Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Zondag 3 oktober
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger:
mw. J.A. Hamers-v.d. Werff

Zondag 17 oktober
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Mw. ds. J. Borst
Koster:

Koster:

L. Voorthuijzen
Tel: 541039

Collecte:
Kerk
1e
PKN Kerk en Israel
2e

K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte:
1e
Kerk
e
Pl. jeugdwerk
2

Zondag 10 oktober
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger: Mw. T. de Boer

Zondag 24 oktober
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger:
Mw. N.F. Vlaming

Koster:

Koster:

J. Beek
Tel: 541578

Collecte:
Werelddiaconaat
1e
Kerk
2e

J.,C. Klercq
Tel: 543921

Collecte:
1e
Kerk
2e
Pl. toerustingswerk
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Zondag 31 oktober
Aanvang:
10.00 uur
Voorganger:
Mw. D. W.C. Francissen
Koster:

Op 29 augustus is overleden

J. Kool
Tel: 541127

Collecte:
1e
Kerk
2e
Pl. Pastoraal werk

Woensdag 3 november
Dankdag
Aanvang:
19.30 uur
Voorganger: Ds. C.J. Don
Koster:

Onbekend

Collecte:

Diaconie

Schikking: Pinkstergroep

ons beter bekend als Appie
Baantjer, in de leeftijd van 86
jaar.
In de media en op de TV is
uitgebreid aandacht besteed
aan zijn leven en sterven.
We hebben tijdens onze
kerkeveiling verschillende
malen door hem gesigneerde
boeken onder de hamer gehad.
Zijn vrouw Marretje is in 2007
overleden en dat was een grote
slag voor hem. Mede daardoor
leidde hij de laatste tijd een
teruggetrokken bestaan.
Vrijdag 3 september hebben we
van hem afscheid genomen.
Een dag later is hij in
familiekring begraven.

Bij de diensten
De maand oktober is de maand
van de gastvoorgangers.
Tijdens mijn studieverlof zullen
zij de diensten verzorgen. Op dit
moment kan ik weinig zeggen
over de lezingen e.d.,
aangezien een gastvoorganger
vrij is in de keuze daarin.
Ik ben ervan overtuigd dat u met
hen goede diensten zult
hebben. Dat zij in ieder geval tot
eer van God mogen zijn.
Ds. Tineke Don.

In Memoriam

Albert Cornelis Baantjer

Hannie Huttinga

BEZOEKWEB
------------------------------------------
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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

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD
November
Voor het nummer
kunt u uw kopij insturen
tot en met

Opnieuw moeten we vaststellen
dat er op dit moment geen
gemeenteleden wegens ziekte
zijn opgenomen in het
ziekenhuis. Dhr. Dirk Winkel en
mw. Jo Fransen wonen in het
Liornehuis resp. Waterpark,
omdat ze zorg nodig hebben en
mw. Trijn Vijn verblijft in de
Watermolen in Abbekerk voor
revalidatie.
We voelen ons met hen
verbonden en wensen hun
Gods nabijheid toe.
We leven ook mee met die
gemeenteleden die thuis
vechten tegen hun ziekte en
bidden hun Gods zegen toe.

Donderdag 25 oktober
Bij voorkeur via het bekende
emailadres:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
of
Meerlaan 40 A.
Het kerkblad zal dan rond
vrijdag 5 november uitkomen.

Ziek en zeer
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Overdenking
“Toen zei Gideon: ‘Heer, als ú
het bent die tot mij spreekt en ik
uw gunst geniet, geef me dan
een teken.’” (Ri. 6:17)

Het winterwerk is weer van start
gegaan, de gemeente komt na
het zomerseizoen weer in
beweging en voor alle
activiteiten zijn mensen nodig.
OM mee te doen, om mee te
helpen, om misschien zelf mee
verantwoordelijkheid te gaan
dragen in de kerkenraad.
Allemaal dingen die de
gemeente tot een levende
gemeente maken, een
gemeente van mannen en
vrouwen die bereid zijn hun
steentje bij te dragen en
betrokkenheid te tonen bij het
opbouwen van de gemeente.
Maar op de een of andere
manier voelen mensen soms
ook een aarzeling. Ze ervaren
een drempel, waar ze maar
moeilijk over heen lijken te
kunnen stappen, een drempel in
zichzelf of een drempel bij
anderen om hen te accepteren
zoals ze zijn.
Gideon is een uiterst dappere
held, een ‘sjofeet’ in Israël, maar
ook een man die heel wat
drempels opwerpt vóór hij
werkelijk zijn ‘ambt’ oppakt en
aan de slag gaat, voordat hij de
strijd met de belagers van zijn

volk aangaat! Het begint al met
zijn bittere twijfels over Gods
bijstand: ‘Mag ik u vragen’,
antwoordde Gideon, ‘als de
heer ons werkelijk bijstaat,
waarom overkomt dit ons dan
allemaal? Waar blijft Hij dan
met zijn wonderbaarlijke daden,
waarover onze voorouders
hebben verteld? Uit Egypte
heeft Hij ze geleid, zeiden ze
toch? Nu trekt Hij zich in elk
geval niets van ons aan en zijn
we overgeleverd aan de
Midjanieten!”
En als het hem duidelijk wordt ,
dat hij oog in oog staat met
een boodschapper, een engel
van de Heer, dan nog zoekt hij
voortdurend naar meer
zekerheid, naar meer houvast:
”H geef me dan een teken.”En
hij blijft maar doorgaan, maar
doorvragen, maar doorzeuren
zouden we bijna zeggen,
telkens verzint hij weer een
ander ‘onmogelijk’ teken, en
telkens (tot drie keer toe) krijgt
hij ook dat teken!
En door hemelvuur verteerde
maaltijd, en een vacht die in
tegenstelling tot de omgeving
kletsnat en vervolgens
kurkdroog bleef H
Kregen wij maar zo’n teken!?!
We hebben er al één gehad,
zegt Jezus in het evangelie: Het
teken van de profeet Jona, de
mens die, om zijn
medeschepelingen te redden,
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Leesrooster om thuis te lezen
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

2 oktober
3 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober

Lucas 16:19-31
Lucas 17:1-10
Job 28:1-11
Job 28:12-20
Job 28:21-28

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

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

Klaagliederen 1:1-9
Psalm 30
Ezechiël 25:1-7
Jesaja 40:1-11
Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37
Efeziërs 4:25-5:2
Efeziërs 5:3-20
Efeziërs 5:21-33
Efeziërs 6:1-9
Lucas 18:1-8
Lucas 18:9-17
Efeziërs 6:10-17
Efeziërs 6:18-24
Jeremia 13:1-14
Jeremia 13:15-27
Jeremia 14:1-10
Jeremia 14:11-22
Johannes 4:43-54
Johannes 5:1-13
Johannes 5:14-23
Johannes 5:24-29
Johannes 5:30-38
Johannes 5:39-47
Psalm 38

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

1 november
2 november
3 november
4 november

Daniël 12:1-13
Lucas 18:18-30
Lucas 18:31-43
Lucas 19:1-10
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In de kerk
Dankdag-viering
Met aansluitend
gemeenteavond in de Bonfoyer.

19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij
Dinsdag 19 oktober
20.00 uur
In de Bonfoyer
Grote denkers over de toekomst
Mondialisering
Woensdag 20 oktober
19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij
Dinsdag 26 oktober
19.30 uur
In de consistorie
Vergadering van de Pastorale
Raad
Woensdag 27 oktober
19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij
Dinsdag 2 november
20.00 uur
In de consistorie
Vergadering van de kerkenraad

Woensdag 3 november
19.00 uur
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zich in de diepte van de
doodszee laat werpen H
Zichzelf bedoelde Hij, in zijn
liefde tot het uiterste voor zijn
vrienden: zelfs voor een
vreselijke kruisdood zou Hij niet
opzij gaan. En deze liefde is
sterk gebleken, sterker dan de
dood.
Want zijn vrienden en leerlingen
hebben op de derde dag zijn
hernieuwde aanwezigheid
ervaren, zij ontmoetten Hem als
de Levende, de Opgestane.
En sindsdien is het niet meer te
stuiten, het bericht van de liefde
van God in die Ene, sterker dan
de dood; het ging en gaat de
wereld rond tot in de verste
uithoeken.
En overal willen de mensen
meer van Hem weten, van die
joodse man, Jezus, die zijn
leven gaf voor zijn vrienden en
voor ons, ja, voor het leven van
de wereld. En ze vragen: vertel
ons van Hem, vertel ons nog
meer van Hem!
Hoe zouden we dan achter
kunnen blijven, hoe zouden we
zijn grote liefde dan niet dóór
willen geven in woorden en
daden, door vanuit een levende
gemeente te laten zien en oren
wat ons drijft?
Maar net als Gideon, en
misschien nog wel erger,
hebben we onze aarzelingen,
onze drempels: kan ik het wel,
zitten ze wel op mij te wachten,
is het niet één dorre, doodse

vergaderboel in de gemeente
en in de kerk?
Al die drempels, het is waar en
toch ook niet, want wat zou er
van Israël, wat zou er van deze
wereld zijn geworden, als
Gideon,als Jezus, toch niet op
(de) weg was gegaan van
“(hoe) kan ik helpen?”
Blijf dan niet voor een drempel
staan ,maar zet ee stap
eroverheen en doe mee. Laat
zien dat de gemeente u ter
harte gaat, dat u mee wilt
helpen, om naar binnen én naar
buiten toe te laten zien dat de
boodschap van Jezus is die u in
beweging, gaande houdt.
Dan wordt het vast en zeker
een fantastisch seizoen.
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Ds. Tineke Don.

Uit de pastorie
De kop is er
weer af, een
gezellige
startzondag
vierden we
samen met
de rooms
katholieke
en

onderwerp zal zeker aanleiding
geven tot interessante
gesprekken.
We hopen u bij de verschillende
activiteiten te mogen
begroeten.
Een groet voor u allen,
Ds. Tineke Don.

Adressen verpleeghuizen
en ziekenhuizen

Agenda

Westfries Gasthuis
Postbus 600
1620 AR Hoorn
Liornehuis
West-Friesehof 153
1624 HG Hoorn

Mededelingen
doopsgezinde broeders en
zusters. Het was een leuke
ervaring om samen een
wandeling te maken langs al die
‘ontzagwekkende’ plaatsen in
Medemblik.
In de pastorie gaat inmiddels
alles weer als tevoren, de
honden hebben hun draai met
elkaar weer gevonden en we
verheugen ons op een
interessant winterseizoen. We
zijn blij dat het college van
kerkrentmeesters heeft besloten
de woning te gaan isoleren en
hopen dat we daar deze winter
al wat van kunnen genieten .
Ik wil u nog wijzen op de
Kerkwijzer, die op de
startzondag is verschenen.
Speciale aandacht vraag ik voor
de avonden rond de films van
de IKON, waarin denkers,
dichters en schrijvers ons
meenemen in hun
gedachtegang over de toekomst
van onze samenleving, in het
licht van problemen als
mondialisering, diversiteit etc.
Het zijn boeiende sprekers die
we te zien krijgen en het

Studieverlof
Vanaf 29 september heb ik de
tweede periode studieverlof.
Tot en met 16 november zal ik
me gaan bezighouden met
Bijbelstudie. Ik wil me gaan
verdiepen in de vraag: wat staat
er precies in de schrift over
zonde-ziekte en vergevinggenezing?
Mijn bevindingen zal ik zeker
later met u delen.
In de periode van mijn
afwezigheid is voor
waarneming door collega’s
gezorgd.
Mocht u de diensten van een
predikant nodig hebben, dan
kunt u contact opnemen met de
ouderlingen. Zij weten wie zij
kunnen inschakelen.
Af en toe zal ik wel wat werk
moeten doen, zoals de dienst
op dankdag met aansluitend de
gemeenteavond, maar het
belang van deze
gemeenteavond is te groot om
er niet bij te zijn.
Gemeenteavond
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Nicolaas Verpleeghuis
Postbus 69
1610 AB Bovenkarspel
AMC
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
VU Medisch Centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
MCA
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
GGZ-Hoorn
Maelsonstraat 1
1624 NP Hoorn
Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbekerk

Maandag 4 oktober
20.00 uur
In de Bonifaciuskerk
Franciscus in Medemblik

Dinsdag 5 oktober
18.00 uur
In de Bonfoyer
Samen aan tafel
Woensdag 6 oktober
19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij
Dinsdag 12 oktober
14.30 uur
In de Bonfoyer
Ouderenmiddag
20.00 uur
Filmavond in de Bonfoyer

Woensdag 13 oktober
Onderweg Oktober 2010- 15

de natuur, met de dieren. Dat
was zijn wereld. Daarin (be)
leefde hij zijn geloof /
verbondenheid met Christus.
Op maandag 4 oktober a.s.
vragen wij – in het voetspoor
van Sint Franciscus – naar onze
verbondenheid en inzet voor
alles wat leeft in onze tijd, voor
de plek die we in het grote
geheel innemen, en voor wat
vanwege crisis en vervuiling
bedreigd wordt.
We nodigen u uit in de
Bonifaciuskerk in
Medembik, om 20.00 uur, voor
drie presentaties en voor
gesprek.

Over behoedzaam zijn met het
milieu, energie-projecten
dichtbij en verweg.
Karel Jungheim, verbonden met
de Werkgroep De Aarde Ademt
Op.
Daarna willen we in gesprek
elkaar voeden en inspireren
voor meer betrokken
samenleven.
Nadere info en opgave bij
Ds. Ineke van Middendorp
e-mail: kvmidson@planet.nl
Diaken Theo van Driel
e-mail: t.vandriel@quicknet.nl

Geloven in /met natuur en
seizoenen
Over oogst-dankdiensten in de
herfst,
met voorbeelden en
mogelijkheden.
Ds. Ineke van MiddendorpSonneveld
(Hoogkarspel)
Landbouw en voedsel
Over de activiteiten, inzet en
visie van de
werkgroep LEL (landbouw,
economie
en levensbeschouwing)
diaken Theo van Driel (Zwaag)
Kerk en ecologie
Onderweg Oktober 2010- 14

Het is nog wel een eindje weg,
maar nu kondig ik alvast aan,
dat de gemeenteavond op
woensdag 3 november a.s. van
groot belang is voor de
toekomst van onze gemeente.
De kerkenraad is al geruime tijd
bezig met nadenken over een
nieuw beleidsplan en we zijn nu
zover dat we aan u de vraag
willen voorleggen: waar moeten
we met onze gemeente heen?
Wat voor soort gemeente zijn
wij en wat hebben we met
elkaar voor ogen in de
toekomst?
We nodigen u uit, en het is
eigenlijk een dringende
uitnodiging, ja, zelfs een
uitdaging, om mee te denken,
om uw stem te laten horen en
uw mening te geven.
We zoeken ter voorbereiding
van die avond een aantal
mensen die zich aan de hand
van een klein boekje willen
inlezen in verschillende
modellen en vormen van
gemeente-zijn, om eens te
kijken welk model het best bij
ons zou passen.
Wilt u meedenken en dit boekje
meelezen, geeft u dit dan even
door aan de ouderlingen. Zij
zorgen dan dat u dit boekje
binnenkort krijgt.
Uiteraard nodigen we u ook uit
als u niet zich wil voorbereiden
maar wel wil meepraten, want
het gaat tenslotte om de
gemeente die ons allemaal ter

harte gaat en waar we allemaal
deel van uitmaken.
We hopen dat veel mensen,
oud en jong en alle jaren die
daar tussen zitten, zich
betrokken voelen bij de
toekomst en daarover mee wil
praten.
Vier avonden: Grote Denkers
over de toekomst
Hoe denken filosofen en
schrijvers van wereldformaat
over onze toekomst in een snel
veranderende wereld?
Het tv-magazine LUX ging
langs bij o.a. filosofe Susan
Neiman, publicist Ian Buruma,
koranwetenschapper Nasr Abu
Zayd, dichteres Antjie Krog en
opperrabbijn en filosoof
Jonathan Sacks.
Dit leverde 4 prachtige,
interessante filmthema’s op.
Denkt u niet, wat moeten wij
hier in Medemblik met dit “grote
gebeuren en grote denken”
Uitspraken van moderne Grote
Denkers kunnen ons op onze
eigen plek in de samenleving
helpen met andere en meer
bewuste ogen naar onze
omgeving te kijken.
De film duurt ongeveer een
halfuur; daarna willen we met
elkaar van gedachten wisselen
over datgene wat we gehoord
en gezien hebben.
Wanneer?
Dinsdagavond
19 oktober: Mondialisering
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16 november Diversiteit
7 december Moraal
11 januari
Verbondenheid
Wij hopen velen van u te
begroeten en neemt u gerust
gasten mee als u denkt dat zij
geïnteresseerd zijn.

Kijkt u eens rond in uw
omgeving, of kijk eens in de
spiegel: is het iets voor u?
Spreekt u er eens over met
iemand van de kerkenraad, dan
is er vast leuk werk voor u te
doen.
Film
RABBIT-PROOF FENCE
12 OKTOBER 20.00 UUR

De Pastorale Raad
Vacaturebank
In de gemeente wordt veel werk
verricht door een groot aantal
mensen. We moeten alleen
constateren dat er vacatures
zijn ontstaan, die dringend
vervuld zouden moeten worden.
We zoeken leden voor de
kerkenraad, medewerkers voor
allerlei kortdurende of wat meer
langlopende werkzaamheden.
Heeft u computerervaring, dan
is meewerken in de redactie van
dit blad een goede
mogelijkheid?
Of bent u financieel
geïnteresseerd, dan zoeken we
een penningmeester voor de
diaconie en een voor de
kerkrentmeesters, bent u meer
praktisch gericht, dan kunnen
we uw hulp gebruiken bij de
maandelijkse maaltijden, of
andere ‘catering’momenten.
Gidsen, hulp bij
tentoonstellingen en ga zo maar
door H
Zo zijn er tal van plekken en
plekjes waarvoor we zoeken
naar medewerkers.

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 bij blanke
gezinnen .
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 het blanke
gezin waar ze zijn
ondergebracht.
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”.
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gestemd worden. Gelukkig
bestaan er stemkastjes,
waarmee je heel handig voor of
tegen een voorstel kon
stemmen. Ondanks het feit dat
het natuurlijk wel erg droge kost
was, vloog de dag om. Een van
de belangrijkste veranderingen
is het terugbrengen van het
aantal synodeleden van 150
naar 75 en de afgevaardigden
vanuit de gemeente naar de
classis terugbrengen van twee
naar één. Deze voorstellen
gaan nu weer naar alle
gemeenten, die daarover
mogen adviseren.
Als ander agendapunt was de
associatieovereenkomst die met
de Presbyterian Church of
Ghana werd gesloten. Die kerk
heeft in Amsterdam en Den
Haag eigen kerken met
predikanten, omdat er zoveel
Ghanezen in ons land wonen.
Een delegatie van die kerk was
ook aanwezig bij het besluit.
Tussendoor was er gelegenheid
om tijdens de koffie of het eten
met allerlei mensen uit het hele
land kennis te maken en dat
vond ik toch een hele ervaring,
dat je met ruim 150 mensen
bezig bent om na te denken en
te beslissen voor vele
honderdduizenden kerkleden.
Als u wat meer wilt lezen over
het werk en de besluiten van de
synode, dan kunt u daarvoor de

website van de kerk
www.PKN.nl aanklikken.
Geke Geveke, ouderling
kerkrentmeester.

Uitnodiging
4 oktober 2010, Franciscus in
Medemblik
Beste mensen, graag nodigen
wij u uit voor een avond in het
kader van 'De Aarde ademt op',
zie de onderstaande tekst.
U bent allen van harte welkom,
of u actief bent in een groep, of
'gewoon' belangstellend!
Wilt u zich s.v.p. opgeven bij
Ds. Van Middendorp of diaken
Van Driel?
Graag tot ziens op 4 oktober!
Namens de werkgroep, Karel
Jungheim,
gemeenteadviseur Kerk in Actie
Telefoon: 06-151 793 61
j.jungheim@kerkinactie.nl

Uitnodiging voor 4 oktober:
Sint Franciscus
bewogen om alles wat leeft.
4 oktober is de dag van Sint
Fransicus, de man uit de
Middeleeuwen, die zich
zeer verbonden voelde met
alles wat leeft, die thuis was in
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Mw. C.P.M. RoosendaalSchaper,
Oostersingel 13

Dit jaar ben ik voor het eerst
afgevaardigde voor de classis
Hoorn-Enkhuizen naar de
synode. Willem van
Middendorp is als diaken de
andere afgevaardigde.

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.

Na een introductiedag waarin
op een heel prettige manier
uitgelegd werd, hoe het eraan
toe gaat in een vergadering,
ben ik in april voor het eerst
naar een driedaagse
synodevergadering geweest.
Deze keer was er een lange
dag vergaderen gepland. Het
ging over de eerste vijf
ordinanties van de kerkorde: de
regels en afspraken van hoe we
met elkaar in de kerk omgaan.
Na zes jaar werd het tijd om
eens kritisch te kijken of alles
wat er in het verleden was
afgesproken ook echt goed
werkt, of dat je tegen zaken
aanloopt die verbeterd moeten
worden. Nadat vanuit het hele
land reacties waren gekomen,
is het Generaal College voor de
Kerkorde aan het werk gegaan
en met een dik boekwerk aan
voorstellen voor verandering en
verbetering naar de synode
gekomen. En op deze
vergadering moest er dus
besloten worden of iedereen
het met de voorstellen eens
was. In de vergadering werden
nog 41 voorstellen tot
verandering en wijziging
ingediend en besproken. Toen
moest er over alle artikelen

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.

Tien vragen

Deze maand even geen tien
antwoorden, maar de volgende
maand zullen de vragen worden
gesteld aan Marlies Meirik.

Uit de regio
Impressie van de Generale
Synodevergadering van
donderdag 16 september
2010.
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Hannie Huttinga
Schoenendoosactie
Zondag 3 oktober kunt u weer
een schoenendoos meenemen
om deze te vullen voor kinderen
in diverse landen die het niet zo
goed hebben als de meeste
kinderen die in ons land wonen.
Als u echter thuis al een
schoenendoos hebt klaarstaan
kunt u het formulier en
enveloppe meenemen zodat u
weet wat u er in kan doen.
Mochten er nog vragen zijn, u
kunt altijd terecht bij Henny
Mulder of Wil Zeldenrust
Uiterlijk 31 oktober moet de
doos weer ingeleverd worden of
natuurlijk eerder.
Ook is het mogelijk voor
diegenen die niet altijd in de
kerk komen en toch mee willen
doen een doos met formulier en
enveloppe op te halen bij Wil
Zeldenrust, Geldelozepad 60.

Wilt u zeker zijn dat ik thuis
ben, geef dan even een belletje
naar 0227-544783
We kunnen 50 dozen vullen,
doet u ook mee? Alvast hartelijk
dank!
De Pastorale Raad

ZWO nieuws
De collecte van 22-augustus
voor de Zending heeft
€ 89,65
opgebracht.
Deze
zomer
ontvingen
wij een gift
van €
300,00 waarvoor hartelijk dank.
Missie-Zendingskalender
2011
De kalender heeft als motto
Reiken naar licht - Afrika danst
het leven.
Het thema is uitgewerkt door de
uit Nigeria afkomstige
kunstenaar Tony Nwachukwu.
Hij pleit voor een herwaardering
van de Afrikaanse cultuur.
Daarbij wil hij grote mondiale
problemen,zoals armoede en
klimaatverandering,onder de
aandacht brengen.
De afbeeldingen in de
kalender,met name batik op
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linnen,verwijzen naar dit
pleidooi.
Missie-Zendingskalender 2011
te koop voor € 8,00
Contactpersoon Wim Bakker tel:
0227-542626
Een hartelijke groet van
Ali,Scheltje en William.

College van
Kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2010
Alle gemeenten in Nederland
zoeken steeds naar manieren
om de eigen
geloofsgemeenschap en het
geloof blijvend gestalte te
geven.
Soms kan dat wel eens een
probleem zijn, m.n. wanneer er
grote bedragen moeten worden
uitgegeven waarvoor geen
dekking is. In dat geval kan er
een beroep worden gedaan op
de solidariteitskas.
De naam zegt het al, het is een
soort buffer tussen alle
Protestante gemeenten in
Nederland waarbij ze elkaar in
moeilijke tijden financieel bij
staan.

Uit deze kas worden tevens
werkzaamheden gefinancierd,
die zo specifiek zijn dat ze niet
aan een gemeente
toegeschreven kunnen worden.
Voorbeelden zijn: het
dovenpastoraat, de
binnenschippers, de studenten,
luchthaven pastoraat.
Om dit werk ook mogelijk te
maken is de financiële bijdrage
van € 10,- van alle leden van de
Protestant Kerk nodig
Onze gemeente wordt jaarlijks
voor een bedrag van €1550, aangeslagen. Dat is een forse
uitgave. Echter dank zij uw
bijdrage is het nog steeds
haalbaar. Alles wat boven het
aanslagbedrag uitkomt, mag de
gemeente in haar eigen kas
houden om daarmee het
plaatselijke werk te financieren.
Uw bijdrage is dus ook voor
onze eigen gemeente van groot
belang. Niet bijdragen betekent
in feite dat een ander het voor u
moet doen en dat is wrang.
Wij hopen dus dat alle
gemeenteleden ruimhartig
willen bijdragen.
College van Kerkrentmeesters.

Uit de gemeente
Blijf in contact met uw kerk
Wilt u a. u.b. zo spoedig
mogelijk mutaties (verhuizing,

Onderweg Oktober 2010- 10

geboorte, overlijden) doorgeven
aan: Ina Mellema,
Parklaan 18, 1671 HG
Medemblik. tel. 543951

3 oktober
Mw. P. Woninck-Stolk,
Oude Haven 159
5 oktober
Mw. F. Bouwman-van Damme,
Ridderstraat 1
Verhuisd:
Fam. Bus
van Parklaan 11
naar Heemstede

7 oktober
Mw. B. Hoekstra-v.d. Jagt,
Valbrug 51
8 oktober
Dhr. M. Bood,
Nieuwstraat 39A

Jacco Lanjouw
van Sonoystraat 30
naar Heerhugowaard

15 oktober
Dhr. W. Bood,
Nieuwstraat 41

Mw. J. Fransen
van Oosterhaven 10
naar Uiverstraat 1
Mw. S. Hoff-Hamming
van Westereiland 23
naar Ridderstraat 1
Overleden:

27 oktober
Dhr. P. Bomekamp,
Westersingel 36
Mw. F.H. Lokhorst-Schutte,
Droge Wijmersweg 5-73

29 augustus 2010
Dhr. Albert Cornelis Baantjer
in de leeftijd van 86 jaar

Dhr. H. Wolters,
Gasthuysweydt 47

Verjaardagen:

4 november
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