. Intieme kerkjes die
beheerd worden door
Franciscanen .Ook de
fundamenten van het huis van
Petrus in Kapernaum en de
restanten van de synagoge
werden door ons bewonderd.
De nacht erna sliepen we in de
Kibboets Nes Ammim, een door
onze landelijke kerk gesteunde
plaats waar Joden, Arabieren en
Christenen elkaar kunnen
ontmoeten en waar een
christelijke presentie is. 's
Avonds werd ons iets verteld
over de doelstelling van deze
kibboets, waar ook een van de
predikanten en vele vrijwilligers
van onze kerk werkzaam zijn .
Tenslotte kwamen de laatste
dagen inzicht die we
doorbrachten aan de kust.. We
bezochten de stad Akko, waar
we door een heel oude
ondergrondse stad wandelden
die vooral bekend is uit de
kruisvaardersperiode en
Ceasarea een oude Romeinse

stad waar Paulus gevangen
heeft gezeten alvorens naar
Rome te zijn gebracht.
Ons laatste hotel was aan de
kust bij Netanya.
In deze stad woont een tante
van onze joodse gids, die
bereid was ons de synagoge te
laten zien. Dit was voor ons
allen een grote verrassing ,want
het bleek dat zij tevens de
ontwerpster en maakster is van
de glas-in-lood ramen in het
gebouw. Als thema heeft ze de
joodse feest-en gedenkdagen
genomen. Ze voerde ons mee
langs al de ramen, waarbij ze
ook vertelde over de holocaust
en hoe zij door haar moeder
gered was, maar ook over haar
kinderen die in Israel gedood
waren bij een palestijnse
zelfmoordaanslag Elk raam was
een klein kunstwerkje..
Tenslotte werd het tijd om te
pierewaaien, souvenirs te
kopen en een passend cadeau
te zoeken voor onze twee
voortreffelijke reisleidsters
Tineke en Nicolette. Het kon
niet beter.
Een fantastische reis met een
meer dan voortreffelijke leiding
en een bijzondere groep.
Laura van Bergen
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Herhaling FILM
The Wooden Camera werd al
eerder op 28 januari gedraaid,
voor een kleine groep mensen.
Omdat iedereen de film zo mooi
vond en een aantal mensen al
hadden laten weten dat zij hem
toch wel graag zouden willen
zien, zal de film nogmaals
gedraaid worden en wel op
MAANDAG, 12 APRIL A.S. OM
19.30 UUR.
De film gaat dus over twee
jongens die opgroeien in een
sloppenwijk van Kaapstad. Zij
vinden een dode man, die een
pistool en een camera bij zich
heeft. De buit wordt verdeeld en
wij volgen in de film wat deze
jongens met hun “buit”gaan
doen. We krijgen ook een beeld
hoe pubers in deze voor ons
volstrekt onbegrijpelijke en
moeilijke omstandigheden hun
weg moeten zoeken in het
leven.
De opbrengst van Uw vrijwillige
bijdrage zal ook ditmaal
overgedragen worden aan ons
project “Motherwell”.
Een wat vroege aankondiging,
maar dit is vanwege mijn
afwezigheid in maart.
Hannie Huttinga

Giften:
Tijdens een huisbezoek ontving
ds. Don € 10,-- voor de kerk.
Bij een andere gelegenheid
ontving zij € 50,-- voor
Motherwell.
Beide gevers hartelijke dank.

Uit de kerkenraad

Notulen van 2 februari 2010
Ieder college denkt na over de
bestemming van de “oude”
paaskaars. Enkele ideeën: een
pastorale functie: geven aan
iemand ter bemoediging;
verkopen op de kerkenveiling;
via inschrijving verkopen. De
volgende keer komt dit punt
weer op de vergadering.
Gesproken wordt over de
kerkenraadsvergadering.
Volgens de kerkorde moet ieder
minstens 4 X per jaar aanwezig
zijn; dit is trouwens ook
belangrijk bij het nemen van
besluiten. Het voorstel is,
dat iedereen aanwezig is op de
vergaderingen in
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MAART, MEI, SEPTEMBER
en NOVEMBER.
Op de andere vergaderingen
zijn van ieder college minstens
1 of 2 personen aanwezig, maar
iedereen is welkom.
De verwarming en de kerkdienst
in de winterperiode. Dit is
besproken in het College van
Kerkrentmeesters, maar we
zitten nog in de garantieperiode
van het verwarmingssysteem en
we moeten kijken, of het nu
goed werkt. We kunnen
besluiten om in de winter in de
Bonfoyer te kerken; dat is
goedkoper. Gesproken wordt
over voor- en nadelen van de
Bonfoyer en de kerkzaal. Er
wordt nu op vrijdag besloten,
waar de dienst wordt gehouden.
En als de garantieperiode
voorbij is, dan wordt een nader
besluit genomen.
In vervolg op de werkdag op
zaterdag 14 november wordt er
verder gesproken over de
voorbereidingen van een nieuw
beleidsplan. Er zijn 2 avonden
gepland met Siep Rienstra. Dan
praten we over de structuur die
we nu hebben.
Gesproken wordt over acties
voor Motherwell. Enkele ideeën:
● Erwtensoepmaaltijd.
● Filmavond op 12 april.
● Rommelmarkt, een week na
de kerkenveiling.

● Cadeautjes voor jubilea,
verjaardag enz. vragen voor
Motherwell.
● Na biddag worden foto‟s
vertoond van Afrika; de
opbrengst van de collecte en
het geld van de
verwarming bestemmen voor
Motherwell.
● Een ander idee: de
Avondmaalscollectes voor
Motherwell.
● Een prestatieloop “De Ronde
van Medemblik”.
Gevraagd wordt om een
“tussenstand” van de actie;
bijvoorbeeld een thermometer
bevestigen bij de uitgang van
de kerk. Het streefbedrag is
€15.000,-.
We zijn verheugd, dat Nelly-An
Bos bereid is gevonden om het
ambt van diaken te
aanvaarden. Dit zal gedurende
2 weken aan de gemeente
worden voorgesteld
Het stiltemoment aan het begin
van de dienst wordt voortaan
door de predikant
aangekondigd i.p.v. door de
ouderling van dienst.
Op 12 april is de hervertoning
van de film “The wooden
camera”.
Vanuit de Pastorale Raad
worden er twee
gespreksavonden gehouden
over gezang 489, op 25 februari
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en 5 maart. Hiervoor wordt de
gemeente uitgenodigd.
Onze beamer is er.
De aankondiging van langdurig
zieken bij de mededelingen is
voortaan 1X per maand.
Afscheid van Henny Mulder.
Geke heeft zondagmorgen een
toespraak gehouden en bedankt
haar nogmaals voor al haar
inspanningen voor de jeugd.
Hoewel er weinig jeugd is,
waren er toch hele leuke
momenten! Henny doet wel mee
met het Kerkenpad op de
startzondag in september.
Geke sluit de vergadering en
nodigt ieder uit om naar de foyer
te komen en afscheid te nemen
van Henny Mulder.

Diaconie

Verjaardagsfonds.
In 2010 sparen we met het
Verjaardagsfonds voor de
beamer. Inmiddels hebben we
een aanbod geaccepteerd van
een gemeentelid die een
nieuwe beamer te koop had. De
diaconie heeft de aanschaf
„voorgeschoten‟, zodat de eigen
beamer inmiddels al is
aangeschaft en in gebruik is.
In de eerste maanden van het
jaar heeft het Verjaardagsfonds
opgebracht: € 57,00.
Avondmaalscollectes:
In januari schreven we in dit
kerkblad: “Vòòr de
eerstvolgende
Avondmaalsdienst (14 februari)
zal het doel voor 2010 bekend
worden gemaakt.” Het was dit
keer niet moeilijk om een doel
te bedenken voor de
Avondmaalscollectes in 2010:
De opbrengst gaat naar de
actie „Medemblik helpt
Motherwell‟.
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De eerste Avondmaalscollecte
(14 februari) bracht € 129,00 op.
Overige collecteopbrengsten:
3 januari
St. Hulpfonds Maatschappelijk
werk in Oostelijk West-Friesland
€ 80,00.
10 januari
Diaconie
€ 63,20.
24 januari
Oecumenische dienst,
collecte voor giro 555
(slachtoffers aardbeving Haïti)
€ 485,50.
31 januari
Bloemenfonds
€ 65,93.
7 februari
Werelddiaconaat
€ 179,42 (afgedragen aan Kerk
in Actie).

Van de organisatie van de
Kerstmaaltijd heeft de diaconie
de opbrengst van de collecte
(€ 130,00) gekregen en
doorgegeven aan de
Voedselbank West-Friesland.

Snertmaaltijd voor Motherwell.
Op vrijdagavond 5 februari was
de eerste activiteit van de
diaconie t.b.v. de „Stichting
Medemblik helpt Motherwell‟. In
de foyer was het een gezellige
drukte: naar schatting zo‟n 50
tot 60 bezoekers kwamen meeeten van de erwtensoep.
Daarnaast was er ook nog iets
te drinken te koop. Naast veel
gezelligheid leverden deze
twee uurtjes € 424,25 op. De
onkosten voor het eten en
drinken zijn deels gesponsord
en deels betaald door de
diaconie.
Namens de diaconie,
Jan Pieter Reinstra.

Allen die hebben bijgedragen
aan deze mooie opbrengsten:
Hartelijk dank!!
Uit eigen kas heeft de diaconie
via Artsen zonder Grenzen €
400,00 gegeven voor de hulp na
de aardbeving op Haïti.
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College van
kerkrentmeesters

Kerkenveiling 20 maart
Bonifaciuskerk om 20.00 uur
Komt u vooral voor de
gezelligheid en de sfeer. Neem
familie, vrienden en buren mee
want het belooft weer een
gezellige avond te worden met
heel veel leuke en mooie
kavels.

een huisje op Texel, een
webcam en nog heel veel meer.
Zoals u weet is de opbrengst
bestemd voor de stichting
Bonifaciuskerk, die het
onderhoud van de kerk als
belangrijkste doel heeft.
Dit jaar moeten er nog
klimhaken geplaatst worden op
de tussendaken en de
noordkant van de kerk. Dit is
een grote kostenpost van
ongeveer € 13.000,- die nodig
is voor de veiligheid van de
leidekkers. Niet leuk, maar wel
heel noodzakelijk. Helpt u ons
om er een leuke avond van te
maken met een goed resultaat.
Komt u dus allemaal op
zaterdag 20 maart.

We beginnen op tijd, want we
willen ook dan al heel veel
mooie koopjes aanbieden.
Onder de bezoekers wordt
meteen al een verloting van een
lekkere taart gehouden.

De kerkenveilingcommissie.
Klaas van Duijn
Iet van Essen
Geke Geveke
Karen Heslinga

We hebben al prachtige
aanbiedingen: 4 x een
helikoptervlucht; lekkere
etentjes, champagneontbijt voor
4 personen, anti-fouling voor de
onderkant van boot of schuit;
hellingbeurt voor een zeiljacht;
dekbed, dekbedhoes, allerlei
verwenbonnen zoals
schoonheidsbehandelingen,
kappersbonnen,
pedicurebonnen, twee uur
huishoudelijke hulp, een week

Mededeling
Zoals u gemerkt hebt, kerken
we bij erge kou in de Bonfoyer.
Dit jaar is er nog weer hard
gewerkt aan de verwarming en
nu verwachten we dat de
problemen zijn opgelost na het
plaatsen van een andere
warmtewisselaar. Dit jaar valt
nog onder de garantie ( een
groot compliment voor de
aannemer van deze
werkzaamheden bij de bouw
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van de Bonfoyer) Vandaar dat
we toch ook moeten uitproberen
of nu alles naar wens is.
Gelukkig kunnen we
constateren dat het gasgebruik
tot nu toe niet tegenvalt. We
hadden een grote afrekening
van een aantal jaren, omdat er
lang geschat was. Nu wordt er
goed bijgehouden hoeveel er
verstookt wordt en tot nu toe
valt het gelukkig erg mee.
Binnen het CvK is besloten om
voorlopig te handelen naar het
agrarisch weeronline. Dit houdt
in dat een schema wordt
gehanteerd waarbij de
buitentemperatuur
gecombineerd met windrichting
en windsterkte bepalen wanneer
de noodzaak daar is om in de
Bonfoyer te kerken. In de
kerkenraad is afgesproken dat
we in september zullen
evalueren en zullen kijken of we
op de ingeslagen weg verder
gaan.
Kerkbalans
Actie kerkbalans heeft tot nu toe
€ 50.281,- aan toezeggingen
opgeleverd. Iets minder dan we
misschien gehoopt hadden,
maar we zijn alle kerkleden erg
dankbaar dat ze ook dit jaar de
verantwoordelijkheid voor het
gemeenteleven ook in financiële
zin willen dragen.

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

Verhuisd
Doreen Bouwman
van Overtoom 15
naar Bottelierstraat 53
Edwin Vijn
van Parksingel 5
naar Kaapstander 232
Thomas Schoneveld
van Tuinstraat 5A
naar Wervershoof
Overleden:
23 januari 2010
Mw. Johanna Minnema in de
leeftijd van 65 jaar

De kerkrentmeesters.
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Bedankt voor het
lidmaatschap van de kerk:
Mw. M. Brom-Postma,
Achterom 11

22 maart
Dhr. H. Hempenius,
Waterborg 161
Mw. M.M. Hayes-Vink,
Droge Wijmersweg 5-65,
Wervershoof

Mw. D.J. Mulder,
Torenstraat 9-1

24 maart
Mw. A. Mastenbroek,
Schuitevoerderslaan 21

Verjaardagen:

25 maart
Mw. Z. Zwaan-Vlieg,
Valbrug 50

7 maart
Mw. J. Hamers-van Luyken,
Valbrug 20
10 maart
Dhr. L. Voorthuijzen,
Oude Haven 5A

31 maart
Dhr. J.C. Klercq,
Lijnbaanplantsoen 2
2 april
Dhr. D. Bruin,
Parklaan 7

11 maart
Dhr. H. Jongejeugd,
Westereiland 45
12 maart
Mw. A. Brödel-Visser,
Waterborg 149
18 maart
Mw. T. Vijn-Zwaan,
Overtoom 56
21 maart
Mw. F. Bakker-Pols,
Pekelharinghaven 12
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bevoorrecht,dat mensen je in
de intimiteit van hun eigen
slaapkamer toelaten en hun
lichaam en ziel letterlijk en
figuurlijk blootleggen!

Tien vragen

3. Wat is je favoriete T.V.
programma
Als fervent AZ-supporter zijn de
wedstrijden van AZ op televisie
mijn favoriete programma

Aan: Cees Weel
1. Kun je aangeven waar je
geboren bent en de situatie
waarin je opgroeide?
Ik ben geboren in Onderdijk als
oudste in een tuindersgezin
van acht kinderen;het was geen
vetpot en er moest aangepakt
worden,maar ik heb een
heerlijke onbezorgde jeugd
gehad en het gezin heeft altijd
als een warm nest gevoeld!Ook
het dorp Onderdijk was zeker in
de jaren `50 een hechte
gemeenschap met veel sociale
contacten;als ik er nu kom,dan
kom ik nog steeds een beetje
"thuis"!
2. Wat is, of was, volgens jou
het mooiste beroep?
Het mooiste beroep is natuurlijk
huisarts en dan vooral de
ouderwetse dorpsdokter,die van
alle lief en leed van zijn mensen
op de hoogte was en ze van de
wieg tot het graf kon
begeleiden;in geen ander
beroep ben je zo

4. Waar kun je echt kwaad
over worden?
Kwaad word ik als weerloze
en/of onmondige mensen in de
verdrukking komen in onze
maatschappij,waar de brutalen
de halve wereld hebben,en
helemaal als het om
kindermishandeling en verwaarlozing gaat;ook
dierenwelzijn gaat me zeer aan
het hart!
5. Kun je iets noemen wat je
aanspreekt in onze kerk?
Wat onze gemeente
betreft:vorig jaar trof ik bij een
huisbezoek bij een terminale
zieke liefst drie
gemeenteleden,die
onafhankelijk van elkaar op
ziekenbezoek waren op
dezelfde middag! Met de
pastorale zorg zit het dus wel
goed!
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6. Wat is je bijgebleven van de
catechisatie.

mijn vrienden daar op te
zoeken!

Catechisatie heb ik nooit
gehad,die zat niet in het pakket
van mijn katholieke
opvoeding;wat er wel in zat zou
voor deze rubriek te ver voeren!

10. Wat heb je hier nog aan toe
te voegen?

7. Wat is de meest
inspirerende persoon in je
leven?
De meest inspirerende mensen
in mijn leven zijn mijn ouders
geweest;ze hebben zich altijd
volledig voor ons kinderen
ingezet;af en toe streng,maar
meestal mild en altijd warm en
blijmoedig;ik ben ze heel
dankbaar voor het warme en
veilige nest,waarin wij zijn
opgegroeid.

Het enige wat ik zou willen
toevoegen,is dat ik deze rubriek
een levendige aanwinst vind
voor het kerkblad,omdat het
persoonlijke bijdragen
zijn,waarin mensen zich in hun
ziel kunnen laten
kijken!Volgens mij wordt hij vast
goed gelezen!
Graag geef ik voor de
volgende aflevering de pen
door aan Folkert Bloemhof!
Vriendelijke groeten,
Cees Weel

8. Welk Bijbelverhaal is je het
meest dierbaar?
Dierbare Bijbel-verhalen zijn er
veel:het dorre beenderenvisioen
uit Ezekiel ,de troost-profetieën
uit Jesaja, de avonturen van
Jacob en zijn zonen,de
wonderbare genezingen van
Jezus etc.etc.
9. Wat zou je in je leven beslist
nog eens willen doen?
Ooit heb ik drie jaar in Uganda
gewerkt;daar wil ik nog eens
naar terug,als het niet voor het
werk is,dan maar als toerist om
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Ingezonden

Adressen verpleeghuizen
en ziekenhuizen

Beste Gemeenteleden.

Westfries Gasthuis
Postbus 600
1620 AR Hoorn

De afgelopen tijd heeft u van
ons gehoord, hoe de ziekte van
Marco verloopt.
Graag wil ik u het laatste nieuws
doorgeven. Marco heeft nu 3
chemokuren gehad. Het lijkt er
op, dat ze aanslaan. Zéér
waarschijnlijk kan hij aan het
eind van maart geopereerd
worden in het Antoni van
Leeuwenziekenhuis in
Amsterdam.
We willen u allemaal heel
hartelijk danken voor uw
medeleven. Het geeft ons veel
steun dat er zo veel mensen in
gedachten bij ons zijn. Heel
hartelijk dank daarvoor!

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

Met vriendelijke groeten
Marco & Dicky Poot.

Bedankt!
Hierbij willen we iedereen
bedanken voor de belangstelling
en bemoedigende woorden
tijdens Frans zijn ziek zijn. Het
heeft ons erg goed gedaan.
Met hartelijke groet,
Frans Groenen en Marja de
Lange
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Uit de regio
Theatervoorstelling
WEER-ZIN
Op dit moment heeft in WestFriesland al meerdere malen
een jongere zichzelf van het
leven beroofd. Dat roept de
vraag op: Wat is er aan de
hand? Dit speelt echter niet
alleen in West-Friesland. Veel
jongeren zijn eenzaam en
depressief en weten niet hoe ze
hiermee om moeten gaan. Aan
de buitenkant laten ze het vaak
niet duidelijk zien.
Als een jongere tot zelfdoding is
overgegaan, roept dit vaak
vragen op als:
 Hoe kan dat?
 Waarom hebben familie
en vrienden het niet
gezien?
 Waarom sprak de
jongere er niet over?
 Hij/zij leek altijd zo
vrolijk, was hij/zij dat dan
eigenlijk niet?
Theater Traxx speelt
professionele voorstellingen
door en voor jongeren over
zinvolle thema‟s die actueel zijn
onder jongeren. Er wordt
professioneel onderzoek
gepleegd naar het thema en ook
de voorstelling wordt door
professionals in elkaar gezet en
gespeeld.

Dekenaat Alkmaar wil graag
aandacht besteden aan
bovengenoemde problematiek.
Vandaar dat wij de voorstelling
Weer-zin hebben geboekt voor
zondagmiddag 7 maart 2010 in
Schagen. Weer-zin is een
voorstelling over ervaringen en
signalen, die o.a. bij een
ongelukkig gevoel horen. Een
gevoel dat eenzaamheid en
somberheid kan veroorzaken,
en zelfs tot depressie kan
leiden of tot vragen stellen bij
het leven zelf.
De voorstelling maakt duidelijk
dat je dat niet altijd alleen hoeft
op te lossen. Er is hulp mogelijk
en er zijn verschillende
manieren en keuzes om je
leven anders in te richten!
Oftewel: hoe krijg je weer zin in
het leven?
Doordat de beschreven „rottige‟
gevoelens als zwaar en zwak
ervaren kunnen worden, heeft
Traxx ervoor gekozen om het
minder beladen te maken, door
multidisciplinaire middelen in te
zetten, waaronder film, veel live
muziek (rap) en humor. Weerzin is daardoor een voorstelling
geworden met een lach en een
traan.
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Het verhaal:
Daan is vijftien jaar en oogt als
een leuke en muzikale jongen.
Op een dag gaat het nieuws
rond dat hij is weggelopen. Zijn
ouders, school en vrienden zijn
stomverbaasd, want wat voor
reden zou Daan nu hebben om
weg te lopen…
Zijn broer Joost gaat op zoek.
Via flashbacks wordt duidelijk
dat Daan zich al vrij lang rot
voelt en dat niet meer wil
voelen. Hij schaamt zich ervoor
en heeft het altijd weten te
maskeren…

Datum: Zondag 7 maart 2010
van 13.30 – 15.30 uur
(voorstelling + nagesprek)
Locatie:
Schagen,
Haringhuizerweg 3 (Yarden
Crematorium Schagerkogge*)
Kosten:
€ 10,-- p.p. (incl.
koffie/thee)
U kunt kaarten bestellen voor
deze voorstelling via
karinblaauw@hetnet.nl of
telefonisch via (072) 57 123 24.

HOBOAVOND
Vrijdag 23 april,
Kerk Broek in Waterland
19.30 – 20.00 uur: koffie, 20.00
uur: Programma
CHAMPAGNE CHARLIE
(Zeeuwse band)
Hobosongs en songs over
hobo‟s
PETER FABER (acteur)
Verhalen over zijn zwerfperiode
en zijn hobotekens
PRESENTATIE
Oude en nieuwe hobosigns te
gebruiken door gemeente
Feestelijke avond voor ieder die
met de tekens heeft gewerkt.
Avondje uit voor kerkenraden,
groepen en individuen.
Toegang gratis. Sponsor: Kerk
in Actie
Meer informatie is te verkrijgen
bij Tineke Don
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Agenda
19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij

Vrijdag 5 maart
20.00 uur
In de Noordbeuk van de kerk
Wij Esther, een dans- en
maskerspel door Riétte
Beurmanjer en Joyce Schoon.
Entree € 7,50 incl. koffie/thee

Zaterdag 20 maart
In de Noordbeuk van de kerk
KERKEVEILING t.b.v. Stichting
Bonifaciuskerk
Woensdag 24 maart
18.00 uur
In de Bonfoyer
Sobere broodmaaltijd in de 40dagentijd

Dinsdag 9 maart
20.00 uur
In de consistoriekamer
Vergadering van de kerkenraad

19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij

Woensdag 10 maart
18.00 uur
In de Bonfoyer
Sobere broodmaaltijd in de 40dagentijd

Zaterdag 27 maart
9 – 12.00 uur
In de Noordbeuk van de kerk
ROMMELMARKT t.b.v.
Stichting Medemblik helpt
Motherwell

Aansluitend aan de
gebedsdagdienst
in de Bonfoyer
Gemeenteavond

Maandag 29 maart
16.30 uur
In de Bonfoyer
Ouderenmiddag
Paasbroodmaaltijd

Dinsdag 16 maart
20.00 uur
In de consistoriekamer
Leerhuis Ruth
Woensdag 17 maart
18.00 uur
In de Bonfoyer
Sobere broodmaaltijd in de 40dagentijd

Woensdag 31 maart
17.45 uur
In de Bonfoyer
Sobere broodmaaltijd in de 40dagentijd
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Leesrooster om thuis te lezen
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

Exodus 5:10-6:1
Exodus 6:2-12
Exodus 6:13-27
Exodus 6:28-7:7
Psalm 105:1-15
Psalm 105:16-27
Psalm 105:28-45
Exodus 7:8-13
Exodus 7:14-25
Exodus 7:26-8:11
Exodus 8:12-15
Exodus 8:16-28
Exodus 9:1-7
Exodus 9:8-12
Exodus 9:13-26
Exodus 9:27-35
Exodus 10:1-20
Exodus 10:21-28
Exodus 11:1-10
Psalm 135
Exodus 12:1-13
Exodus 12:14-28
Exodus 12:29-42
Exodus 12:43-51
Lucas 22:1-23
Lucas 22:24-38

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

1 april
2 april
3 april
4 april

Lucas 22:39-65
Lucas 22:66-23:49
Lucas 23:50-56
Lucas 24:1-12
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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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