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Het Konvooi 
 

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog 

 



Kerkdiensten in Maart 

 

de diensten worden gehouden in de Got Tjark 

en beginnen om 10:00 uur. 

Op de eerste zondag van de maand is gelegenheid  

elkaar te groeten en te ontmoeten: koffie na de dienst 

 

 

 1 Ds. N.J. van Rijswijk 

 8 Ds. H. Procee uit   Vledder 

11  Ds. N.J. van Rijswijk – Bidstond 19:30 uur 

15      Dhr. J. Helfferich uit Oude Bildtzijl   

22 Ds. N.J. van Rijswijk 

29 Ds. N.J. van Rijswijk 

 

 

Bij de diensten 

 

Bidstond voor gewas en arbeid en 

gemeenteavond woensdagavond 11 maart  

Got Tjark – 19:30 uur. 

Tijdens de gemeenteavond wordt de jaarrekening 

toegelicht en zal M.van Delden een door hem gemaakte 

film vertonen ‘B Cel 10’. Een film die verbonden is met 

het gedenkjaar 75 jaar Bevrijding.  

 

Veertigdagentijd 

 

De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) is 

voor christenen een periode van vasten en bezinnen in 

voorbereiding op Pasen. De vastentijd begint op 

Aswoensdag en eindigt een aantal weken later op Stille 

Zaterdag. Christenen vullen het vasten op allerlei 

manieren in: niet snoepen, geen vlees, geen alcohol 

drinken, of 40 dagen geen social media gebruiken. Precies 
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geteld zijn het méér dan veertig dagen. Het zijn 46 

dagen, maar de zondagen worden niet meegeteld: de 

zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te 

vasten. 

 

Het getal veertig komt in de Bijbel op diverse plaatsen 

voor. Meestal in verhalen over een persoon die intens 

zoekt naar God, naar de juiste weg in het leven. In de 

veertigdagentijd kunnen mensen zich op dit zoeken ieder 

jaar opnieuw concentreren. Vasten is hierbij een soort 

trainen. Net zoals je in de sportschool het jezelf 

kunstmatig een beetje lastig maakt om zo je spieren te 

ontwikkelen en je conditie te verbeteren. Zo is vasten een 

methode om jezelf geestelijk een beetje onder druk te 

zetten om zo je geestelijke uithoudingsvermogen, je 

wilskracht te vergroten. 

 

We lezen in deze weken teksten over het lijden en 

sterven van Jezus. Daar hebben wij dikwijls moeite mee. 

We staan daarin niet alleen. Zijn leerlingen hadden het 

ook, lees je in de Bijbel. De woorden over Jezus cirkelen, 

zou je kunnen zeggen, om een geheim. Een geheim dat 

verbonden is met het lijden in deze wereld. Dat heeft 

niets met geheimzinnigheid te maken. Het leven van 

Christus is een heilgeheim en daarbij hoort inwijding. 

Iedereen kan daaraan deelnemen.  

Een gezegende voorbereiding op Pasen toegewenst !  

  

De veertigdagentijd begint in 2020 op Aswoensdag 26 

februari en duurt tot en met Stille Zaterdag 11 april. 

Pasen valt in 2020 op zondag 12 en maandag 13 april. 
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Namens Diaconie en Zending brengt G. Schut met het oog 

op de komende diensten het volgende onder onze 

aandacht:  

  

Thema 40-dagentijd 2020      STA OP 

Leef vanuit geloof, hoop en liefde. 

In de 40dagentijd staan we stil bij het leven en sterven 

van Jezus en leven toe naar Pasen, het feest van Zijn 

opstanding uit de dood. 

Jezus riep "STA OP" tegen zieken en mensen die lijden 

onder onrecht. 

Hij gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. 

Niet het duister maar de liefde overwon. 

De 40-dagentijd is bij uitstek de periode om samen stil te 

staan bij onrecht en ongelijkheid in de wereld, en  

om op te staan voor mensen die geen helper hebben 

Met onze collectes willen we hen steunen.   

 

De extra collecte in de Open Schaal is voor: 
01 maart De Golfstaten 

08 maart Nederland als kerk naar de mensen toe 

15 maart noodhulp Zuid Soedan 

22 maart Nederland binnenlands diaconaat 

29 maart Ghana werelddiaconaat 

05 april Nederland Jeugdwerk 

12 april India Kinderen in de knel 

 

Elke zondag krijgt u uitleg over het collectedoel. 

Laten we samen OPSTAAN om anderen tot een zegen te 

zijn. Wij hopen dat u ook weer meedoet. 

 

 

Amnesty en Diaconie - Paasgroetenactie  29 maart 2020 

 

4 

 



Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee aan de 

paasgroetenactie. Wij sturen een kaart naar de 

Nederlandse gevangenen. Voor gedetineerden is het erg 

bemoedigend als ze kaarten krijgen, 

dat er aan hun wordt gedacht. 

 

Aan de hand van het thema van de 40dagentijd, STA OP, 

hebben de gevangenen onder leiding van een 

justitiepredikant zelf een kaart ontworpen. 

Een kruis van takken gemaakt, met als tekst:  

"OPSTANDIG HOUT'' 

Pasen, verhaal van de Levende! 

 

U mag uw naam op de kaart zetten, geen adres en evt een 

tekst.Zondag 29 maart kunt u dat na de dienst in de kerk 

doen. Dit jaar worden alle kaarten naar een centraal 

adres gestuurd, dat doen wij voor U. 

Schrijft u weer mee?. 

 

HEILIG AVONDMAAL PROJECT 2020 

 

Ook in 2020 is het H.A project voor de Rudolphstichting. 

De inzameling die gehouden wordt in de diensten waarin 

het Avondmaal gevierd wordt, is bestemd voor deze 

Stichting. De Rudolphstichting heeft compassie voor 

kwetsbare kinderen en wenst dat elk uit huis geplaatst 

kind, om welke reden dan ook, de kans krijgt om te 

groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. 

Zo worden kinderen opgevangen in gezinshuizen in de 

Glind.Een kansrijke omgeving om zich te kunnen 

voorbereiden op de toekomst. Wij hopen dat u meedoet 

om dit financieel te ondersteunen. 

www.rudolphstichting.nl 
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DIACONIE EN ZENDING 

 

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk. 

Dit gaat via Kerk in actie. 

Ieder jaar levert dat ongeveer 25.000 euro op. 

 

Knip de postzegels ruim van de enveloppe. 

 

Kaarten:   Geboortekaartjes 

                Ansichtkaarten met postzegel 

                Anton Pieck  

                Voor het Kind 

                Stichting Kinderpostzegels 

                Eigen gemaakte kaarten 

 

U kunt het inleveren bij Greet Schut, Nieuwestreek 2 

Wij brengen het op de plaats van bestemming. 

Fijn dat U meedoet. 

 

Van de kerkrentmeesters 

 

Eind vorig jaar hebben als College van Kerkrentmeesters 

verteld wat het plan was om onze kerk een meer 

functioneel karakter te geven, wat meer gebruiks- en 

verhuurmogelijkheden geeft. Het ging om 3 onderdelen: 

1. een stevige renovatie van het kerkorgel,  

2. de aanschaf van een professioneel koffiezetapparaat en  

3. de aanschaf van een beamer+ een staand scherm. 

Alle 3 zijn nu gerealiseerd. 

De aanpak van het orgel vergde zo’n 6 weken aan herstel- 

en vervangingswerkzaamheden, langer uitstel was niet 

verantwoord. Deze noodzakelijke aanpak betekende een 

forse investering, maar het instrument klinkt nu weer als 

vanouds en kan weer jaren mee. Het koffiezetapparaat 

bewijst inmiddels z’n dienst als we na een dienst koffie 

6 

 



met elkaar drinken. Als we bij verhuur de vraag naar de 

aanwezigheid van een beamer krijgen, kunnen we die nu 

bevestigend beantwoorden. De huurprijs hebben we in 

onze tarievenlijst opgenomen. Voor de financiering van de 

3 bovengenoemde zaken hebben we in het kader van de 

provinciale regeling It Mienskip  € 4974,- aan subsidie 

ontvangen, van een andere stichting € 5000,-, met de 

bepaling: puur en alleen voor de opknapbeurt van het 

orgel en uit de kerkelijke gemeente en van een gast 

€ 2270,-. De opbrengst van de fancy fair is ook voor de 

restauratie van het orgel bestemd. Het totaal van derden 

ontvangen bedrag is een stevige steun in de kerkelijke 

rug, al zal duidelijk zijn dat hiermee niet de totale 

investering gedekt is.  We vinden deze 3 moderniseringen 

niet alleen voor onze kerk, maar zeker ook voor het eiland 

van belang. De eerste 2 sponsoren hebben we inmiddels 

schriftelijk onze dank laten weten. Onze dank gaat ook uit 

naar diegenen op het eiland en de kerkende gast die een 

financiële ondersteuning boden. 

Indien er nog iemand is die van plan was een donatie te 

doen, maar dit tot op heden niet heeft gedaan,  het 

resultaat van diens actie zien we graag tegemoet op de 

rekening van de kerk. 

                               Het College van Kerkrentmeesters 

 

Van de boekhouder  

 

Er is nog een overzicht van de opbrengst van de collectes 

die in november gehouden werden binnen gekomen. 

  

Kerk                               €  471,40 

Dankstondcollecte              211,10 

Diaconie                              41,65 

Zending                               76,05 

Pastoraat                             90,92 
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Opbrengst collecten januari 

 

Kerk  €  693,31 

Diaconie                 33,35 

Kerk in Actie                 63,25 

Jeugdwerk Landelijk      89,20 

 

Giften 

Er is aan giften een bedrag ingekomen van € 1000,00. 

Deze giften zijn bestemd voor de restauratie van het orgel.  

Alle gevers hartelijk dank. 

 

Jaarrekeningen 

De Jaarrekeningen voor de kerk en de diaconie zijn weer 

gereed. Een vereenvoudigde  versie hiervan treft u onderstaand 

aan. Wilt u een volledig exemplaar van de jaarrekeningen dan 

kunt u deze opvragen bij de boekhouder.(telefoon 

0519-531417) of via t.devries50@outlook.com 

 

Jaarrekening 2019     

     

Inkomsten  2018  2019 

     

Inkomsten kerkgebouw (verhuur etc)    6514 

 

  5521 

 

Inkomsten van COS (verz. Belastingen    3000 

 

 

  2585 

Huur pastorie      7489 

Rente Spaargelden    9096 

 

  7227 

 

Bijdragen gemeenteleden  32817  33323 

Kerkcollecten    9190  10457 

Giften    1520 

 

  2265 

 

Overige opbrengsten (o.a. bloemenfonds)     850    1401 
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Doorzendcollecten     803 

 

 

   280 

Bijdragen van andere organen    7906   

Diversen (subsidie orgel)    1784 

 

 

  4974 

Tekort  30292 

 

41017 

 

Totaal  103772  116539 

  

     

Uitgaven     

Onderhoud kerkgebouw incl.     

belastingen, verzekeringen, energie en orgel  12473 

 

12599 

 

Kosten van de pastorie    1019    4536 

Restauratie orgel    12294 

Overige eigendommen (COS)    3057    2585 

Pastoraat  en preekvoorziening  77585 

 

76261 

 

Kosten van kerkdiensten    2645 

 

 

  1768 

Verplichting aan andere organen    3177    3035 

Overige kosten    3013    3183 

Doorzendcollecten      803      280 

     

Totaal  103772 

 

116539 
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Jaarrekening Diaconie 2019  

 

Inkomsten  2018  2019 

Vaste bijdragen 

gemeenteleden 

1546  1524 

Diaconiecollecten  1026  1269 

Opbrengsten 

doorzendcollecten 

2173  3664 

Giften     150 

Tekort       5   

Totaal  4750  6607 

Uitgaven     

Kosten kerkdiensten   310   461 

Verplichtingen andere 

organen 

 290   305 

Bankkosten     64     64 

Diaconaal plaatselijk werk  1215  1244 

Diaconaal werk provinciaal/ 

landelijk 

 

 549 

 

 

 762 

 

Afdracht door te zenden 

collecten en giften 

2322 

 

3522 

Batig saldo     249 

Totaal  4750  6607 

 

                                    Theo de Vries 

 

10 

 



Fancy-Fair   Een heel groot:  DANK JE WEL. 

 

Op 19 februari beleefden mensen van hier en van elders 

een bijzonder gezellige middag, dankzij de inzet en 

bijdrage van heel veel mensen. Jong en oud nam 

enthousiast deel aan de verschillende spelletjes. Er waren 

mensen die, taarten, koeken, cakes gebakken hadden, 

geschilderd, gebreid of gehaakt, en dit in de verkoop 

hebben aangeboden of beschikbaar stelden als prijs voor 

een winnaar van een van de spelen.   

 

Het Rad van Fortuin blijft een grote trekker op de 

Fancy-Fair want mensen vinden de spanning leuk ‘zal ik 

iets winnen of niet’. Een bijzonder woord van dank aan de 

sponsoren die royaal prijzen ter beschikking hadden 

gesteld, en aan de enthousiaste ‘Rad-draaier’ en loten 

verkopers, waardoor een mooi bedrag bijeen werd 

gebracht.  

 

Henriëtte Pieperiet gaf ons met haar pianospel mooie 

melodieën te horen en aan het slot van de middag gaf 

Tom Klontje op het orgel een toegift, onder andere ‘Fier, 

heel fier fan ‘t drokke livven, mooi de gotte see 

ferbeeuwn, leit in plak dat ús sò nooi is, dat is ús 

gebeurtegreeuwn’. 
Of het eiland nu onze geboortegrond was of niet, dat deze 

plek mensen na is merkten we ook nu in de ontmoetingen 

met de eilanders en vakantiegangers.  

Om het orgel was het dit keer allemaal begonnen!  

Onlangs werd er een flinke restauratie aan uitgevoerd, 

waarvoor subsidies werden verleend en particulieren met 

een gift hebben deelgenomen. De opbrengst van de 

Fancy-Fair wordt bestemd voor het orgel: € 1474.35 !  

 

11 

 



Ieder bedankt voor uw bijdrage, hulp in welke vorm of 

bezigheid ook – de ronde langs bedrijven om te vragen of 

ze mee willen doen, de opbouw van de stands, schoon- 

maak, de catering, ’t inpakken van “de restjes”, het 

beschikbaar stellen van tafels en tijd. 

Een heel groot:  DANK JE WEL. 

Alles wat over was gebleven is met vrachtvervoerder De 

Ridder naar kringloopbedrijf de Wissel in Dokkum 

gebracht.  

Namens de commissie, Renze Visser, Harm Lalkens, 

Jieldouw Steensma en Garda Meerdink. 

 

Overzicht Kerkeraadsleden en Contactpersonen:  

 

Wijk 1 

Ouderling: vacature 

Diaken: Dhr. H. Lalkens, telefoon 531886 

Wijkcontactpersonen:  

Mw. T. Blom-Faber, telefoon 531722 

Mw. J. Kok-Graaf, telefoon 531516 

 

Wijk 2                                                                            

Ouderling: vacature                                   

Diaken:  Mw. C. Boersma-Wapsenkamp, telefoon 531212  

Wijkcontactpersoon:   

Mw. G. Schut-van Eerten, telefoon 531852 

Dhr. M. Kok, telefoon 531516 

 

Wijk 3 

Ouderling: Mw. G. Meerdink-Visser, telefoon  06534 77050 

Diaken: vacature 

Wijkcontactpersoon:  

Mw. W.J.M. van der Stoep-Ketting, telefoon 531305 

Mw. A. Boersma-Prummel, telefoon 531258 
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Wijk 4 

Ouderling: Dhr. M. van Delden, telefoon 252285 

Diaken: Dhr. J. Poortinga, telefoon 701823 

Wijkcontactpersoon:  

Mw. A. van der Zee-van Wijk, telefoon 531342 

Mw. A. Westerhof-Pompstra, telefoon 531602 

 

Tot wijk 1 wordt gerekend:  

Westerburenweg, Noorderstreek, Middenstreek, 

Voorstreek, Martjeland, Melle Grietjespad, Karrepad, 

Torenstreek, Langestreek-west, Louwvlakte, 

Helmsnijderspad.  

 

Tot wijk 2 behoren:  

Langestreek-oost, Langestreek om de Noord, Badweg, 

Jacobspad, Tjebbeglop, Reddingsweg, Elimpad, Kooipad, 

Heereweg, Veerweg, Aisterbun.  

 

Tot wijk 3 horen:  

Langestreek 1, Nieuwestreek, Willemshof, Kerkelaantje, 

Oosterreeweg, Pathmosstraat, Stachouwerstraat, Gratia 

Susannastraat, Van Starkenborghstraat, M.J. 

Tuntelerstraat, Reeweg, Van der Molenpad, Vierhuizen.  

 

Tot wijk 4 horen: 

Burgemeester Van den Bergstraat, F.H. Gasaustraat, W. 

Dijkstraat, Búterblom, Hazeblom, Martha Karststraat, Ds. 

Hasperstraat 

 

Nieuwe leden  

Op nieuwjaarsmorgen verwelkomden wij Daan de Boer, 

Oosterreeweg 12, in de kring van de gemeente. Hij heeft 

aangegeven lid van de Protestantse Gemeente 

Schiermonnikoog te willen zijn. Hij vond het goed dat dit 
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ook in Het Konvooi bekend werd gemaakt. (dat laatste 

schrijven we er toch bij, gelet op de Privacy-wet…)  

Welkom Daan! 

 

In het volgende Konvooi kunt u meer lezen over de 

Ledenadministratie, want dan zijn de reacties bekend op 

de vijfenvijftig brieven die bezorgd zijn, met de vraag of 

mensen wel of niet ingeschreven willen zijn bij de Kerk, 

en het aanbod om hen bij hun afwegingen te helpen met 

een gesprek.   

 

Voor wie naar Londen gaat… 

 

Evensong, de avonddienst, in de St Paulus kathedraal is 

een klein fragment van iets anders: het is onderdeel van 

de gebeden die door christenen elk uur van de dag en de 

nacht in alle delen van de wereld worden gesproken en 

gezongen tot God. 

 

Wie naar de Evensong komt, valt als het ware even binnen 

in een gesprek dat al aan de gang was – een conversatie 

tussen God en zijn volk, dat lang voor jij geboren was al 

begon en dat verder gaat lang na jouw dood. Dus, wees 

niet verbaasd of geërgerd als er dingen zijn die je 

misschien niet meteen begrijpt.  

Want je stapt binnen in een doorlopende stroom van 

gebeden die vandaag gezegd worden en tot in lengte van 

dagen gezegd zullen worden. Jij bent één met alle 

mensen die hier op aarde bidden en allen die ons biddend 

zijn voorgegaan en uit dit leven scheidden.  

Deze tekst over het wezen van de Evensong zegt iets over 

de eredienst, dat van toepassing is op elke dienst. David 

en Simone de Boer woonden een Evensong bij in Londen 

en brachten deze tekst mee. Voor mensen die hier 

diensten bijwonen en voor mensen die misschien in de 
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gelegenheid zijn om in Londen of elders in Engeland een 

Evensong bij te wonen. 

 

Verjaardagen in Maart  

13 Dhr. T. de Vries.  Aisterbun 9 

19 Dhr. M. Blom.  Oosterreeweg 10  

23 Mevr. G.T. Klontje-Valentijn. Langestreek 142  

25 Dhr. H. Abma.      Burg. vd Bergstraat 11 

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !  

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. 

 

Aan de overkant 

Mw. P. Roemers 

Verpleeghuis “Blauw Borgje” 

Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen 

 

Mw. A. Koning-Klapwijk 

De Waadwente  / Punter 16 

Birdaarderstraatweg 68   9101 DC 

Dokkum 

 

Mw. C.L. Elles 

Lindestede  afd. De Striepe 

Steenwijkerweg 49 

8471 KZ Wolvega 

Telefoon 0561-728816  

 

Mw. J.H. de Jong-Hoving 

per adres: De Skûle 

Stationswei 12 

9123 JZ Metslawier 

 

Dhr. J. Klontje 

De Twaalf Hoven  

Kamer 3  ‘Visvliet’  

Meeden 1 

9951 HZ Winsum 

 

Dhr. Joh. Kooistra 

’t Hofke – kamer 7 

Talma Hûs 

Juliusstrjitte 44 

9269 NV Veenwouden / 

Feanwâlden 

 

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma 

Zorgcentrum  de Pol . Kamer 536 

Vetkamp 85,   3862 J N Nijkerk. 
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COLOFON: HET KONVOOI 

 

Redactie: 

N. J. van Rijswijk 

Middenstreek 53 – Telefoon 531269  

E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl  

 

E. F. Valster.  Langestreek 108 – Telefoon 531286 

 

Coördinatie bezorging: 

Th. Vlasma,  F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164 

 

Druk: info@rekladruk.nl tel. (0511) 457 190  

 

Abonnement ‘het KONVOOI’ 

€16,00 (per post €18,00) 

Bankrekening NL80RABO0346186668 

T.n.v. 'Konvooi’ Gez. Kerken' 

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog  

 

Rekening nummer van de kerk: 

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog 

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953 

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331 

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458 

 

E-mail adres  schiermonnikoogkonvooi@gmail.com 

 

Internetsite: 

www.kerkschiermonnikoog.nl 

 

Kopij volgend nummer   

Bij de redactie, vóór of op donderdag 26 maart  
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