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Kerkdiensten in oktober -  in de Got Tjark  
   
Alle ochtenddiensten beginnen om 10:00 uur 
 

  7      Ds. N.J. van Rijswijk   (koffie na de dienst)  
          Aansluitend Gemeentezondag. Zie: bij de diensten.  
 14     Ds. N.J. van Rijswijk      
 21     Ds. N.J. van Rijswijk      
 28     Ds. H. van Noord uit Assen 
 

 Kerkdiensten in november                 

  4      Ds. N.J. van Rijswijk      
  7      Ds. N.J. van Rijswijk  19:30 u.  
          Dankstond Gewas en Arbeid, aansluitend   
          Gemeenteavond. Zie meer hierover bij  
          onderstaande aankondiging 
 11     Ds. M. Schoonderbeek uit Amersfoort 
 18     Ds. N.J. van Rijswijk      
 25     Ds. N.J. van Rijswijk        
 25    19:30 uur ‘Herdenken’  Zie: ‘Vespers’.  

Bij de diensten. 

Startzondag op 7 oktober in de Got Tjark om 10:00 uur, 
afgesloten met gezamenlijke lunch. Als u aan de lunch 
wilt deelnemen wordt gevraagd om iets mee te brengen, 
bijvoorbeeld een (besmeerde) krentenbol, of een appel, 
banaan, een pak vruchtensap, een (besmeerd) broodje of 
boterham. Breng iets mee waarmee u anderen een fijne 
lunch bereidt ! Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 
De gemeentezondag of startzondag is dit keer op de eerste 
zondag in Oktober. 
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Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk 
op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot 
onopgeefbare verbondenheid met Israël.  
Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag? In 1949 stelt de 
hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede 
Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn 
drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk 
jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, 
bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor 
het volk Israël.  
In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met 
het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor 
om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de 
Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag 
in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die 
periode de grote feesten in het jodendom vallen:  
Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten.  
In 1984 werd door de Gereformeerde Kerken in Nederland 
de Israël-zondag ingesteld. 
 
Israëlcollecte 
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag 
wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël 
wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof 
brengen en het gesprek tussen Joden en christenen 
bevorderen. In Nederland worden predikanten en 
gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het 
volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes 
Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, 
gesteund. 
 

Het thema voor de Gemeentezondag is  Levend Water 
In de dienst lezen we in het Evangelie naar Johannes 
hoofdstuk 4.  We zingen mooie liederen, na de dienst 
gelegenheid elkaar te groeten en te ontmoeten ‘bij de 
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koffie’, er is een Bijbelquiz en we sluiten (tussen 11:30 en 
12:00 uur) af met een lunch. Graag tot dan !  
 
Dankstond voor Arbeid en Gewas –  
woensdag 7 november – 19:30 uur in de Got Tjark. 
Aansluitend najaarsgemeenteavond met Henk Pietersma 
en zijn verbeelding van het hele Psalter. Wie denkt dat 
psalmen alleen te lezen of te zingen zijn moet naar deze 
avond komen. Henk Pietersma uit Leeuwarden schilderde 
in de afgelopen vijf tot zes jaar alle 150 psalmen. 
‘Schilderen is een merkwaardig avontuur’, zo laat 
Pietersma zich ontvallen’. Dat moet ook wel als je al die 
psalmen van klacht, lof, wraak, boete, troost en dank in 
de verf zet. 
Van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 
Dankstond en deze gemeenteavond bij te wonen. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. 

Vespers. (Avondvieringen) De vespergroep bereidt een 
viering voor die gehouden wordt op zondagavond 25 
november, ‘Herdenken’ waarin de mensen worden 
herdacht die in tussen advent vorig jaar en advent dit jaar 
zijn overleden. Op zaterdagavond 22 december de 
Volkskerstzang. Beide vieringen worden gehouden in de 
Got Tjark.  Aanvang 19:30 uur.  



 
Agenda  
 
De kerkeraad vergadert op de tweede dinsdag van deze 
maand- 9 oktober- om 20:00 uur aan de Middenstreek 53. 
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De Fancy-Fair   - woensdag 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!  
 
Om u een indruk te geven van wat er zo allemaal te zien 
en te doen op de Fancy Fair:  er is een kinderhoek onder 
leiding van Garda Meerdink, een rad van fortuin, met vele 
leuke prijsjes. Een grabbelton. U kunt Blik gooien, raden 
en gissen naar het aantal knikkers in een pot, sjoelen, 
tafelvoetballen, er is handwerk te zien en te koop, koffie 
en taart te proeven. Wie één of meer taarten wil maken 
voor verkoop mag zich bij Jappie melden ( telefoon 
701823), en er zijn ook boeken te koop. Sommige zo goed 
als nieuw.  
 
U bent allen van harte welkom in de Got Tjark. 
De opbrengst van de Fancy-Fair zal worden besteed aan 
verfraaiing van het interieur van de kerk.  
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Film. Met nabespreking  
 
Om al vast te noteren: Volgende filmavonden zijn op de 
maandagen 29 oktober en 19 november Yn de Aude 
Schúele. Graag tijdig aanwezig zijn zodat de film om 19:30 
kan beginnen.  
 
In een eerdere publicatie in het Konvooi stonden 
dinsdagavond  30 oktober en 20 november vermeld, maar 
dat bleek toch niet goed uit te komen. 
Vandaar de nieuwe data: maandag 29 oktober en 19 
november én 17 december.  
 
Film. London River. Maandag  29 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.  
 
Film.  Spring, Summer, Fall, Winter…and Spring (Lente, 
zomer, herfst, winter... en lente. Op maandag 19 
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 
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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. 
 
Proeven 
 
Voor deelname aan de leeskring ‘Wat er op het spel staat’ 
(Philip Blom) hebben zich zeven mensen aangemeld en 
voor deelname aan de leeskring ‘Alles voor allen’ hebben 
zich twee mensen aangemeld. In overleg met de lezers 
van “Wat op het spel staat’ is een eerste bijeenkomst 
afgesproken en in overleg met degene die zich had 
aangemeld voor ‘Alles voor allen’ is overeengekomen dat 
een ‘leeskring’ met twee personen weinig zinvol is. Het 
gaat vooreerst over.  
 
Om toch even te proeven aan de inhoud van ‘De nieuwe 
catechismus/ Alles voor allen’ van Oosterhuis, iets over de 
Woorden van de Bijbel, de Woorden van de Levensleer: 
‘Proeven roept het woord ‘prevelen’ op: steeds maar weer 
de woorden zeggen, ze vormen met je lippen.  
Zacht zingen, om ze door en door te leren kennen.  
Alle verwijzingen van het woord over de liefde leren 
aanvoelen, alle practische consequenties van dat woord 
leren overzien. Alle nuances beluisteren, beschouwen, 
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wikken, wegen, ondervragen, doorgronden. En wel ‘nacht 
en dag’, als het zwart is, als het licht is, als het leven 
zwaar valt en als het vanzelf gaat. Je moet je er nooit van 
verwijderen, blijf op de weg van die woorden, blijf bij je 
bevrijder, waak en bid. Niet ‘zelfontplooiing’  maar ‘zorg 
voor anderen’ is de kern van de bijbelse levensleer, 
zelfontplooiing door zorg voor anderen. En niet ‘hemel’ 
maar ‘aarde’ is het bijbelse sleutelwoord. En niet ‘mijn 
recht op vrijheid van meningsuiting’ maar ‘de rechten van 
ieder mens op respect en mededogen’. Vasthouden aan 
deze levensleer vraagt om levenslange ‘geestelijke 
oefeningen’. Dat alle mensen mensen zijn, dat er geen 
mindere mensen bestaan die aan minder behoefte hebben 
dan jij: dát te blijven beseffen alleen al vraagt om 
‘geestelijke oefening’. 
 
Tot zover het citaat uit ‘Alles voor allen’. 
Een van de ‘geestelijke oefeningen’ is de wekelijkse 
kerkgang. Daar wordt geleerd. Iemand zei: ‘jongen, als je 
zes keer niet naar de kerk gaat, ga je in de reclame 
geloven.’ Een zin om over na te denken.  
 
 
 
 

Uw vertrouwen kan bergen verzetten 
en uw angst weet ze te scheppen 
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Jarigen in oktober 
 
04 Mevr. G. Schut- van Eerten,  Nieuwestreek 2  
13 Dhr. F. Hoekstra, Langestreek 28  
17 Mevr. B. Holwerda-Derlage.  Ds. Hasperstraat 15 
23 Dhr. S. Schut, Nieuwestreek 2  
21 Dhr. S. Blom, Middenstreek 14  
28 Mevr. R. Visser. Langestreek OdN 11 
 
Op 13 september gedachten Eddie en Reina Bakker-
Steendam de vijftigste verjaardag van hun huwelijk, en- 
Lieske en Bote de Jong -Faber stonden op 6 september stil 
bij hun 55-jarig huwelijksjubileum.  
 
Voor u allen    

     Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !  
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zieken 
 
In het dorp zijn heel wat mensen die met ernstige ziekte 
kampen. We wensen hen toe dat de moed iedere dag net 
iets groter mag zijn dan de moedeloosheid. Onder hen zijn 
mensen die in een reeks behandelingen en kuren zitten of 
in afwachting zijn van een oproep voor behandeling.   
We noemen hier met name dhr. S. Blom, mw. L. van der 
Stoep, mw. H.Berends , en mw. M. Hogervorst- die een 
operatie aan de lever heeft ondergaan en vervolgbehan-
delingen te wachten staan.    
 
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. 
 
Kerk in het BUITENLAND   
 
Je ziet geen kerktorens, je hoort geen klok luiden op de 
uren, of op zondagmorgen. En ik mis die bakens in het 
landschap en in de tijd. Hoezeer ik die mis en er naar 
verlang werd me duidelijk toen wij in Japan waren.  
Over het landschap, over musea, heerlijke waterbronnen 
en badhuizen, voortreffelijk openbaar vervoer, het 
Vredesmonument in Hiroshima dat je beroerd maakt en 
stil, de hartelijke ontmoetingen met mensen en de uit zijn 
voegen barstende consumptie van goederen is wel iets te 
schrijven maar ik wil hier vooral iets met u delen over het 
kerkzijn daar. Iets over het wezen van de cultuur. En dat, 
natuurlijk voor zover ik daar iets van heb gezien, gelezen 
en begrepen.   
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Eén procent van de inwoners van Japan is christen. 
Katholieken en protestanten. Zij worden met argusogen 
bekeken want ‘westers’, niet Japans. Die argwaan werd 
versterkt toen in 1995 leden van ‘De Hoogste Waarheid’ in 
de metro in Tokio 28 mensen doden en duizenden hebben 
verwond, van wie een aantal nog steeds niet is hersteld. 
Veel Japanners verbinden automatisch het christelijk 
geloof met de leden van De Hoogste Waarheid. Hoewel die 
twee inhoudelijk helemaal los van elkaar staan.  
Japan heeft een geschiedenis van ruim tweehonderd jaar 
christenvervolging. Van de zestiende tot in de negentiende 
eeuw. In 1587 wijzigde de generaal-regent Hideyoshi zijn 
politiek en sloot Japan af voor westerse (christelijke) 
invloeden. En zijn opvolgers ‘verfijnden’ het systeem 
waarin een alomtegenwoordige geheime dienst, het 
uitloven van geldbedragen aan armen als ze christenen 
zouden aangeven bij de politie, wrede martelingen en 
executies, het christendom zo goed als hebben 
uitgebannen. 
 
Shusako Endo (1923-1996) vraagt zich in zijn roman ‘Stilte’ 
af of het christendom in Japan- waar het in korte tijd veel 
aanhang verwierf- wel te gronde gericht is door het 
verbod en de vervolgingen ervan, ‘of is er iets in dit land 
wat zich massief tegen het christendom keert?’ 
Dat zou je kunnen denken. Maar dan maak je de rol van de 
vervolgingsmethoden wel heel onschuldig. En bovendien 
zou Japan dan in heel de wereld de grote uitzondering 
zijn, want overal elders levert de verkondiging van het 
Evangelie een spoor van volgelingen van Christus op. Zelfs 
vervolgers kunnen door het Evangelie zodanig gegrepen 
worden dat ze tot navolgers worden, of ze willen of niet!  
De afweer voor het vreemde, het Westerse, kan in Japan 
mede versterkt zijn door het gekrakeel van Engelsen, 
Portugezen en Hollanders die daar in de zestiende eeuw 
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allemaal hun handelsbelangen veilig wilden stellen, door 
elkaar over en weer verdacht te maken bij de Japanners.  
Al die buitenlandse belangstelling voor Japan werd gezien 
als ‘ongevraagde liefdesbetuigingen van een lelijk wijf’.  
 
Het christelijk geloof wekt nog steeds bevreemding. 
Hoewel je merkt dat alles wat ‘westers’ is wel ‘hip’ wordt 
gevonden. Daar zou het christelijk geloof ook bij kunnen 
horen. In ieder geval ligt het aantrekkelijke van het 
Westen in een vrijere omgang met de eisen van 
gewoonten, in meer ruimte voor de enkeling en zijn of 
haar wensen en voorkeuren. 
Van de mensen die ik ontmoet heb begreep ik dat de 
verschillende overtuigingen en ‘godsdiensten’ naast elkaar 
kunnen – moeten – bestaan.  Met je pasgeboren kindje ga 
je een Shinto-heiligdom bezoeken in de verwachting dat 
de goden het kind met geluk zullen zegenen, voor een 
begrafenis kun je bij een boeddhistische monnik terecht 
en op je trouwdag doe je ‘hip’ en ga je naar een 
christelijk kapel want daar is het ritueel zo mooi… 
 
Een al te nadrukkelijke keuze voor het christelijk geloof is 
niet gewenst. Het vervreemdt mensen hier van elkaar.  
Op de enige vrije dag in de week die je voor familie en 
recreatie hebt zou je naar de kerk moeten en daardoor 
zou je geïsoleerd raken van de kring van familie, buren en 
vrienden.  In Japan wordt uit gegaan van ‘wij’. Niet 
meedoen aan de groepscultuur is geen optie.  En daarin 
zoekt het land zichzelf. Het is zichzelf genoeg. Het wekt 
de indruk tevreden te zijn met zichzelf. De Japanse mens 
lijkt te zoeken naar, in rust te zijn met zichzelf. En 
misschien hebben mensen daarom vanzelfsprekend een 
afkeer van het christelijk geloof, dat een God preekt die 
niet genoeg heeft aan zichzelf, Die voor mensen Gód wil 
zijn, en mensen zoekt  die voor Hem méns zullen zijn.  
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Daarmee doen de woorden over deze God een appél op 
mensen om op gelijke wijze zoals Hij voor ons is, mens te 
zijn voor elkaar. Christus breekt in ‘dat-van-ons’ in. Om 
het open te maken voor Hem en voor andere mensen, en 
ons de vreugde te laten ontdekken van een werkelijke 
ontmoeting waarbij het goed is dat jij helemaal jij bent 
en ik helemaal ik ben, en we ons geen van tweeën bij 
voorbaat hoeven op te lossen in een hoger ‘wij-gevoel’.  
 
Of dit aantrekkelijke van het christelijke geloof zal 
doordringen is een zaak die zowel het Westen als het 
Oosten aangaat. Zouden beide misschien minder van 
elkaar verschillen dan op het eerste gezicht lijkt? Zowel in 
West als in Oost is het nadrukkelijk volgen van Christus-  
en voor Hem willen leven op alle levensterreinen-  voor 
veel mensen gelijk aan fanatisme. 
En dat wordt daarom fanatiek van het lijf gehouden. 
 
Onlangs schreef Eline de Boo, die tien jaar als 
zendeling/kerkplanter in Tokio werkte, in het Nederlands 
Dagblad, dat christenen in Japan bij voorbaat verdacht 
zijn: ‘De overheid houdt ons in de gaten, bijna niemand 
wil ons een zaal verhuren waar we diensten mogen 
houden. We proberen in de luwte te overleven, net als 
onze voorouders. De uitdagingen in deze tijd zijn anders, 
maar niet weg.’ En dat is niet alleen in Japan zo …   
 
                                                 N.J. van Rijswijk  
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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 de Waadwente te Dokkum- 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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