Onderweg oktober 2013

Kerkdiensten Bonifaciuskerk
Zondag 6 oktober
aanvang 10.00 uur 
Voorganger: ds. H. van Olst uit De Rijp.
Collecte:
1e
Diaconie:
Leprastichting,
2e
Kerk:
Algemene kosten.
Koster:
J.C. Klercq, tel. 543921.
Zondag 13 oktober
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. J. Borst uit Enkhuizen.
Collecte:
1e
Diaconie:
Wereldiaconaat Kerk in Actie,
2e
Kerk:
Plaatselijk toerustingswerk.
Koster:
J.C. Klercq, tel. 543921.
Zondag 20 oktober
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. B. Voort uit Enkhuizen.
Collecte:
1e
Diaconie:
Bloemenfonds,
2e
Kerk:
Instandhouding eredienst.
Koster:
J. Kool, tel. 541127.
Zondag 27 oktober
aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. Marije Mazereeuw uit Opperdoes,
Collecte:
1e
Diaconie:
PKN-collecte ‘Hervormingsdag’.
2e
Kerk:
Plaatselijk pastoraal werk.
Koster:
K. van Duijn, tel. 540414.
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INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD
Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 24 oktober
Bij voorkeur via het bekende emailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 1 november verschijnen.

Overdenking
Zolang er nog ergens iemand bestaat
Met wie ik als mens kan spreken
Vind ik ook wel een stilte midden op straat
Een stilte die niet kan breken.
Een kostbare stilte van zuiver glas
Dat ik zelf met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was en die stem er niet was
Had niemand die stilte begrepen.
Maar als Hij er niet was en Zijn stem was er niet
Dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet
En dat kan je doodeenzaam maken.
Maar de stilte, dat is een tweestemmig lied
Waarin God en de mens elkaar raken.
Willem Barnard.
Ingezonden door Wil Zeldenrust.
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In memoriam.
Jannie Struik-Klaver (29 oktober 1942 - 9 september 2013).
Op 9 september j.l. is overleden Jannie Struik-Klaver. Zij woonde
op de Bangert 8. Jannie was sinds 7 jaar weduwe van Jan Struik,
een bekende Medemblikker. Zij had in Jan haar grote liefde
gevonden. Na zijn overlijden ging Jannie niet bij de pakken
neerzitten. Wij kunnen haar kenschetsen als een markante vrouw.
Zij kwam over als heel direct, alsof ze haar mening niet onder
stoelen of banken stak, Maar misschien kunnen we veel meer
zeggen dat Jannie haar grenzen wist te bepalen. Zij wist heel goed
wat zij in ieder geval niet wilde. Vanuit dat principe heeft Jannie
ook aangegeven hoe ze haar eigen afscheidsdienst zag.
Door die grenzen aan te geven liet zij ruimte aan familie en
vrienden om op eigen wijze het verdriet over haar overlijden te
beleven.
Jannie was niet wat je noemt een “kerkse” vrouw. Wij kenden haar
vooral door de kerkenveiling en door Samen aan Tafel, waar zij
een trouwe bezoekster was. Klaas en ik werden altijd op een
dikke zoen getrakteerd, zowel als zij kwam als wanneer ze vertrok.
Regelmatig deden we dan nog even een “koppie na” bij Jannie
thuis. Zij vertelde ons dan veel over Medemblik en als nieuwkomer
is dat heel erg fijn.
Tijdens de afscheidsdienst van Jannie hebben wij nog een
verhaaltje voorgelezen uit het boekje waaruit bij de maaltijden ook
korte verhaaltjes worden gelezen. Het verhaaltje ging over de
moed van een vlinder, een moed die we bij Jannie ook konden
ontdekken.
In een afscheidsdienst op vrijdag 13 september hebben we
afscheid van Jannie genomen op de wijze zoals zij dat wilde.
Jannie is naar haar graf gebracht op een wagen, getrokken door
twee prachtige trotse paarden: Zo wilde Jannie dat.
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Wij wensen kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden
alle sterkte toe bij het verwerken van het verdriet over het
overlijden van Jannie.
Klaas van Duijn en Ron van der Haring.

Agenda
di. 8 oktober
do. 31 oktober
di. 5 november

14.30 uur
18.00 uur
19.30 uur

Bonfoyer
Bonfoyer
Bonfoyer

Ouderenmiddag.
Samen aan Tafel.
Filmavond.

Diaconie
Vooraankondiging Dorcas Voedselactie
Zoals bekend is in 2013 het collectedoel
voor de avondmaalvieringen de Dorcas
Voedselactie.
Dorcas organiseert in 2013 al voor de 18e
keer de Dorcas Voedselactie. Dit jaar is het
thema ‘Voedsel voor nu, èn voedsel voor later!’
voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika.
Voedsel voor nu in de vorm van voedselpakketten.
Voedsel voor later in de vorm van geld voor het financieren van
voedselzekerheidsprojecten.
De opbrengst van onze collectes dit jaar wordt overgemaakt voor
de projecten ‘voedsel voor later’.
Maar wij willen ook ‘voedsel voor nu’ aanbieden. Daar hebben wij
straks uw hulp bij nodig.
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Wij willen als gemeente proberen een aantal voedselpakketten
samenstellen. Hiervoor heeft Dorcas een productenlijst
samengesteld: zie hieronder.
Wij willen u vragen om één of meerdere van deze producten te
doneren en mee te brengen naar de dienst. Deze actie wordt
gehouden in de week van Dankdag voor Gewas en Arbeid.
Er zijn drie momenten waarop wij in deze week samenkomen en
voedsel in kunnen leveren:
1. zondag 3 november,
2. woensdag 6 november (Dankdag),
3. zondag 10 november.
Natuurlijk hopen wij op een zo groot mogelijke inzameling, zodat de
diaconie meerdere voedselpakketten kan aanbieden aan Dorcas.
Met vriendelijke groet van de diaconie.

Gasterij “In de boomgaard”, een unieke plek om tot jezelf te
komen.
Deze Stichting heeft als doel mensen op adem te laten komen
tijdens of na een intensieve tijd waarin b.v. sprake was van een
verlieservaring en/of overspannenheid/burn out. Daarnaast staat
de Gasterij open voor mensen die al langere tijd leven van een
minimum inkomen. Gasten betalen naar draagkracht. De
gastvrouw en heer Gon en Jos Timmerman bieden o.a.
begeleidingsgesprekken en hulp bij ADL. De Gasterij is daarmee
een uniek B&B in Noord Holland.
Waar: Gasterij “In de boomgaard”, Groenveldsdijk 2, 1744 GD Sint
Maarten ( gemeente Harenkarspel), tel.nr. 0224-227714, per email:info@gasterijindeboomgaard.nl of bezoek de website www.
gasterijindeboomgaard.nl.
Heeft u nog vragen kunt u ook de diaconie benaderen.
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Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen
Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB Lutjebroek.
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.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Uit de gemeente
Blijf in contact met uw kerk
Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties
(verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven
aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel: 545477.
Overleden
07-09:
Mevrouw Y. Bot-Scheepvaart, in de leeftijd van 89 jaar.
09-09:
Mevrouw J. Struik-Klaver, in de leeftijd van 70 jaar.
Verjaardagen
03-10:
mw. P. Woninck-Stolk, Oude Haven 159.
07-10:
mw. B. Hoekstra-van der Jagt, Valbrug 51.
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08-10:
mw. M.A. van der Molen-Volkers, Uiverstraat 1.
dhr. M. Bood, Nieuwstraat 39A.
10-10:
mw. G.R. Breton-Dijks, Waterborg 169.

15-10:
dhr. W.K. Bood, Nieuwstraat 41.
mw. T. Draijer-Nauta, Oosterhaven 56.
25-10:
dhr. R. Pasterkamp, Achtereiland 2B.
27-10:
dhr. H. Wolters, Gasthuijsweijdt 47.
dhr. P.G. Bomekamp, Westersingel 36.

Ingezonden
Het is de kunst.
Weer verwachtingsvol het nieuwe jaar in te gaan.
Helaas, de verwachting, dat Wim Bakker u weer met de nieuwe
kunstkalender zal wijzen op de op handen zijnde jaarwisseling, is
niet meer.
Ik kom ongetwijfeld nog eens langs en zal u ook het alternatief:
” Een andere agenda” laten zien.
Zo is een lange reeks van jaren verstreken waarin de vraag
actueel was: ”Hoe gaat het met U?”
Mijn wens is dan ook, dat het ons nog lang goed mag gaan.
Hartelijk dank en tot ziens.
Wim Bakker.
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Overgenomen uit Kerkbulletin
Commentaar bij de tijd - Syrië
Het lijkt onafwendbaar dat de Verenigde Staten met Frankrijk en
Groot-Brittannië een aanval uit gaan richten op het regime van
Assad in Syrië. Vooral Frankrijk staat te trappelen van ongeduld.
De aanval met gifgas is de druppel geweest die de emmer deed
overlopen.
De bevolking dient beschermd te worden tegen dit soort
meedogenloze moordpartijen van de eigen overheid. De
internationale rechtsregels zijn met deze verschrikkingen
ruimschoots overtreden. Dus moet er worden ingegrepen. Als het
niet in VN verband kan vanwege een veto van Rusland en China,
dan maar daarbuiten.
Weer begeeft het Westen zich in de richting van het Mid.d.enOosten. Na Irak en Afghanistan nu naar Syrië. Ondanks het feit
dat het onderzoeksteam van de VN nog niet gereed is met het
onderzoek. Amerika meent onafhankelijk van dit team al sluitende
bewijzen te hebben dat het Assad-regime de schuldige partij is.
Tot op heden is dit bewijs nog niet publiek geleverd. Als er dan
sluitend bewijs is, waarom wordt dit niet getoond? Is er ooit niet
een oorlog begonnen op grond van bewijs dat er niet bleek te zijn?
De internationale politiek wordt met duivelse dilemma’s
geconfronteerd. Wel iets doen lijkt scenario’s op te roepen waar
grote nadelen aan verbonden zijn. Niets doen lijkt wegkijken en op
onverschilligheid neerkomen. Dus toch iets doen? Ja, maar de
vraag is wat.
Ik vind het problematisch wanneer er actie wordt ondernomen
zonder mandaat van de VN. Internationaal recht is een zinvolle
leidraad als het gaat om oorlog, maar dat moet dan wel de kans
krijgen.
Ik geloof zeker in de goede bedoeling van Obama c.s., maar het
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lijkt nu eerder te gaan om de eigen geloofwaardigheid (we hebben
immers gezegd: hier is de rode lijn) dan dat de actie echt ten
goede gaat komen aan de bevolking. Bij met name Frankrijk proef
ik teveel de neiging zich te willen bewijzen.
Mijn grootste aarzeling ligt in de vraag of de actie inderdaad ten
goede komt aan de bevolking. Die wordt zwaar geterroriseerd,
door Assad, maar evenzeer en wellicht nog meer door allerlei
groeperingen die de macht al ruiken. Onder de opstandelingen
zitten gevaarlijke elementen, die Syrië evenzeer of nog erger tot
een onvrij land zal maken. Een oorlog moet een doel dienen.
Onderdeel van de theorie van de rechtvaardige oorlog is: ‘oorlog
moet reëel zicht bieden op het herstel van recht’ en: ‘achter de
intentie van een oorlog mag geen haat of wraak liggen’. Bij de
geplande actie ligt hier een heel zwakke schakel.
Met deze actie raakt de internationale gemeenschap verder
verdeeld. Ook al valt er zeer te twijfelen aan enige goede wil van
Rusland en China, het Westen moet zich wel realiseren dat deze
actie ressentiment in de hand zal werken, die bedenkelijke
gevolgen kan krijgen voor de wereldvrede in de toekomst.
Graag sluit ik aan bij de oproep van de secretaris generaal van de
Conference of European Churches (CEC), Guy Liagre. Hij
veroordeelt het gebruik van chemische wapens in ondubbelzinnige
taal. Hij dringt er ook op aan dat bij elke beslissing het welzijn van
het Syrische volk bovenaan staan, en niet de eisen van de politiek.
En hij roept de lid-kerken op om te bid.d.en dat geweld en oorlog
mag ophouden. Dat de rechten van de meest kwetsbaren worden
beschermd. En wel zo, dat dit niet leidt tot een nog erger conflict
(waar uiteindelijk diezelfde kwetsbaren het meest de dupe van
zijn). Deze oproep tot gebed wil ik graag ondersteunen.
29 augustus 2013 - dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale
synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
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Blijf Syrië steunen!
Dank zij uw steun kon Kerk in
Actie al veel hulp verlenen aan de slachtoffers van de burgeroorlog
in Syrië, zowel in Syrië zelf als aan vluchtelingen in Jordanië en
Libanon. Wij mochten tot nu toe 1 miljoen euro ontvangen, deels
via rechtstreekse giften van gemeenteleden, donateurs en
diaconiën, deels via Giro 555. Lees wat wij konden doen met uw
bijdragen. Wij roepen kerken op om wakes te houden voor Syrië in
de vredesweek. Volg het nieuws over de hulpverlening in Syrië via
www.kerkinactie.nl/syrië. Giften blijven van harte welkom: doneer
online. Hartelijk dank!
Nieuwe televisieserie brengt bijbelverhalen tot leven
Op zondag 6 oktober start op Zapp
(Nederland 3) de nieuwe televisieserie Verhalen met de
Zandtovenaar. In zes afleveringen tekent de bekende
zandtovenaar Gert van der Vijver eeuwenoude verhalen uit de
Bijbel. Op een eigentijdse manier komen de verhalen met muziek,
woord en prachtige zandtekeningen tot leven. Bekende artiesten
zingen popnummers die aansluiten bij het verhaal en jonge
muzikanten van het Prinses Christina-concours verzorgen
intermezzo’s op verschillende instrumenten. De serie is tot stand
gekomen door samenwerking van het Nederlands
Bijbelgenootschap en omroep RKK. Zij willen een nieuwe
generatie vertrouwd maken met de verhalen uit de Bijbel.
De serie Verhalen met de Zandtovenaar is een vervolg op de
uitzendingen die het Nederlands Bijbelgenootschap en RKK
maakten met Kerst en Pasen. Deze programma’s waren
succesvol: ze haalden hoge kijkcijfers en werden gebruikt op
scholen, in kerken en ziekenhuizen om kinderen het verhaal achter
deze belangrijke christelijke feesten te vertellen. Het nieuwe
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programma, Verhalen met de Zandtovenaar, belicht zes verhalen
uit de Bijbel, uit het Oude én het Nieuwe Testament. De tekst van
de verhalen komt uit de Bijbel in Gewone Taal, een nieuwe
vertaling van de Bijbel die in het najaar van 2014 verschijnt.
Rieuwerd Buitenwerf, algemeen directeur Nederlands
Bijbelgenootschap: ‘Verhalen met de Zandtovenaar biedt de
unieke kans om de Bijbel dichtbij het hele gezin te brengen. Zowel
jonge als oude kijkers worden geraakt door de kracht van de
bijbelverhalen. Ze wekken verwondering en bieden de kans om na
te praten met het hele gezin. Zo bereiken we op een leuke,
passende wijze, jong en oud met de Bijbel.”
Leo Fijen, hoofd omroep RKK: “Eén van de taken van een
kerkelijke omroep als RKK is de catechese, het doorgeven van het
geloof. Dat is geen gemakkelijke opgave in deze tijd. De
Zandtovenaar beheerst deze kunst als geen ander. Door
bijbelverhalen te tekenen met zand en door begeleidende
eigentijdse muziek brengt de zandtovenaar Gert van der Vijver
bijbelverhalen tot leven. RKK is er als omroep trots op deze
laagdrempelige serie op een mooi tijdstip van de zondag te
kunnen uitzenden en doet dat van harte in samenwerking met het
Nederlandse Bijbelgenootschap."
Gert van der Vijver: “In dit programma spreken we hart en ziel aan.
Alle zintuigen worden ingeschakeld voor dit programma dat je in
verwondering brengt. Volgens mij kennen veel Nederlanders deze
verhalen uit de Bijbel niet meer. Vandaar dat we ze onder het zand
vandaan halen en nieuw leven inblazen.”
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem .
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Adressen.
Predikant:
Scriba:

Vacant.
E. van der Heijden-van den Akker,
Bottelierstraat 20,  543336.
College van
P. Keemink, Midwouder Dorpsstraat 28,
Kerkrentmeesters: 1670 GB Midwoud. 0229-725930.
R. van der Heijden Bottelierstraat 20,  543336.
Diaconie:
H. Huttinga, Waterborg 259,  541099.
Rekening diaconie: W. Mosman, Dorpsstraat 57, Wervershoof.
0228-581888.
1324.03.366 (bank).
IBAN: NL13RABO0132403366.
Vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5868.27.404 (bank).
IBAN: NL47ABNA0586827404
D. Meijers Waterborg 31,  542124.
Overige betalingen: t.b.v. kerkblad, solidariteitskas, giften,
collectebonnen, etc. t.n.v. Protestantse
Gemeente te Medemblik.
5136951 (giro), IBAN: NL59INGB0005136951
of 3330.12.992 (bank),
IBAN: NL32RABO0333012992.
P. Schenk, Vlietsingel 20,  543395.
Bonifaciuskerk:
Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek, Wijdesteeg 17,  541578
en bij R. van der Heijden  543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Vermenigvuldiging
en verspreiding:
L. Smoor, Pekelharinghaven 11,  544642.
Redactie:
J.P. Reinstra, Vlietsingel 49,  542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Website kerk:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: webm@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Opgave abonnementen kerkblad à € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos,  545477.
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