Kerkdiensten
Bonifaciuskerk

Zondag 2 september
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. J. Baaij

Zondag 23 september
Oecumenische startzondag
M.m.v muziekgroep

Koster:

Aanvang:
9.30 uur
Voorgangers:
Ds. W. van der Molen,
Ds. T. Don en Mw. L. Bot

J. Kool
Tel. 541127

Collecte:
1e
Kerk
e
2
Pl. toerustingswerk
Zondag 9 september
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don
Koster:

K. van Duijn
Tel: 540414

Koster:

K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte:
1e
Diaconie: spec. doel
2e
Kerk, onkosten
Bloemschikking: Florisgroep

Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk
Zondag 30 september
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger: Ds. K. Goverts

Zondag 16 september
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger:
Ds. D-E. van Dorsten
Koster:

Koster:

J.C. Klercq
Tel: 543921

Collecte:
1e
Kerk
2e
PKN, vredeswerk

L. Voorthuyzen
Tel. 541039

Collecte:
1e
Kerk
2e
Kerk: eigen werk
Bloemenfonds
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Bij de diensten
Op 2 september zal mw. Ds. J.
Baaij uit Bergum voorgaan.
Op 9 september zullen we lezen
uit Deuteronomium en Marcus,
een tweetal lezingen dat op een
verrassende manier hetzelfde
verkondigt.
16 september komt ds. D-E van
Dorsten uit Gouda in onze dienst
als gastvoorganger.
Op 23 september vieren we
oecumenisch de startzondag, bij
mooi weer buiten op het kerkplein,
met begeleiding van een
versterkte muziekgroep. U leest
hierover meer elders in dit blad.
Op de laatste zondag van
september zal ds. K. Govers uit
Zwaag voorgaan.
Dat alle diensten gezegende
diensten mogen zijn.

Ziek en zeer
Op het moment dat ik dit schrijf
liggen er geen gemeenteleden in
het ziekenhuis. Mw. De Boer
verblijft in het Liornehuis te Hoorn
in afwachting van verhuizing naar
Medemblik. Dhr. J. Kuitems woont
in hetzelfde huis, op een andere
afdeling.
Mw. Kool-Breen woont in huize
Sorghvliet in Andijk.
Enkele gemeenteleden zijn thuis
ziek of herstellende.
We leven mee met allen die ziek
zijn en bidden hun Gods
troostende nabijheid toe.
Ds. Tineke Don

In Memoriam
Op 18 juni ontving ik telefonisch
bericht dat op 15 juni j.l. na een
kortstondige ziekte is overleden

dhr. Pieter Koudijs
in de leeftijd van 84 jaar.
Piet Koudijs was een rasechte
Medemblikker, hoewel hij op
allerlei plekken korter of langer
heeft gewoond. Hij was opgeleid
als elektricien.
Na zijn schooltijd werd hij
opgeroepen voor dienst en hij
werd voor 2,5 jaar uitgezonden
naar Indië. Wat hij daar heeft
meegemaakt en gezien heeft zijn
leven getekend.
Kort na de oorlog ging hij met
vrouw en kind naar Melbourne,
maar ze moesten wegens
heimwee van zijn vrouw Gon
terugkeren.
Piet was een gelovig mens, een
trouw lid van de Hervormde
Gemeente. Hij heeft veel voor de
kerk betekend. Hij was o.a.
penningmeester van de
restauratiecommissie. Dat heeft
hij met veel inzet en
verantwoordelijkheidsgevoel
gedaan.
Zijn oorlogstrauma kwam,
naarmate hij ouder werd, steeds
vaker om de hoek kijken., op
allerlei manieren. Hij vond rust in
de wandelingen met zijn hondje
Gino. Hij was een sociaal
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bewogen mens met iedereen die
hij tegen kwam, maakte hij een
praatje. Zo konden de rondjes wel
eens wat lang duren.
Toen duidelijk werd dat hij niet
lang meer te leven had, speet
hem dat, want hij had nog zo lang
voor zijn vrouw willen zorgen.
Op 15 juni sliep hij rustig in.
We leven mee met allen die hem
zullen missen.
Ds. Tineke Don

Op 22 juni j.l. is overleden mw.

Annemarie van Zijverden.
Zij heeft samen met haar man
Kees geruime tijd in Medemblik
gewoond. Ze was een enthousiast
gemeentelid, die erg werd
gewaardeerd. Ze deed allerlei
werk in de gemeente. Tijdens
haar studie leefden velen met
haar mee. Toen ze eenmaal naar
Enkhuizen was verhuisd bleef ze
regelmatig als gastvoorganger
naar Medemblik komen. Ze
onderhield ook verschillende
vriendschappelijke contacten met
leden van onze gemeente.
Ze heeft met veel moed en
doorzettingsvermogen gestreden,
maar het bleek niet te mogen
baten. We leven mee met haar
man, kinderen en kleinkinderen
en allen die haar zullen missen.
Ds. Tineke Don

Op woensdag 15 augustus is
overleden mw.

Gré de Leeuw-Bols,
In de leeftijd van 68 jaar.
Gré de Leeuw hebben we leren
kennen als een opgewekte
dappere vrouw, die zielsveel hield
van haar lieve man Bram, die trots
was op haar kinderen en
kleinkinderen, en erg kon
genieten van de dingen om haar
heen. Ze hield van de zon en
voelde zich lekker in Spanje, waar
ze dikwijls met vakantie heen
gingen.
Vroeger werkte ze in een
ouderenwooncentrum in
Zaandam. De zorg had haar hart.
Tijdens de afscheidsdienst sprak
een van haar collega’s lovende en
warme woorden om haar te
gedenken. Ook een vriendin sprak
tot haar gedachtenis.
De dienst werd geleid door een
vriend van de familie, ds. Wielsma
uit Uithoorn, die zij tijdens haar
werk in Zaandam had ontmoet.
Haar ziekte wierp een donkere
schaduw over haar leven, een
domper op haar levensvreugde.
Maar ze hield vol en tussen de
kuren door ging ze nog een paar
keer naar Spanje met Bram,
kinderen en kleinkinderen, om te
genieten van de zon en de
warmte.
Toen duidelijk werd, dat ze de
strijd tegen de haar bedreigende
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ziekte niet zou winnen en de
kuren steeds minder effect
kregen, heeft zij zelf haar afscheid
voorbereid.
De laatste dagen waren zwaar, op
woensdagmiddag is zij rustig
ingeslapen.
We leven mee met haar man
Bram, haar kinderen en
kleinkinderen en allen die haar
zullen missen.
Ds. Tineke Don

INLEVEREN KOPIJ
KERKBLAD
Voor het oktober nummer
kunt u uw kopij
insturen tot en met
Donderdag 27 september
Bij voorkeur via het bekende
emailadres:

Uit de pastorie
De zomer was nat, warm, nat en
weer warm,
echt hollands
weer. Op de
camping
hebben we
genoten,
heerlijk
gerust,
ongeacht het
weer.
Inmiddels hebben we de draad
van het werk weer opgepakt en
zijn we druk doende om wat
activiteiten voor de komende
wintermaanden in schema te
zetten. Na het studieverlof, zeg
maar vanaf 12 november komt er
een reeks avonden over Ruth,
kijken we een paar keer naar
kunst in samenhang met het
Bijbelverhaal. Natuurlijk komen er
ook weer een paar filmavonden.
Daarvoor zorgt Hannie Huttinga.
We beginnen op 23 september
oecumenisch en hopen dat het
een goed jaar mag worden. We
weten niet wat er voor ons ligt,
maar gaan in vertrouwen van
start.
Een groet voor u allen,
Ds.Tineke Don

onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
Het kerkblad zal dan rond
Vrijdag 5 oktober verschijnen.
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Overdenking
“De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en
bloeien, als een lelie welig
bloeien, jubelen en juichen van
vreugde.
Dan worden blinden de ogen
geopend, de oren van doven
worden ontsloten. Verlamden
zullen springen als herten, de
mond van stommen zal jubelen ..”
(Jes. 35 : 1-2, 5-6)
Een paar weken geleden lazen
we uit de profetie van Jesaja de
bovenstaande verzen. We kennen
ook het lied dat Huub Oosterhuis
daarbij schreef, ‘De steppe zal
bloeien …’.
Het is een droom, een visioen van
Jesaja van het Koninkrijk dat
komt.
Jezus sprak ook over dat
Koninkrijk. Het was nabij, binnen
bereik. Hij doelde daarmee op
helende momenten, op mensen
die tot leven komen, werkelijk
mens worden.
De Engelse schrijver C.S.Lewis
onderscheidt twee soorten leven,
enerzijds het biologisch leven,
anderzijds het ‘echte’ leven, zoals
God dat bedoelt.
De vormen lijken op elkaar als
een standbeeld lijkt op een mens.
Mensen die werkelijk mens
worden: geen standbeelden meer
zijn, maar mensen zoals bedoeld
door God, dat licht, denk ik, dicht
bij wat Jezus met het Koninkrijk
van God bedoelde, en Hij

verwees ook naar de profetie van
Jesaja.
Iedere keer als een mens die lijdt
naar lichaam of geest, door Jezus
wordt genezen, is het Koninkrijk
van God er. Blinden, lammen en
doofstommen gaan weer zien,
lopen en spreken. Het zijn niet
zomaar verhalen, ze hebben wel
degelijk een diepere betekenis.
Dat de ogen van blinden worden
geopend, betekent ook dat
mensen Gods nabijheid gaan
‘zien’. Dat de lamme gaat lopen,
verwijst naar momenten waarop
mensen worden opgericht uit
geestelijke verlamming eb
onmacht. Jezus wilde de harten
van mensen openen.
Het Koninkrijk van God is volgens
Jezus iets van de toekomst en
iets dat nu al kan doorbreken,
soms op onverwachte momenten.
Je kunt het niet aanwijzen of
grijpen, maar we mogen het wel
weten: het Koninkrijk van God ligt
binnen ons bereik.
Het bestaat uit helende
momenten. Een wat moderner
voorbeeld gaat over Mahatma
Gandhi. Van hem wordt verteld
dat hij op een dag, toen hij in de
trein stapte, zijn sandaal verloor.
De trein begon al op te trekken,
geen tijd om hem te pakken. Hij
deed ook zijn tweede sandaal uit
en gooide die bij de andere. Een
medepassagier zag het verbaasd
aan en vroeg waarom Gandhi dat
deed. Diens antwoord luidde:’De
arme die langs het spoor mijn
verloren sandaal vindt, vindt nu
een paar dat hij kan gebruiken.

Onderweg September 2012 -5

Onverwacht en ongedacht is het
Koninkrijk van God.
Het komt op ons toe en is, soms
heel onverwacht, even aanwezig
waar mensen tot hun recht
komen, de verlorenen, de
mislukten voorop, waar zij ‘echt’
mogen leven.
Eerlijk gezegd zou ik niet weten
hoe ik me dat allemaal moet
voorstellen, maar het mag
voldoende zijn om te weten:
God weet het.
Ds. Tineke Don.

Mededelingen
Studieverlof
Vorig najaar was mijn studieverlof
net een week ingegaan toen ik
ziek werd. Dat betekent dat ik nog
5 weken studieverlof tegoed heb.
Omdat door de wijzigingen in de
regeling van het studieverlof deze
weken per 1 jan. a.s. komen te
vervallen, heb ik besloten de
weken alsnog op te nemen en te
gebruiken om een reeks diensten
voor Advent en Kerst te gaan
ontwikkelen. De kerkenraad
stemde hiermee in. Aangezien ik
rond de herfstvakantie ook nog 11
dagen vakantie had staan voor de
Turkijereis die niet doorgaat,
betekent dit dat ik van 24
september t/m 8 november
afwezig zal zijn.
Omdat er voor die periode al een
paar afspraken waren gemaakt,
zal ik wel voorgaan op 14 oktober
(met de cantorij) en op dankdag, 7
november. Verder ben ik op 2

oktober bij de visitatie en op 3
oktober bij de zangavond rond het
Nieuwe Liedboek.
Mocht u tijdens mijn afwezigheid
een predikant nodig hebben dan
kunt u zich wenden tot de
ouderlingen of de scriba. Zij zijn
op de hoogte van de waarneming.

Ouderenmiddagen
De vakantieweken zijn bijna
voorbij na een, wat het weer
betreft, wisselvallige periode. We
kijken uit naar activiteiten waarbij
we elkaar weer kunnen
ontmoeten en bij kunnen praten.
Dinsdag 4 september is het dan
zo ver. U krijgt tijdig een
uitnodiging voor de start van de
ouderenmiddagen. We maken er
met elkaar weer een seizoen van
met een afwisselend programma.
Bovendien: het wordt ons 25 e
seizoen!
We kijken ook nog even terug
naar 10 juli, de extra
ouderenmiddag. Het was zeker de
moeite waard. In een gezellige
sfeer genoten we van een vrolijk
programma gepresenteerd door
Wil Luiken. We zongen uit volle
borst de liedjes mee die in onze
‘jonge’ jaren populair waren.
Gasten in ons midden voelden
zich bij ons thuis. Waarschijnlijk
zullen zij tot de vaste bezoekers
gaan behoren.
Tot ziens op 4 september a.s.!
Leiding ouderenmiddagen
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Winterwerk
Tijdens de startzondag zal het
nieuwe winterwerkboekje weer
beschikbaar zijn. Daarin vindt u
alle gegevens over de gemeente,
de activiteiten en hun
aanspreekpunt, en de nu al
bekende bijeenkomsten.
De diverse activiteiten, ook van de
Doopsgezinde gemeente en de
Rooms-katholieke parochie staan
daarin. In de Raad van Kerken is
afgesproken, dat alle activiteiten
in principe voor gemeenteleden
en parochianen toegankelijk zijn,
samen geloven, samen werken,
samen leren, samen vieren.
Mocht u ten opzichte van het
boekje van vorig jaar een wijziging
willen doorgeven, doet u dat dan
zo snel mogelijk, vóór 6
september, dan kan dat nog
worden meegenomen.
predikant@bonifaciuskerkmedem
blik.nl
Aan het slot van de startzondag
liggen de stapeltjes klaar om te
worden bezorgd. Wilt u een
stapeltje in uw buurt
rondbrengen? Dat ontlast de
vaste bezorgers van het kerkblad.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Bijbelavond over Judith
Dit najaar staat het boek Judith op
het rooster voor de lezingen in de
diensten. Zelf zal ik daar geen
aandacht aan kunnen besteden,
wellicht dat de gastvoorgangers
dat wel doen.
Om u wat nader te laten
kennismaken met dit apocriefe

boek, zal ik op 6 september a.s. in
de kerkzaal wat meer vertellen
over de inhoud van dit boek.
Mocht u beschikken over een
bijbel met daarin ook de apocriefe
boeken, dan zou het fijn zijn als u
die meebracht. Ik zal proberen
ervoor te zorgen dat er ook wat
gekopieerde exemplaren van de
tekst aanwezig zijn.
De reden dat we in de kerkzaal
gaan zitten is dat het verhaal van
Judith verbeeld is op de kansel,
het houtsnijwerk vertelt het
verhaal.
Ook voor mensen van buiten de
gemeente, die als vrijwilliger
gidsenwerk doen in de kerk, zal
deze avond interessant zijn. U
hoort wat meer over wat u ziet
uitgesneden.
Samen aan Tafel
Vanaf
september
gaan we
weer
‘Samen
aan Tafel’.
We proberen weer om een 3gangenmaaltijd te serveren
inclusief iets te drinken voor de
prijs van 5 euro. Maar we weten
ook dat prijzen behoorlijk in de lift
zitten de laatste tijd. Dat betekent
dat als het een te grote moeite
gaat kosten om binnen dat bedrag
te blijven, we in de loop van dit
seizoen zullen moeten besluiten
om de prijs iets te verhogen, maar
dat is dus van latere zorg.
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In principe gaan we uit van de
tweede donderdag van de maand,
uitzonderingen daargelaten. En
die uitzondering doet zich meteen
in de maand september voor: in
de maand september moeten we
uitwijken naar de derde
donderdag van september, dus
20 september a.s. De volgende
maaltijden dit jaar zijn in principe
op 11 oktober, 8 november en 6
december, dit laatste in verband
met de beschikbaarheid van de
Bonfoyer. Vanaf januari maken
we weer een nieuw schema.
De opzet is dus gelijk aan andere
jaren. Het is ons opgevallen dat er
mensen zijn die aan de maaltijd
zouden willen deelnemen maar
die zich niet aanmelden vanwege
gezondheidsproblemen of
anderszins. Wij hopen dat we met
elkaar juist deze mensen kunnen
opzoeken en kunnen bewegen
om ook te komen. Daar hebben
we jullie allemaal bij nodig. Als we
daar met zijn allen de schouders
onder zetten dan zou vervoer voor
juist die mensen te regelen
moeten zijn.
Mogen we jullie vragen om daar
extra-aandacht aan te besteden
zodat we ook die mensen kunnen
begroeten?
Laat ons dat vooral weten.
Wij zien jullie graag op 20
september a.s. om 18.00 uur in de
Bonfoyer. De intekenlijsten zullen
weer tijdig in de Bonfoyer worden
neergelegd.

Startzondag 23 september
Op zondag 23 september a.s.
vieren we de oecumenische
dienst, die tegelijk ook onze
startzondag is.
Als het weer een beetje
meewerkt, vieren we de dienst
buiten, op het kerkplein bij de
Bonifaciuskerk.
De muziekgroep, deze keer
versterkt met enkele blazers van
Crescendo, zal de gemeentezang
begeleiden.
Thema van deze dienst zal zijn:
Geloof, Hoop en Liefde. Dit zijn de
sleutelwoorden van het geloof dat
we delen met onze broeders en
zusters van Rooms-katholieke en
Doopsgezinde huize.
Aansluitend aan de dienst is er
uiteraard koffie/thee, limonade en
wat lekkers.
We hopen op een grote opkomst,
mooi weer en dat alles zal
meewerken aan een mooie
dienst.
Om de kosters niet teveel werk op
de hals te leggen, vragen we
iedereen voor wie dat mogelijk is,
een tuinstoel o.i.d. mee te
brengen. Zo maken we samen
een wat vrije opstelling. Uiteraard
zijn er ook stoelen uit de kerk
beschikbaar voor wie geen eigen
stoel heeft, maar we willen dat wel
zoveel mogelijk beperken.
Als het regenachtig weer is, dan
verschuift het hele feest uiteraard
naar binnen, in de Bonifaciuskerk.
Daar zijn volop stoelen aanwezig.

Klaas van Duijn en Ron van der
Haring

Voorgangers zullen zijn: ds.
Wieteke van der Molen, mw. Lia
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Bot (bij afwezigheid van past. Van
Dril) en ds. Tineke Don.
We hopen dat velen van u mee
met ons de start van een nieuw
seizoen willen vieren, als
broeders en zusters van die ene
Heer.

Film aankondiging
Als U weer wilt komen kijken en
praten, zullen we ook dit seizoen
weer een paar films draaien. De
eerste film is op dinsdag 25
september om 19.30 uur in de
Bonfoyer.
We kijken naar ‘China blue’, een
film uit de serie Movies that
Matter.
De 16-jarige Jasmijn is een van
de miljoenen, vaak piepjonge
arbeiders die het arme Chinese
platteland verruilen voor de
fabriek, in de hoop dat ze hun
achtergebleven familieleden met
hun salaris kunnen helpen.
Ze werkt als lossedraadjesknipper in een
jeansfabriek en woont net als haar
vriendinnen Li Peng, Orchid en
Jade, op het terrein van de
fabriek, met twaalf meiden op
een kamer. De huur en het geld
voor de maaltijden uit de kantine,
worden op hun loon ingehouden.
In haar dagboek schrijft Jasmine
over haar dagelijkse bestaan:
over het werk, het vieze eten en
de heimwee.
‘We missen nooit een deadline, al
betekent dit dat de arbeiders de
hele nacht moeten doorwerken’,

zegt de baas van de fabriek trots
tegen een klant.
Om zijn beloftes waar te kunnen
maken en de orders op tijd te
kunnen leveren, werken de
arbeiders zeven dagen per week,
soms wel 20 uur per dag, voor vijf
eurocent per uur. Overuren
worden meestal niet uitbetaald.
De meisjes zijn soms zo moe, dat
ze in een pauze boven op een
berg spijkerbroeken in slaap
vallen. Maar ze hebben geen
keus, vakbonden zijn verboden en
wie protesteert, of te langzaam
werkt, wacht een boete of ontslag.
De documentaire is in 2005 in de
VS uitgebracht en werd kreeg de
Winnaar Amnesty InternationalDOEN Award in 2005. Zeker een
film om te zien en met elkaar over
na te praten!!!
Hannie Huttinga

Uit de kerkenraad

Kerkvisitatie
Op 2 oktober zal onze gemeente
worden bezocht door een team
van visitatoren bestaande uit ds.
C. Corporaal uit Julianadorp en de
heer F. de Wildt uit WestGraftdijk.
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Visitatie vindt elke vier jaar plaats
en dit jaar is de gemeente
Medemblik aan de beurt.
Een visitatie heeft ten doel de
opbouw van de gemeente en
betreft het geestelijk leven, het
gehoor geven aan de roeping van
de gemeente en de vervulling van
ambten en bedieningen. Het is
een bezoek vanuit de
bovenplaatselijke (protestantse)
kerk aan de plaatselijke gemeente
met haar voorganger en
kerkenraadsleden. De vraag “hoe
gaat het met u” staat daarbij
centraal . De visitatie is het
gesprek over het leven, dus het
belijden en de wandel, van de
gemeente met haar predikant en
haar kerkenraad.
Naast een gesprek met predikant
en kerkenraad is er ook
gelegenheid om als gemeentelid
met de visitatoren te spreken.
Hiervoor bent u welkom op 2
oktober a.s. tussen 18.30 uur en
19.15 uur in de consistorie,
ingang bonfoyer.
Elly van der Heijden,
Scriba

Diaconie

Persoonlijke kaart bij de
bloemen
Iedere zondag wordt er vanuit de
kerk een bos bloemen naar een
gemeentelid gebracht. Hierbij
wordt een kaart toegevoegd
namens de ‘protestantse
gemeente Medemblik’.
Het lijkt ons veel persoonlijker als
er een kaart wordt toegevoegd
waarop aanwezige
gemeenteleden hun naam of een
persoonlijke wens kunnen
schrijven.
Vanaf a.s. zondag 2 september
willen wij hiermee beginnen.
Er zal een kaart liggen op de tafel
bij de uitgang vóór de foyer (bij de
liedboeken). Dan kan een ieder
die dat wil iets op de kaart
schrijven waarna deze
persoonlijke kaart bij de bloemen
kan worden gevoegd.
We hopen dat u het ook een mooi
idee vindt en dat u mee wilt doen!
De Diaconie
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Hierbij wat cijfers over de
maanden februari t/m juli.
Collecte-opbrengsten:
5 februari
Kerk in Actie (werelddiaconaat)
€ 78,80.
19 februari
Avondmaalscollecte
‘Wielen voor het Woord’ van St.
Antwoord
€ 101,50.
14 maart
(Biddag) Family Help Program Sri
Lanka
€ 128,20.
18 maart
Kerk in Actie (binnenlands
diaconaat)
€ 91,41.
25 maart
Bloemenfonds
€ 51,50.
5 april (Witte donderdag)
Avondmaalscollecte
€ 41,27.
29 april
Eigen kas
€ 56,37.
13 mei
Avondmaalscollecte
€ 120,65.

3 juni
Kerk in Actie (werelddiaconaat
€ 77,85.
17 juni
Eigen kas
€ 70,82.
1 juli
Avondmaalscollecte
€ 105,75.
29 juli
Bloemenfonds
€ 57,18.
Fietssponsortocht
Hemelvaartsdag
donderdag 17 mei:
Totaalbedrag € 1.848,22
(€ 837,72 collecte en
sponsorbijdragen uit onze
gemeente, € 450 bijdrage
diaconie en € 560,50 bijdrage en
sponsoropbrengsten ThomasGemeente). Het totaalbedrag is
overgemaakt naar de Wilde
Ganzen voor het project van Cees
Weel in Tanzania.
Avondmaalscollectes 2011:
De collectes waren bestemd voor
het werk van ds. Buma in het Huis
van Bewaring in Zwaag. Voor dat
doel hebben we nog € 79,95
betaald aan declaraties van ds.
Buma. Er was nog € 37,18 over
en de rest is betaald uit de eigen
kas.

27 mei
Bloemenfonds
€ 74,20.
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Verjaardagsfonds 2012
(voor een Bijbel in de nieuwste
vertaling voor de zondagse
lezingen):
Opbrengst t/m juli is € 370,00.
Overige bijdragen:
Er zijn bijdragen gegeven aan
Toeristenkerk Onderdijk,
Ouderenmiddag van onze eigen
gemeente en er is een verzoek
gehonoreerd van de
Gereformeerde kerk in Port
Elizabeth voor een bijdrage voor
een jeugdconferentie van
jeugdleiders uit het hele land.
In juli is er in totaal weer € 1.000
betaald (halfjaarlijkse
steunverzoeken) aan o.a.Rusland
Kinderhulp,
Dokters van de Wereld, St. De
Regenboog, ZOA
Vluchtelingenwerk, Flying
Docters, Liliane Fonds.
Allen die hebben bijgedragen aan
de mooie opbrengsten: Hartelijk
dank!!
Namens de diaconie,
Jan Pieter Reinstra.

ZWO
De collecte van
19-08-12 voor
Kerk in Aktie
heeft € 91,60
opgebracht.
MissieZendingskalender 2013.
De kalender heeft dit jaar als
thema "Kijken met andere ogen".
Het werk van drie Balinese
kunstenaars staat daarin centraal.
Vanuit hun christelijk geloof kijken
zij met andere ogen naar hun
eigen samenleving.
De kalender kan u inspireren om
iedere maand met andere ogen
naar uw eigen geloof te kijken.
De kalender kost € 8,- en Wim
Bakker komt weer bij u langs in
Medemblik.
Een hartelijke groet van de
ZWO groep
Ali,Scheltje en William.

College van
Kerkrentmeesters

Abonnementsgeld voor het
Kerkblad --- ONDERWEG
Bij de laatste uitgave van het
Kerkblad, Onderweg , heeft u
allen een acceptgirokaart
aangetroffen. Hiermee kon u
weer het abonnementsgeld
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voor een jaar betalen.
Velen hebben deze bijdrage a
€ 10,-- voldaan. Daar zijn we erg
blij mee want het geld hebben we
hard nodig. Wij willen u dan ook
hartelijk bedanken voor uw
betaling. Toch zijn er nog een 50tal abonnees die nog niet betaald
hebben. We hebben voor deze
personen weer een nieuwe
acceptgirokaart bijgesloten.
We rekenen erop dat u alsnog het
bedrag van € 10 ,-- overmaakt. U
kunt het geld ook overmaken op
rekening: 3330.12.992 t.n.v.
Protestantse Gemeente
Medemblik onder vermelding van:
Abonnementsgeld Kerkblad.
Wij hopen dat door uw betaling u
ook alle mensen die meewerken
aan de samenstelling, bezorging
ed. van het kerkblad niet zult
teleurstellen.
Uiteindelijk gaat het toch nog om
een aanzienlijk bedrag van
€ 500,-- !!! We rekenen op u!
Bij voorbaat bedankt.
De penningmeester,
Piet Schenk

Postadressen verpleeg- en
ziekenhuizen
Westfries Gasthuis
Postbus 600
1620 AR Hoorn
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
GGZ-Hoorn
Maelsonstraat 1
1624 NP Hoorn
Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbeke
Woonzorgcentrum Waterpark
Uivertstraat 1
1671 EL Medemblik
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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:
7 juni 2012
Dhr. R. Pruim
in de leeftijd van 84 jaar
15 juni 2012
Dhr. P. Koudijs
in de leeftijd van 84 jaar
15 augustus 2012
Mw. G. de Leeuw-Bols
in de leeftijd van 69 jaar
Ingekomen:
Mw. F. Klompstra-Nederveen
Uiverstraat 1
Verhuisd:
Dhr. en mw. Speelman-Keijzer
Van Droge Wijmersweg 5/098
naar Leusden
Uitgeschreven:
Familie Heslinga-Hiemstra
Schepenlaan 25
Dhr en mw. Jongejeugd-de Boer
Westereiland 45

Overgeschreven:
Dhr. en mw. Van Hattum
Uiverstraat 1
naar de gemeente
Heerhugowaard
Verjaardagen:
02-09:
Mw H.H. HeijnenMoret
Houtkopersgilde 6
04-09:
Mw T. Koolhaas-Groot
Valbrug 53
05-09:
Mw C.C. Ottersberg
Ridderstraat 1
07-09:
Dhr J.K. Steeman
Baljuwstraat 53
08-09:
Dhr G. de Graaff
Overtoom 48
14-09:
Mw P.M. Meijers-van Gijzen
Waterborg 31
17-09:
Mw T.G. Smoor-Grootenhuis
Pekelharinghaven 11
21-09:
Mw A.M. van de WeteringGelmers
Bottelierstraat 54
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Uit de regio

Solidariteit of uitsluiting?

Is er meer Concerttour
Uit recent onderzoek van Bureau
Blaauw, in opdracht van de
Alfacursus uitgevoerd, blijkt dat
56% van de Nederlanders
regelmatig bezig is met de vraag:
Is er meer tussen hemel en
aarde? Reden voor een
samenwerkingsverband van
kerken en organisaties om de
speciale glossy ‘MEER+’ over dat
thema te doen verschijnen. Ook
zal er een concerttour gehouden
worden, waarbij Gerald Troost en
band optreden en Hans Eschbach
over het onderwerp spreekt.
Van Gerald Troost zijn al een
aantal CD’s uitgekomen. Zijn
nieuwste CD sluit aan met het
thema ‘Tussen hemel en aarde’.
Tijdens de concerten zullen een
aantal van de liederen van deze
CD gezongen worden.

De studiedag
Bankencrisis, financiële crisis,
economische crisis, sociale crisis.
Wat begon als een probleem van
te grote leningen door banken
leidt nu tot bezuinigingen bij de
regeringen van Europa. Schulden
moeten worden afbetaald,
begrotingen op orde gebracht.
Harde maatregelen worden
genomen om de economie
'gezond' te maken en de sociaaleconomische structuur te
'hervormen'. Maar wie betalen
daarvoor de prijs? Welke keuzes
worden gemaakt en wat zijn de
gevolgen daarvan? Wat vinden
we daarvan vanuit het christelijk
geloof en wat komt er af op de
kerkelijke hulpverlening? Neem
de uitslag van de verkiezingen en
de Miljoenennota mee en spreek
met elkaar over nieuwe vormen
van insluiting en uitsluiting.

Tijdens de concerten is het
magazine MEER voor een
speciale prijs verkrijgbaar. Ook
kan heel veel informatie gevonden
worden op www.isermeer.nl. Daar
kunnen ook kaarten voor de
concerten worden besteld.
Op 14 september 2012 zal de IS
ER MEER CONCERTTOUR ook
Middenmeer aandoen.
Het concert wordt gehouden in De
Ontmoetingskerk, Prof. ter
Veenweg, en begint om 20.00
uur.
Meer info: 0900-isermeer;
eschbach@ewv.nl

Inleider: Hettie Pott-Buter was
docent algemene economie aan
de UvA en vervulde vele functies
op o.a. het terrein van de
emancipatie van vrouwen en
sociale zekerheid. Momenteel is
ze o.a. voorzitter van de
Beraadgroep
Samenlevingsvragen van de
Raad van Kerken. Ze zal spreken
over de achtergronden van de
economische crisis, de gevolgen
van de maatregelen voor de
maatschappelijke solidariteit,
mogelijke oplossingen en de rol
die kerken daarbij kunnen spelen.
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Workshop voedselbank (Nico
Bais, Den Helder): De
voedselbanken zijn niet meer weg
te denken uit de samenleving.
Door de crisis zijn de aanvragen
in aantal gestegen, terwijl
bedrijven minder snel hun
voorraden delen. Wat signaleren
voedselbanken en wat
verwachten ze voor de toekomst?
Wat hebben ze nodig om hun hulp
te kunnen blijven geven?
Workshop sociale zekerheid
(Jetske de Jong, stichting Clip
www.stichtingclip.nl): Wat zijn de
actuele ontwikkelingen in de
sociale zekerheid en in hoeverre
zijn die een gevolg van de
economische crisis en de
bezuinigingen?
Workshop schuldhulpverlening
(Martijn Schut, Stimulansz
www.stimulansz.nl/Fonds
Bijzondere Noden): Steeds meer
Nederlanders zitten krap bij kas
en melden zich bij de
schuldhulpverlening. De
bezuinigingen en daarnaast de
invoering van de wet
gemeentelijke
schuldhulpverlening per 1 juli
2012 dwingen gemeenten
scherpe keuzes te maken. Ze
versmallen de doelgroep of het
aanbod of proberen efficiënter te
werken.
Workshop WMO (Siep Rienstra,
WMO Adviesraad gemeente
Hollands Kroon): Transitie van de
AWBZ naar de WMO, WMO en

kanteling, het keukentafelgesprek.
Wat gaat dit voor de cliënten
betekenen?
Workshop ZZP (Maarten Post,
ZZP Nederland www.zzpnederland.nl): Flexiblisering van
de arbeidsmarkt wordt o.a.
duidelijk in de groei van het aantal
Zelfstandigen Zonder Personeel.
Is deze groep extra gevoelig voor
de economische crisis en hoe
zorgen ze voor hun sociale
zekerheid?
Workshop migranten (Nico Bus,
Vluchtelingenwerk NW-Holland):
De mogelijkheden van migranten
en vluchtelingen om mee te doen
zijn beperkt. Wat kunnen zij en wij
doen?
Praktische gegevens
Plaats:
Julianaklooster OLV ter Nood
Hoogeweg 65
Heiloo
www.olvternood.nl
Datum en tijd:
Zaterdag 29 september 2012
van 10.00 uur tot max. 14.00 uur.
Kosten:
Geen; bij de uitgang wordt
gecollecteerd voor de bestrijding
van de onkosten van deze dag.
Lunch:
Wilt u zelf een lunchpakket
meenemen? Voor koffie, thee,
melk, e.d. wordt gezorgd.
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Workshops
In zes workshops wordt
doorgepraat over de
onderwerpen. U kunt aan twee
workshops meedoen.
Aanmelding:
Graag ontvangen wij uw opgave
vóór 17 september op
onderstaand adres:
Bisdom Haarlem-Amsterdam
Kruisweg 69, 2011 LB Haarlem
e-mail:
esengers@bisdomhaarlemamsterdam.nl

Ingezonden
Wij willen u als gemeente hartelijk
bedanken voor het meeleven dat
we mochten ervaren in de tijd dat
Bauke ziek was en is heengegaan. Het heeft ons goed
gedaan en getroost in een
moeilijke tijd.
In mijn verzameling gedichtjes
vond ik een van Bonhoeffer wat
ons erg aansprak.
Hoe mooier en rijker de herinnering
des te moeilijker het afscheid.
Maar dankbaarheid verandert
de pijn der herinnering in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees
Maar een kostbaar geschenk
dat je meedraagt.

Met vriendelijke groeten van:
Tine Draijer-Nauta
Afke Draijer en Wijpke Geert
Koopmans
Pietha Draijer en Pieter van
Velzen en Jop

Agenda

Dinsdag 4 september
14.30 uur
Ouderenmiddag
In de Bonfoyer
Donderdag 6 september
20.00 uur
Leerhuisavond over Judith
In de Bonfoyer
Vrijdag 14 september
20.00 uur
Concert Gerald Troost
Ontmoetingskerk Middenmeer
Donderdag 20 september
18.00 uur
Samen aan Tafel
In de Bonfoyer
Dinsdag 25 september
19.30 uur
Filmavond
In de Bonfoyer
Zaterdag 29 september
10.00 tot 14.00 uur
Studiedag
‘Solidariteit of uitbuiting?’
Julianaklooster te Heiloo
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Leesrooster om thuis te lezen
za. 1
zo. 2
ma. 3
di. 4
wo. 5
do. 6
vr. 7
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. 1
di. 2
wo. 3
do. 4
vr. 5

Spreuken 24:23-34
Spreuken 25:1-14
Spreuken 25:15-28
Spreuken 26:1-12
Spreuken 26:13-28
Spreuken 27:1-14
Spreuken 27:15-27
Psalm 54
2 Koningen 21:1-18
2 Koningen 21:19-26
2 Koningen 22:1-13
2 Koningen 22:14-20
2 Koningen 23:1-14
2 Koningen 23:15-30
Marcus 9:1-13
Marcus 9:14-29
Marcus 9:30-50
Marcus 10:1-12
Spreuken 28:1-13
Spreuken 28:14-28
2 Koningen 23:31-24:7
2 Koningen 24:8-17
2 Koningen 24:18-25:7
2 Koningen 25:8-17
2 Koningen 25:18-30
Spreuken 29:1-13
Spreuken 29:14-27
Openbaring 12:1-6
Openbaring 12:7-12
Openbaring 12:13-18
Openbaring 13:1-10
Openbaring 13:11-18
Psalm 128
Judit 1:1-16*
Psalm 2
Judit 2:1-20*
Rechters 13 : 1-24

Eerlijkheid en vlijt
Eerlijk en toch niet alles zeggen
Raadgevingen
Reageren op dwaasheid
Over luiheid en ruzie
Wijze raad
Scherp opgemerkt
Gebed na verraad
Het gaat weer mis
Moord en doodslag
Belangrijke vondst
De profetes spreekt
Hervormingsdag
Ingrijpende maatregelen
Verschijning
Geloofskracht
Belangrijkheid
Huwelijkswet
Tegenstellingen
Oorzaak en gevolg
Betaling
Weggevoerd
Martelgang
Ontmanteling
Einde verhaal?
Overeenkomsten en verschillen
Adviezen voor samenleven
Geboorteverhaal
Overwinning
Strijd
Beestachtig
Gebrandmerkt
Gelukkig gezin
Volken trekken samen
Wie doet recht?

* De lezingen van 4 en 5 oktober uit Judit, een deuteroncanoniek boek, staan hierna
afgedrukt.
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Judit 1:1-16
1 Deze geschiedenis begint in het twaalfde jaar van het koningschap van
Nebukadnessar, die in de grote stad Nineve regeerde over de Assyriërs, in
dezelfde tijd dat Arpachsad in Ekbatana regeerde over de Meden. 2 Deze
Arpachsad had rond Ekbatana een muur opgetrokken van gehouwen
stenen, die drie el breed en zes el lang waren. Zeventig el hoog had hij
hem laten maken en vijftig el breed, 3 en naast de poorten had hij torens
van honderd el laten zetten, op fundamenten van zestig el breed. 4 De
poorten zelf waren maar liefst zeventig el hoog en veertig el breed, met
het oog op het uitrukken van het keurkorps van helden en het opstellen
van zijn voetvolk. 5 In dat jaar bond koning Nebukadnessar de strijd aan
met koning Arpachsad in de grote vlakte die in het gebied van Ragau
ligt. 6 Alle bewoners van het bergland sloten zich bij hem aan, evenals
degenen die aan de Eufraat, de Tigris en de Hydaspes woonden, en de
bewoners van de vlakte waarover Arjoch, de koning van de Elymeeërs,
heerste. Zo stelden vele volken zich met de Cheleüdieten op voor de strijd.
7 Nebukadnessar, de koning van de Assyriërs, stuurde gezanten naar de
inwoners van Perzië en naar iedereen die in het westen woonde: de
bevolking van Cilicië, Damascus, de Libanon en de Anti-Libanon en alle
bewoners van de kuststreek, 8 de bevolking van de Karmel, van Gilead,
Boven-Galilea en de grote vlakte van Esdrelon, 9 de mensen in Samaria
en de steden daar, de bewoners van het gebied aan de overkant van de
Jordaan tot aan Jeruzalem, Batane, Chelus, Kades en de rivier van
Egypte, de bevolking van Dafne, Rameses en het hele land Gosen 10 tot
voorbij Tanis en Memfis, en alle inwoners van Egypte tot aan de grens met
Ethiopië. 11 Maar de bevolking van dat hele gebied lachte om de oproep
van Nebukadnessar, de koning van de Assyriërs, om met hem ten strijde
te trekken, want ze hadden geen ontzag voor hem: ze beschouwden hem
als een gewoon mens. Ze stuurden zijn gezanten met lege handen terug,
overladen met schande. 12 Toen ontstak Nebukadnessar in hevige woede
tegen die volken. Hij zwoer bij zijn troon en zijn koninkrijk zich op het hele
gebied van Cilicië, Damascus en Syrië te zullen wreken, en alle inwoners
van Moab en Ammon en van heel Judea en Egypte tot aan het gebied van
de twee zeeën uit te roeien. 13 In het zeventiende jaar van zijn regering
trok hij met zijn leger ten strijde tegen koning Arpachsad en behaalde de
overwinning. Hij sloeg het hele leger van Arpachsad en al zijn ruiters en
zijn strijdwagens uiteen. 14 Hij nam zijn steden in bezit en stootte door tot
Ekbatana, waar hij de torens veroverde en de straten plunderde; zo
maakte hij dit sieraad tot een voorwerp van spot. 15 Arpachsad zelf nam
hij gevangen in de bergen van Ragau; hij doodde hem met zijn speer en
maakte zo voorgoed een einde aan zijn heerschappij. 16 Daarna keerde
hij met al zijn troepen, een onafzienbare legermacht, terug naar Nineve,
waar hij zich met zijn leger overgaf aan uitbundige feesten, honderdtwintig
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dagen lang.
Judit 2: 1-20
1 In het achttiende jaar, op de tweeëntwintigste dag van de eerste maand,
werd in het paleis van Nebukadnessar, de koning van de Assyriërs, het
bevel uitgevaardigd dat er wraak genomen moest worden op de hele
wereld, zoals hij aangekondigd had.2 Hij riep al zijn dienaren en zijn
edelen bijeen en bracht hen van zijn geheime besluit op de hoogte: hij
sprak het vonnis uit dat hij over de hele wereld had geveld. 3 Zij deelden
zijn opvatting dat iedereen die geen gevolg had gegeven aan zijn oproep,
uitgeroeid moest worden. 4 Nadat Nebukadnessar, de koning van de
Assyriërs, zijn besluit bekrachtigd had, ontbood hij Holofernes, de
opperbevelhebber van zijn leger en tweede man in zijn rijk. Hij zei tegen
hem: 5 ‘Dit zegt de grote koning, de heer van de hele aarde: Trek weg van
hier, en neem ervaren soldaten met u mee, honderdtwintigduizend man
voetvolk en twaalfduizend ruiters met hun paarden. 6 Trek op tegen de
volken in het westen, want ze hebben aan mijn oproep geen gehoor
gegeven. 7 Zeg hun uit mijn naam dat ze ten teken van overgave aarde en
water gereedmaken, want in mijn woede zal ik tegen hen optrekken en
met mijn legermacht heel hun gebied onder de voet lopen en plunderen.
8 Ravijnen en bergstromen zullen zich met hun gewonden vullen, rivieren
boordevol doden buiten hun oevers treden, 9 en de gevangenen zal ik
wegvoeren naar de uiteinden van de aarde. 10 Trek eropuit en bezet hun
hele gebied voor mij. Degenen die zich aan u overgeven, moet u sparen
tot de dag komt dat ik hen zal straffen. 11 Maar degenen die zich blijven
verzetten, mag u niet ontzien: u moet hen in het hele gebied prijsgeven
aan dood en plundering. 12 Zo waar ik leef en bij de macht van mijn
koningschap: ik heb gesproken en ik zal het ten uitvoer brengen. 13 Wat u
aangaat: laat niets na van hetgeen uw heer u geboden heeft, maar voer
alles volledig en zonder aarzelen uit zoals ik heb bevolen.’14 Holofernes
verliet het hof van zijn heer. Hij riep alle vorsten, veldheren en oversten
van het Assyrische leger bijeen,15 rekruteerde overeenkomstig het bevel
van zijn heer honderdtwintigduizend man voor zijn keurtroepen en
twaalfduizend boogschutters te paard, 16 en stelde hen op zoals dat bij
een grote strijdmacht gebruikelijk is. 17 Voor het vervoer van hun
uitrusting zette hij een zeer groot aantal kamelen, ezels en muilezels
in. Verder nam hij ontelbare schapen, runderen en geiten mee om alle
soldaten te voeden, 18 naast een grote hoeveelheid andere proviand en
zeer veel goud en zilver uit het koninklijk paleis. 19 Toen trok Holofernes
aan het hoofd van zijn legermacht op om, voor koning Nebukadnessar uit,
het hele westelijke gebied te bedelven onder zijn strijdwagens, zijn ruiters
en zijn beste voetvolk. 20 Er trok een ongeregelde menigte met hen mee,
zo talrijk als een zwerm sprinkhanen en als zandkorrels op de aarde, een
menigte die niet te tellen was.
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Adressen
Predikant:

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

Scriba:

E. van der Heijden-van den Akker,
Bottelierstraat 20,  543336

College van
Kerkrentmeesters:

P. Keemink, Huijgendijk 21 W’hoof 0228-584108
R. van der Heijden Bottelierstraat 20,  543336

Diaconie:
Rekening diaconie:

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

Vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5868.27.404 (bank)
D. Meijers Waterborg 31,  542124
Overige betalingen: t.b.v. kerkblad, solidariteitskas, giften,
collectebonnen, etc.
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5136951 (giro) of 3330.12.992 (bank)
P. Schenk, Vlietsingel 20,  543395
Z.W.O.:

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

Bonifaciuskerk:

Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek, Wijdesteeg 17,  541578
en bij R. van der Heijden  543336
email: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Vermenigvuldiging
en verspreiding:
Redactie:

L. Smoor, Pekelharinghaven 11,  544642

Website kerk:
Kopij website naar

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
webm@bonifaciuskerkmedemblik.nl

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

Opgave abonnementen kerkblad à € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos,  545477
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