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Kerkdiensten in september – in de Got Tjark  
   
Alle ochtenddiensten beginnen om 10:00 uur 
 
 2       Ds. N.J. van Rijswijk   (koffie na de dienst)     
 9       Ds. P. Goedendorp uit Leersum 
16      Ds. H. Procee uit Vledder 
23      Ds. J.A.A. de Boer uit Winkel 
30      Ds. D. van Veen uit Assen 
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Agenda  
De kerkeraad vergadert in september op dinsdag  de 11e 
om 20:00 uur aan de Middenstreek 53. 
Startzondag op 7 oktober in de Got Tjark om 10:00 uur, 
afgesloten met gezamenlijke lunch. 
 
De Fancy-Fair   -24 oktober 2018 Herfstfair ! 
 
Het is de bedoeling om die woensdag een gezellige Fancy-
Fair te houden in de Got Tjark van 14:00 – 17:00 uur.   
 
Degenen die het leuk vinden om iets te breien, schilderen, 
timmeren, koken of bakken, ter verkoop of verloting, 
mogen zich al vast aanmelden bij J. Poortinga, zodat we 
een idee krijgen van het aanbod…. 
Mensen die hun bijdrage willen vertalen in het beschikbaar 
stellen van tijd om te helpen opbouwen en opruimen 
mogen dit ook bij J. Poortinga aangeven.  
Plezier aan de voorbereidingen toegewenst en bij 
voorbaat dank voor uw bijdrage!  
 
Film. London River. Dinsdag 30 october Yn de Aude 
Schuele. Aanvang 19.30. Graag tijdig aanwezig zijn.  
Inhoud: Moslimterroristen brengen in de drukke 
ochtendspits van Londen vier bommen tot ontploffing. 
Zevenenvijftig mensen komen om. Elisabeth hoort het 
nieuws en probeert haar dochter Jane in de hoofdstad te 
bereiken. Het enige wat ze te horen krijgt is haar stem in 
de voicemail. Verscheurd door hoop en angst besluit ze 
naar Londen af te reizen. Tijdens haar zoektocht kruist ze 
het pad van Ousame, een Afrikaanse man die op zoek is 
naar zijn zoon Ali… Net als Elisabeth kan hij geen contact 
met zijn kind krijgen. Ze besluiten samen het enorme en 
voor hen onbekende Londen te doorzoeken.  De film duurt 
87 minuten. Nabespreking met een glas fris of wijn.  
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Film.  Spring, Summer, Fall, Winter…and Spring (Lente, 
zomer, herfst, winter... en lente. Op 20 november in de 
Aude Schúele om 19:30 uur. Niemand blijft onberoerd 
door de kracht van de seizoenen en hun jaarlijkse cyclus 
van geboorte, groei en verval. Zelfs niet voor de twee 
monniken die een kluizenaarshutje delen dat op een 
vijvertje drijft midden tussen de bergen. Met het 
ontvouwen van de seizoenen wordt ieder aspect van hun 
beider levens doordrongen van een intensiteit die leidt tot 
een nog grotere spiritualiteit - en tragedie. Want ook zij 
ontkomen niet aan de wensen van het leven, de 
verlangens, het lijden en de passie die ieder van ons in 
hun greep houdt. Onder toeziend oog van de Oude Monnik 
ervaart de Jonge Monnik het verlies van de onschuld 
wanneer een spel een gruwelijke wending neemt, ervaart 
hij het ontwaken van liefde wanneer een vrouw hun 
beschermde leven binnendringt, voelt hij de dodelijke 
kracht van jaloezie en obsessie, de prijs van verlossing en 
de verlichting van ervaring. Net als de seizoenen 
voortdurend aan verandering onderhevig zijn, zal het 
kluizenaarshutje voor altijd een thuis voor de geest zijn, 
zwevend tussen het nu en de eeuwigheid. 
 
Om al vast te noteren: Volgende filmavonden zijn op 
dinsdag 20 november om 19:30 uur en op dinsdag 18 
december om 19:30 uur. Yn de Aude Schúele.  
Graag tijdig aanwezig zijn zodat de film om 19:30 kan 
beginnen.  
 
Jarigen in september  
 
23 Mevr. J. Kok-Graaf. Middenstreek 51  
11 Dhr. A.J. Maris. Middenstreek 17  
16 Mevr. A.M. Reitsma-Bergsma.  (zie ‘overkant’) 
24 Mevr. A. Tammes. Voorstreek 12  
27 Dhr. A. van der Stoep.  F. Gasaustraat 20    ……. 
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Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !  
 
Geboren 
 

Met liefde gedragen/ vol blijdschap ontvangen 
Suze 

Dochter van Erik en Detty Visser 
geboren op 10 juli 2018. 

Heereweg 2 
 
Erik en Detty, een hartelijke gelukwens met de geboorte 
van jullie dochtertje. Suze is het zusje van Macy, Jinke en 
Markus. Suze moest enkele dagen na de geboorte 
opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege een 
virusinfectie en mocht gelukkig na enkele bijzonder 
spannende dagen met haar moeder terugkeren op het 
eiland. Zij maken het beide goed.  
 
Verhuisd, van Haren naar Schiermonnikoog  
Mijnheer en mevrouw van Delden (Marius en Ilse) zijn met 
ingang van 21 juli gaan wonen aan de Reddingsweg 9, 9166 
PD Schiermonnikoog. Zij hebben aangegeven leden van 
onze kerkgemeenschap te willen zijn. En de kerkeraad van 
de Gereformeerde Kerk Haren beveelt hen aan in de 
herderlijke zorg van onze gemeente. Een bijzonder 
hartelijk welkom in ons midden !  
 
Mevrouw V. de Boer-Vijn van de Van Starkenborghstraat 
naar Bouwe’s Tieuwn 4. Zij is ‘de straat overgestoken’.  
Wij wensen u fijn wonen toe in uw nieuwe huis! 
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Overlijden 
 
Op 4 juli kwam het droevige bericht dat Tjipke van der 
Zee was overleden. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 
10 juli, voorafgegaan door een kerkdienst waarin we zijn 
leven gedachten, uitgaand van I Corinthe 13 : 8, ‘De liefde 
vergaat nooit’, de tekst die Alie van Wijk en Tjipke mee 
kregen toen zij 51 jaar geleden trouwden. In de 
Ontmoetingskerk op Schiermonnikoog. 
 
Wij herdachten Tjipkes veelzijdige trouwe toewijding aan 
mensen en taken binnen en buiten de kerkelijke 
gemeente. Met hart en ziel heeft hij zich ingezet voor de 
Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (tot het 
redden van drenkelingen). Om hier nu slechts één ding te 
noemen van de vele zaken die hij mee gedragen heeft. .   
 
Die trouwtekst is met Tjipke en Alie meegegaan door de 
jaren van hun leven, en zij zijn met die tekst meegegaan, 
hebben zich daarnaar gericht,  zich er aan opgetrokken.  
Zij zijn er in voorgegaan om concreet in woord en daad 
iets van licht te laten zien: 
Toegewijd zijn aan het welzijn van een ander. 
Die liefde vergaat nooit. Die valt niet. Die heeft toekomst. 
 
Wij wensen Alie, de kinderen en kleinkinderen, de broers 
en zussen, de vrienden en allen die Tjipke zullen missen 
toe dat liefdevolle herinneringen het gemis wat zullen 
verzachten, mettertijd.  
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Informatie uit de Classis Fryslân  
 
Op 27 juni vond de tweede classicale vergadering (CV) 
plaats, voor het eerst onder leiding van preses  
ds.J.Vlasblom.  
 
De nieuwe classis Fryslân krijgt een classispredikant,  
Ds. W.Beekman . De dienst met de bevestiging van ds. 
Beekman in zijn functie als classispredikant vindt plaats 
op 16 september, in de Trinitaskerk in Heerenveen. 
De dienst begint om 14:00 uur.   
 
Waarneming bij korte afwezigheid Ds. van Rijswijk 

In het begin van september is N. van Rijswijk enkele dagen 
afwezig. Waarneming wordt verzorgd door predikanten uit 
de regio. Wilt u een beroep doen op een predikant dan 
kunt u dit kenbaar maken bij de voorzitter van de 
kerkeraad, dhr. S. Dijs, Telefoon: 05195 31579 
of per E-mail: sdijsevm@gmail.com 
U kunt ook contact opnemen met  één van de andere 
kerkeraadsleden. Zij weten welke predikanten 
beschikbaar zijn en zullen het contact voor u leggen.  
 
Zomer 
 
De zomer was vol. In de zin dat het volop zomer was en 
ook dat er van alles te doen was. Er waren drie Zomer-
zangavonden, vijf middagpauzediensten op woensdag, vijf 
zondagzomeravondvieringen, de diensten op zondag-
ochtend en goede deelname aan de kindernevendiensten. 
Op enkele zaterdagochtenden Lectio Divina met Broeder 
Paulus. Het weerzien en spreken van vaste zomergasten 
deed goed. Een verbondenheid werd beleefd. 
 
 

mailto:sdijsevm@gmail.com
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En in het dorp volgde het ene evenement op het andere.  
Ik keek op de gemeentebrieven en was verbaasd over de 
reeks verleende ontheffingen om een en ander te kunnen 
houden. Het leek wel alsof er beslist geen zomerdag of 
avond ‘niets’ te doen mocht zijn.   
 
In de krant stond deze zomer een stukje over Waar is het 
goed wonen en verblijven? (30 juni 2018, Hans-Lukas Zuurman in 

Nederlands Dagblad)   ‘Rozendaal is de beste gemeente om in te 
wonen, blijkt uit onderzoek van weekblad Elsevier en 
Bureau Louter.  Er staan fraaie huizen, er is veel groen, 
rust, ruimte en veiligheid. Voor boodschappen kunnen 
Rozendalers terecht in het nabijgelegen Velp en 
ziekenhuizen, middelbare scholen en banen zijn te vinden 
in Arnhem. ¬Rozendaal wordt op de voet gevolgd door 
Laren, Haren, Heemstede en Bloemendaal.  
Als het gaat om ‘de meeste winkels’, voert Amsterdam de 
top-5 aan, gevolgd door Groningen, Haarlem, Den Haag en 
Utrecht. De mooiste natuurlijke omgevingen zijn volgens 
Elsevier te vinden in Bloemendaal, Rozendaal, Wassenaar, 
Vlieland en Veere. De minste overlast wordt ervaren in 
Tubbergen, Wierden, ¬Dinkelland, De Wolden en 
Bronckhorst.  Voor het vinden van rust en ruimte scoren 
vooral de Waddeneilanden hoog. Op één staat 
Schiermonnikoog, gevolgd door De Marne, Ameland, 
Terschelling en Vlieland.  
 
Voor het vinden van rust en ruimte staat Schiermonnikoog 
op één. Nog wel. Tot we op een dag vaststellen dat die 
heerlijke rust om zeep gebracht is door de koortsachtig 
zelf georganiseerde drukte. Over die verloren gegane rust 
en ruimte kunnen dan wel weer mooie melancholieke 
liedjes gezongen worden… 
 
“We streven naar een rustig leven door te strijden tegen 
het een en ander dat dit in de weg staat. 



9 
 

En als we het uit de weg hebben geruimd  
wordt de rust ondraaglijk door de verveling. 
Wij moeten daaraan ontsnappen en kunnen niet anders 
dan om drukte smeken.”   
 

Herfst 

De blad ’ren vallen, vallen als van ver  
als sterven in de hemel verre gaarden;  
ze vallen met ontkennende gebaren.  
   
En in de nachten valt de zware aarde  
de eenzaamheid in, weg van elke ster.  
   
Wij allen vallen. Deze hand hier valt.  
En welke je ook ziet: het is in alle.  
   
En toch één is er die dit vallen 
oneindig zacht in handen  houdt. 
 
Het bovenstaande gedicht ‘Herfst’(Oorspronkelijke titel 
‘Herbst’) van Rainer Maria Rilke en het gezang ‘Du kannst 
nicht tiefer fallen’ (dat vertaald werd en in ons liedboek 
staat als gezang 916) van Arno Pötzsch beschrijven beide 
het ‘vallen’ van een mens. ‘Vallen’ heeft te maken met 
een moreel failliet, met bodemloosheid van je bestaan als 
mens en met sterven. Coen Wessel schreef er een artikel 
over en ik deel er graag iets van met u. “De dichter Rainer 
Maria Rilke (1875-1926) groeide op in het geordende 
Duitsland van Bismarck. Lange tijd dichtte hij in de 
romantische traditie. Tegelijkertijd verbleef hij in avant-
garde kringen en verdiepte hij zich in de filosofie van 
Nietzsche. In augustus 1902 vertrekt Rilke naar Parijs om 
een monografie over Rodin te schrijven. In Parijs maakte 
de menselijke ellende van de stad een verpletterende 
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indruk op hem. Het versterkt zijn vervreemding van de 
geordende wereld waarin hij opgroeide. In zijn gedicht 
‘Herbst’, gedateerd 11 september 1902, beschrijft hij dit 
vallen aan de hand van het vallen van de herftsbladeren. 
Het gedicht begint met een ervaring van aan het begin van 
de herfst. Je ziet bladeren door de lucht zweven, maar je 
weet eigenlijk niet waar ze vandaan komen, ze lijken zo 
uit de hemel gevallen. Rilke doet de suggestie dat het niet 
alleen op aarde herfst is, maar ook in de hemel. De 
bladeren van het hemelse paradijs verliezen hun bladeren, 
alsof ook het paradijs een lange en dodelijke winter 
tegemoet gaat. De blaadjes dwarrelen heen en weer 
voordat ze de grond bereiken, alsof ze ‘nee’ schudden: 
‘nee, we willen niet sterven’ of Nietzscheaans: ‘nee,  God 
is dood en de hemel sterft’. De nachten worden langer en 
de aarde valt uit haar heldere, zinvolle verband zwaar en 
onstuitbaar in de eenzaamheid. Geen ster beschijnt haar 
meer en alle verbanden lossen op.  Tenslotte vallen ook 
wij. Ieder mens valt. Hij valt uit een zinvolle, 
paradijselijke wereld en uiteindelijk sterft hij. 
Ook Arno Pötzsch (1900-1956) kent uit zijn eigen leven de 
ervaring van een crisis die heel het leven en al wat bekend 
stond als goed en kwaad doorklieft. Hij is één van de vele 
Duitse jongeren die zich in de Eerste Wereldoorlog als 
oorlogsvrijwilliger meldde. Het einde van de oorlog stortte 
hem in een grote persoonlijke crisis, waar hij pas uitkwam 
toen hij de Hernhuttergemeenschap ontdekte. Hij ging 
theologie studeren en werd marine predikant. In de 
Tweede Wereldoorlog werd hij in die functie in Nederland 
en België gestationeerd. Hij ziet het platgebombardeerde 
Rotterdam en bezoekt ook Nederlandse verzetsstrijders 
die in Scheveningen gevangen zitten. Honderden heeft hij 
bijgestaan en voor hen brieven geschreven naar hun 
nabestaanden om hen te informeren over het lot van de 
omgebrachten. Eind 1940 reist hij af naar Parijs om in 
opdracht van een meerdere te pleiten voor de vrijlating 
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van een ter dood veroordeelde. Zijn pleidooi is tevergeefs. 
Tijdens dit verblijf in Parijs ziet hij het beeld ‘La main de 
Dieu’ (de hand van God) van Rodin (zie foto).  

 

Rodin laat in dit beeld zien hoe God twee mensen uit een 
aardklomp schept. In het beeldhouwwerk van Rodin zit 
een beweging van beneden naar boven: de hand van God 
rijst op uit een ruig blok marmer. Met zijn hand kneedt hij 
de aardklomp waar twee mensen uit ontwaken. Het laat 
God zien als een beeldhouwer. Of misschien nog veel 
meer: de kunstenaar die als een god de wereld schept. Als 
Pötzsch het beeldhouwwerk ziet, treft hem dit beeld op 
een andere manier. Midden in de verschrikkingen van de 
oorlog ziet hij niet een scheppingsdaad, hij ziet een 
omgekeerde beweging: een mens die uit de hemel naar 
beneden tuimelt en valt totdat de hand van God hem 
opvangt. Als hij thuiskomt schrijft hij dit lied, dat zijn weg 
gevonden heeft in het Zwitserse en Duitse liedboek (EG 
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533). Zijn Nederlandse vriend Jacques Beers (1902-1947) 
schreef er een melodie bij. Een paar jaar geleden 
vertaalde Hans Mudde het. En nu staat het in ons liedboek 
als gezang 916.  

Gij kunt niet dieper vallen 
dan louter in Gods hand 
waarmee zijn heil ons allen 
barmhartig ondervangt. 
Ooit monden alle paden 
door schade, schuld en dood 
toch uit in Gods genade 
hoe groot ook onze nood. 
Wij zijn door God omgeven 
ook hier in ruimt’ en tijd 
en zullen in Hem leven 
en zijn in eeuwigheid.” 

 
 
Wanneer de dagen korten en de avonden lengen komt 
ook weer animo om samen een boek te lezen of een film 
te bekijken en daarover met elkaar na te praten.  
Een boek om samen te lezen en te bespreken !  

Titel: Wat op het spel staat. Schrijver: Philipp Blom 

De Duitse historicus en journalist analyseert de grote 
historische veranderingen en de invloed hiervan op de 
toekomst. Het is een somber toekomstscenario. We zullen 
waarden als democratie, tolerantie, welvaart en 
rechtsstaat verliezen. De mens is een onverstandige, 
manipuleerbare consument geworden, die zich niet druk 
maakt over de uitdaging van historische proporties waar 
we voor staan. Opwarming, digitalisering en 
consumentisme zijn producten van het industriële 
tijdperk. Steeds meer elites leven ver verwijderd van de 
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sociale werkelijkheid. De redding van onze maatschappij 
en van de planeet is afhankelijk van de vraag of voldoende 
mensen tijdig aan een radicale verandering willen werken. 
Blom noemt mogelijke oplossingen, die vooral van de 
jongere generatie zullen moeten komen. Het pleidooi voor 
het redden van de planeet eindigt met de vraag: Wat staat 
er op het spel? Het antwoord luidt: Alles! 
Auteur: Philipp Blom  
Uitgever: De Bezige Bij / oktober 2017 
Nederlandse vertaling: W. Jansen 
224 pagina's 9789023465980  
Prijs: 20 euro (Paperback/nieuw)  
 
Het initiatief om dit boek samen te lezen gaat uit van 
Marga Flink, Arend Maris en Nico van Rijswijk.  
 
Wie mee wil lezen kan zich daarvoor aanmelden bij N. van 
Rijswijk, per telefoon:531269 of per e-mail: 
n.vanrijswijk@knid.nl  
Deelnemers schaffen het boek zelf aan.  
 
De aanmeldingen worden tot 14 september opgenomen.  
Wij willen in oktober beginnen met een eerste ‘zitting’ 
Bij aanmelding mag u een voorkeur voor een dag opgeven. 
De dag waaraan de meeste mensen voorkeur geven geldt 
als dè dag voor deze kring.  
 
Nog een boek om samen te lezen en te bespreken. 
Aanmelding op de zelfde wijze als hierboven aangegeven. 
 
Alles voor allen. Samengesteld door Kees Kok. 
Kees Kok stelde uit de vele publicaties, preken en 
overwegingen van Huub Oosterhuis, en in overleg met 
hem,  ‘een nieuwe catechismus’ samen met de titel, Alles 
voor allen. (naar het Bijbelvers “Opdat God zij: alles in 
allen.” I Korinthiérs 15: 28)  Veel mensen die in de 

mailto:n.vanrijswijk@knid.nl
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christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om 
aan zichzelf te bekennen dat ‘het christelijk geloof’ hen 
niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: 
vertrouwen schenken en goede hoop hebben. In deze 
nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de 
hand van het ‘Grote Verhaal’ van de Joodse en van de 
christelijke traditie antwoorden te vinden op de eeuwige 
vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid 
katholiek-protestant. Voor alle mensen.  
 
Voor u gelezen: Geloof is geen keuze    
WELMOED VLIEGER.  Bron: Trouw, 3 juli 2018 
 
Dat jij in een sprookje wilt geloven moet je zelf weten 
maar..." Hoe vaak heb ik deze opmerking, in verschillende 
varianten en toonaarden, niet langs zien komen op 
Twitter. Met dat sprookje wordt dan God bedoeld. De 
geadresseerde is meestal iemand die open voor zijn of 
haar geloof uitkomt. Zo kan een twitterbio al voldoende 
aanknopingspunten geven om een religieuze affiniteit bij 
de persoon in kwestie te vermoeden en deze er bij de 
haren bij te slepen, als dat zo uitkomt. Bijvoorbeeld als 
een opmerking van deze persoon niet helemaal bevalt. 
"Dat jij in een sprookje wilt geloven moet je zelf weten 
maar..." 
 
Nu kun je van de formule God = sprookje van alles vinden 
maar wat mij vooral interesseert is dat geloven zo vaak 
gekoppeld wordt aan het werkwoord 'willen'. Iets willen 
betekent dat je het ook níet kunt willen. En daar ga je 
dan. Moet een rationeel en weldenkend mens anno 2018, 
die niet wegkijkt van de mondiale gruwelijkheden 
voortkomend uit religieus fanatisme, eigenlijk nog wel 
wíllen geloven in zoiets als een goddelijke bron of macht? 
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Zie hier de grote denkfout die maar van geen wijken wil 
weten: dat geloven een keuze zou zijn, in die zin dat je er 
dus ook, eenvoudigweg, van af kunt zien. 
 
Geloof is geen keuze, het is een innerlijke overtuiging - 
weliswaar één die (gelukkig) niet zonder de nodige 
onzekerheid en twijfels is, maar toch: een overtuiging.  
En een overtuiging kies je niet. Dit is ook weer iets anders 
dan dwang: je kan niet gedwongen worden een bepaalde 
overtuiging te hebben dan wel hier afstand van te doen.  
In verband met dit laatste trof mij een verhaal dat mijn 
promotor onlangs vertelde over de geestelijke Mehdi. Hij 
was in 1979 fanatiek achter de revolutie van de Iraanse 
ayatollah Khomeini gaan staan, maar raakte meer en meer 
gedesillusioneerd. Dezelfde moskee die eerst eerbied 
opriep, vervulde hem ineens met angst en vrees: vrees 
voor de geheime politie. Die vrees paste niet bij zijn 
religie. Met dat inzicht bevatten zijn preken politieke 
springstof: "Vrijheid is de voorwaarde voor religie. Geloof 
kan niet worden afgedwongen. Niemand bidt waarachtig 
met het mes op de keel." 
 
Dit lijkt ook mij cruciaal: dat religie gevrijwaard dient te 
zijn van dwang. Voor religieus fundamentalisme is geen 
plaats als vrijheid de grondslag van religie is. Die vrijheid 
heeft dan dus niet zozeer te maken met het hebben van 
een keuze tussen verschillende mogelijkheden, maar met 
innerlijkheid en oprechtheid. "Hier sta ik, ik kan niet 
anders." En is dat ook eigenlijk niet waar het uiteindelijk 
om gaat: te weten waar je werkelijk door bewogen wordt, 
het brandpunt te herkennen waar alle middellijnen 
samenkomen? 
Toen hoogleraar Frits de Lange alweer ruim een jaar 
geleden vaarwel zei tegen de hemel (Trouw, 27 mei 2017) 
was dat niet zozeer een keuze, maar het afscheid van een 
overtuiging die opgehouden was overtuiging te zijn. 
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 "Er is maar één leven, en dat is dit. Een subliem mysterie 
waarvan we slechts een fractie doorgronden, even 
schitterend als absurd." Voilà, een nieuwe overtuiging was 
bij De Lange geboren. Of hij er ooit op zal worden 
aangesproken dat hij in een dergelijk 'sprookje' wenst te 
geloven durf ik te betwijfelen. Dat vrijheid de grondslag 
van zijn nieuwe overtuiging is staat voor mij echter vast. 

 

Zieken 
 
Mevrouw Mienke Leeverink is in augustus enkele dagen 
opgenomen geweest in het MCL in verband met een 
hartritmestoornis. Zij is inmiddels weer thuis en maakt het 
goed. Daan de Boer is na een flinke operatie in het 
ziekenhuis in Groningen thuis terug en maakt het gelukkig 
ook weer goed.  
 
Een kaart 
 
Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u – of namens u 
een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-
Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met 
bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander 
kerkgemeenschap. 
 
Vacantiegroet uit Harderwijk voor Schiermonnikoog 
 
Op 22 juli ontving ik na de dienst een kaars met een 
kaartje eraan uit handen van een mevrouw uit Harderwijk. 
Op het kaartje stond: Een hartelijke groet van de 
Plantagekerk in Harderwijk.  Gemeenteleden die op reis 
gingen konden zo’n kaars meekrijgen naar hun 
vacantiebestemming. Een hartelijk gebaar ! 
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Van de boekhouder  -  Vrijwillige bijdragen 
Vorig jaar is de actie kerkbalans gehouden. Het College 
van Kerkrentemeesters heeft besloten om deze actie 1 x 
per 2 jaar te houden. Dit is voldoende en geeft een 
getrouw beeld van de toegezegde vrijwillige bijdragen. 
Wij gaan er dan ook vanuit dat u de toezegging van vorig 
jaar ook dit jaar gestand doet. Momenteel is ongeveer 1/3 
deel van de vrijwillige bijdragen binnen. Aan degenen die 
nog geen bijdrage hebben voldaan wordt vriendelijk 
verzocht om dit binnenkort te doen, zo nodig in 
termijnen. Alvast bedankt. 
 
Opbrengst collecten 
 
juni 
kerkcollecten                €    806,53 
diaconie                       –      76,00 
werelddiaconaat            –    130,60 
binnenlands diaconaat    –    126,95 
 
juli 
kerkcollecten                €  1229,37 
diaconie                        –    157,40 
Landelijk Jeugdwerk      –    118,90 
 
Gift 
Er is een gift van € 180,00 ontvangen als bijdrage in de 
aanschaf van een nieuwe mediaspeler in de Got Tjark. 
Hiervoor hartelijk dank. 
 
Een gift ontvangen van € 50.- Waarvoor hartelijk dank!  
(uit dankbaarheid voor een in de kerk teruggevonden 
gehoorapparaat!)                                Th. de Vries 
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In de vijf zomerzondagavondvieringen is gecollecteerd 
voor het onderwijsproject “Kabira” in Oeganda, waar onze 
dorpsgenote Vera Harthoorn zich voor inzet, samen met 
‘Save the Children, de locale overheid en de bevolking.  
Er werd € 329,60 ingezameld. 
W. Veldhuis heeft het geld overgemaakt aan het project. 
 
Kerk in het BUITENLAND   
 
Nog een week en dan moeten kerken in China hun 
vijfjarenplan klaar hebben voor ‘verchinezing’ (sinificatie) 
van hun geloof. Ook mogen minderjarigen niet meer 
zomaar een kerkgebouw binnenstappen. De Communis-
tische Partij haalt de teugels strakker aan.  
 ‘De hele kerk in China, geregistreerd of ondergronds, 
stapt een nieuwe, enorme gevangenis binnen’, stelt 
hoofdredacteur Bernardo Cervellera van het persbureau 
AsiaNews in een commentaar. ‘En dat door één 
toverwoord: sinificatie – een politieke kolonisatie van de 
harten en gewetens van Chinese katholieken.’ Hij roept 
Chinese moslims en christenen op zich gezamenlijk te 
verzetten tegen dat overheidsstreven. 
De sinificatie is volgens de hoofdredacteur niet anders dan 
een middel om het christendom op theologisch, historisch, 
sociaal en artistiek vlak te dwingen zich aan te passen aan 
de Chinese cultuur. De nieuwe richtlijnen rond godsdienst 
laten zien dat de leiders in Peking ‘religies als gevaarlijk 
beschouwen, omdat die eerder groeien dan afnemen in 
omvang’ Wanhopig is hij niet: ‘Uiteindelijk is niet Xi 
cruciaal voor de toekomst van de kerk. Het hangt af van 
de vastberadenheid van lokale katholieken en de hulp die 
zij krijgen.’ <  
 
                              Gerhard Wilts in ND 23 augustus 2018 
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Aan de overkant 
 
Mw. Pieke Roemers 
Verpleeghuis “Blauw Borgje” 
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen 
 
Mw. A. Koning-Klapwijk 
De Waadwente  / Punter 16 
Birdaarderstraatweg 68   9101 DC Dokkum 
 
Mw. A.M. Reitsma-Bergsma 
Zorgcentrum  de Pol . Kamer 536 
Vetkamp 85,   3862 J N Nijkerk. 
 
Mw. C.L. Elles 
Lindestede  afd. De Striepe 
Steenwijkerweg 49 
8471 KZ Wolvega 
Telefoon 0561-728816  
 
Mw. J.H. de Jong-Hoving 
is aan de wal in afwachting van een geschikte woonruimte 
en daarom kunt u kaarten aan haar sturen op het vorig 
woonadres op Schiermonnikoog:  
Westerburenweg 8 
9166 LS Schiermonnikoog 
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