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Kerkdiensten in oktober  

 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur  

 

 4 Da. E.J.M. Peersmann uit Kollum, in Got Tjark  

11 Ds. N.J. van Rijswijk 

18 Ds. N.J. van Rijswijk 

25 Ds. N.J. van Rijswijk  

 

De diensten worden in oktober gehouden in De Stag, met 

uitzondering van 4 oktober want dan is het gebouw 

gereserveerd en kerken wij in de Got Tjark. 

 

Nu de kaart van Nederland in snel tempo oranje kleurt, 

waarmee wordt aangegeven dat het coronavirus zich 

verspreidt, blijven de hygiëne voorschriften van kracht bij 

de kerkgang evenals de in acht te nemen afstand van 

elkaar. Zingen is niet toegestaan, lazen we in de 

Gemeentebrief van 25 september. 

 

De namen van de kerkgangers zullen worden 

opgeschreven, zodat bij een eventuele besmetting 

nagegaan kan worden welke mensen mogelijk besmet 

geraakt kunnen zijn. De kerkgangers zullen naar hun 

plaats worden geleid. Bij binnenkomst kunnen de handen 

met ontsmettende spray ‘schoon’ gemaakt worden. De 

liedboeken zullen op stapeltjes bij de ingang liggen zodat 

ieder daar een boek kan afnemen. De collecte zal bij de 

uitgang worden gehouden met twee of vier schalen waarin 

een kaart ligt met daarop respectievelijk  ‘Kerk’ en 

‘Diaconie’, of welke andere collectebestemming er maar 

is. Bij het verlaten van de kerk zal aan de kerkgangers 

gevraagd worden om rij voor rij de kerk te verlaten en 

daarbij afstand van elkaar in acht te nemen. Met ingang 1 

november zullen de diensten in de Got Tjark gehouden 

worden.  
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In de gemeentebrief staat dat bezoek thuis beperkt dient 

te blijven tot maximaal 6 personen. Wat dit voor gevolgen 

heeft voor bijeenkomsten in de kring van onze kerkelijke 

gemeente moeten we nagaan. De maatregelen isoleren 

ons, dat is naar en goed tegelijk. Gelukkig zijn er mensen 

die (blijven) omzien naar anderen, met een bezoek, een 

telefoontje, een kaartje in de brievenbus. Deze hartelijke 

blijken van meeleven in ons dorp doen mensen goed. 

Voorheen al, maar nu zeker.  

 

Zieken  

 

Dhr. Klaas Boersma heeft op 16 september een 

knieoperatie en is sinds 20 sept weer thuis. 

Dhr. Marius van Delden is na een hartoperatie ook weer 

thuis. Het herstel zal nog een aantal weken duren, voor 

volledig herstel staan zelfs drie tot zes maanden. Marius 

en Ilse groeten, en bedanken bij dezen ieder voor de 

vriendelijke woorden en het meeleven dat zij de 

afgelopen weken hebben ontvangen.  

Dhr. S. Dijs is na de operatie aan zijn heup ook al weer 

thuis, en Mevr. R. Bakker-Steendam kon eindelijk ook naar 

huis terugkeren. Wij zijn blij met deze mensen dat de 

operaties goed verlopen zijn en de vooruitzichten op 

herstel gunstig zijn. We zijn ook blij met Mevr. H. de Vries 

en haar man, vanwege de tot hier toe bereikte resultaten 

van haar revalidatie. Resultaten die hen en omstanders 

verbazen. De oefeningen, adviezen en hartelijke 

aanmoedigingen van onze fysiotherapeute Annet van der 

Meulen zijn voor al deze mensen letterlijk en figuurlijk  

een onmisbare steun.  

Onze gedachten gaan uit naar dhr. Sieger Rozendal en zijn 

vrouw Riekje, en wensen hen moed toe: zachte moed om 

er voor elkaar te zijn, moed om te vertrouwen dat wij 

nooit dieper kunnen vallen dan in Gods hand. 
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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  

28 Mevr. R. Visser.  

    Maartenshof  / revalidatie   kamer 42 

    Schaaksport 100-102,  9728 PG Groningen 

 

 

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !  
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Verhuizing 

 

Binnengekomen vanuit Nunspeet: 

Dhr. G.J. van de Kamp en Mevr. K.C.van de Kamp – 

Malestein. Zij wonen aan de Voorstreek 18 

  

Binnengekomen vanuit Meppel: 

Dhr. R.P. Oosterhoff , aan de Noorderstreek 32. 

 

Hartelijk welkom ! 

 

Vertrokken naar Holten:  Mevr. M. Dijkema.  

Marja woonde op het Martjeland 12.  

Zij is intensief betrokken geweest bij het kerkelijk 

jeugdwerk, de nevendienst en de vormgeving en 

uitvoering van het kinderkerstfeest. Wanneer mensen 

onrecht werd aangedaan stond zij voor hen op. Voor de 

bescherming van dorpsgezicht, zee en landschap liet ze 

haar stem horen. In haar huis, dat was aangepast voor 

mensen met een handicap, was plaats voor iedereen, jong 

en oud, alleen of met een groep, met of zonder handicap. 

''Project in de Notedop'' was een initiatief van Marja 

Dijkema, waardoor voor velen een onvergetelijk verblijf 

op dit eiland mogelijk werd. We herinneren ons de actie 

voor de rolstoelhuifkar, en de ontelbare gebreide 

konijntjes die zij en de gasten/bewoners op de 

zomeravondmarkten hebben verkocht. Iets van het 

project, van een onbezorgde vacantie voor anderen zal in 

Holten doorgaan. Marja wil niet stil zitten. Bedankt voor 

wat je hier hebt gedaan, geleefd, en alle goeds in je 

nieuwe huis en woonplaats! 

 

 

 

 

 

6 

 



van de boekhouder 

 

Vrijwillige bijdragen 

Op dit moment is aan vrijwillige bijdragen een bedrag 

ontvangen van € 14.000,00. Dat is minder dan de helft dan 

in verband met de Actie Kerkbalans is toegezegd. Mag ik 

degenen die hun toegezegde bijdrage nog niet hebben 

betaald vragen dit alsnog op korte termijn te voldoen. 

 

Opbrengst collecten 

 

Doordat de laatste tijd geen kerkdiensten mogelijk zijn 

missen we ook de opbrengst van de collecten. In de plaats 

van de collecten maken verschillende gemeenteleden 

regelmatig een bijdrage over.  Indien de coronacrises 

blijft doorgaan betekent dit aan verminderde 

collecteopbrengsten een bedrag van € 15.000 op jaarbasis 

voor de kerk en de diaconie. Dit is ook voor de projecten 

van Kerk in Actie een forse tegenvaller. Daarom wordt dit 

gebaar van deze gemeenteleden erg op prijs gesteld. 

In de maanden juli en augustus is aan bijdragen voor de 

kerk een bedrag van € 325,00 ontvangen en voor de 

diaconie € 170,00. Tevens is aan giften voor de kerk een 

bedrag van € 225,00 ontvangen. voor de diaconie 165,00. 

De dienst van 13 september heeft het volgende 

opgeleverd: voor de kerk 140,00 en voor diaconie 

Specifieke doelen 125,00. 

Alle gevers hartelijk dank. 

 

Wij hebben een bedrag van 7000.- ontvangen uit een 

legaat van Mevrouw C.F. Elles waarvan 2000.- is bestemd 

voor het orgelfonds. 
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Bij een gift voor diaconale doelen kunt u een specifiek 

doel kiezen en dat vermelden bij het overboeken van het 

bedrag. U kunt ook een bedrag aan de diaconie 

overmaken en de verdeling van de gelden overlaten aan 

de diakenen.  

Het banknummer van de Diaconie is NL77RABO0346157331 

 

Voor het plaatselijk kerkewerk- dat ook nu in aangepaste 

vorm doorgaat-  kunt u een bijdrage overmaken op 

rekeningnummer  NL90RABO0346122953 

t.n.v Protestantse Gemeente Schiermonnikoog. 

 

Begrotingen 2021 

Voor de begroting van de kerk is een tekort geraamd van 

€ 40.385,00. Hierbij is geen rekening gehouden met de 

effecten van de coronacrisis indien deze in 2021 nog zal 

voortduren. 

 

Indien u een samenvatting of een uitgewerkte begroting 

wilt ontvangen dan kunt u deze aanvragen bij de 

boekhouder. (telefoon 0519-531417 of via 

t.devries50@outlook.com). 
 

Op de gemeenteavond van 4 november aanstaande zal de 

begroting waar nodig worden toegelicht en kunt u er 

vragen of opmerkingen bij plaatsen. 

 

De gemeenteavond sluit aan op de dankstond voor gewas 

en arbeid, in de Got Tjark om 19:30 uur.  
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Voor u gelezen.   

 

In het blad In de Waagschaal/September 2020 

verscheen een artikel van N. van Rijswijk, waarin mogelijk 

ook voor de lezers van Het Konvooi  ‘opklaring’ klinkt. 

Het artikel reageert op een door W.M. Dekker geschreven 

stuk, dat eerder in In de Waagschaal verscheen, maar het 

kan ook goed gelezen worden zonder dat eerst gelezen te 

hebben.  

 

Onderscheidingen 

 

Is al wat gebeurt Gods wil of gebeuren er dingen waar Hij 

geen greep op heeft? 

W. M. Dekker toont in het mei-nummer van In de 

Waagschaal aan, dat het geraden is te onderscheiden 

tussen Gods linkerhand en Gods rechterhand, tussen zijn 

gedachten en zijn daden, tussen de Vader en de Zoon, en 

besluit zijn bijdrage met: ‘alleen een theologie die in al 

die onderscheidingen de ene God van Israël ontwaart kan 

de complexiteit van de werkelijkheid aan’ . Het artikel is 

actueel geschreven tegen de achtergrond van het over de 

wereld verspreid coronavirus.  

 

Gods linkerhand ? 

Of wij de complexiteit van de werkelijkheid beter aan 

kunnen met de door Dekker gemaakte onderscheidingen is 

de vraag. 

Als we beginnen bij het voorgestelde onderscheid tussen 

Gods linkerhand en Gods rechterhand, waarbij de 

linkerhand ‘oneigenlijke’ dingen zou doen, ‘de toelating’, 

en Gods rechterhand de ‘eigenlijke’ dingen,  kom ik in de 

Bijbel Gods linkerhand in die zin helemaal nergens tegen.  

    Hier wreekt zich het verlangen om in alles wat gebeurt 

een eenduidige herkomst te willen zien. Waarom zouden 

wij alles in Gods hand proberen te frommelen?  
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Dekker noemt het een problematiek van het huidige 

christendom, dat daarin de dominante lijn is: ‘dat God 

buiten de rampspoed staat. Hij heeft er in feite niets mee 

te maken. God heeft in deze theologie maar één hand, 

zijn rechterhand.’  Dat lijkt mij de enig mogelijke lijn als 

we hebben vastgesteld dat er van een linkerhand in de 

Schrift helemaal geen sprake is. Waarom is het zo moeilijk 

om te erkennen dat we leven in een wereld waarin 

mensen allerlei vreselijks doen, waarin hen van alles 

overkomt en wordt aangedaan.  Er is geen logica in te 

ontdekken. En het is ook niet nodig om achter de hand te 

houden dat God er wel een logica in ziet of in zal 

aanbrengen. Wat de getuigen in de Schrift naar voren 

brengen is, dat in al het verbijsterende en elke logica 

tartende ook nog iets anders gebeurt: er is een Stem die 

het gehoor van mensen wekt, een Woord dat weet door te 

dringen en mensen troost, beweegt, bekeert, en bezielt. 

Er is werkelijk geloof voor nodig om te weten dat deze 

Stem uiteindelijk beslissend zal zijn in de geschiedenis. En 

geloof is denk ik iets anders dan het ‘ontwaren van de 

God van Israël in de complexiteit van de werkelijkheid’. 

Ontwaren… wij ontwaren niets! Helemaal niets! Wij leven 

bij het nochtans!   

 

Goochelen 

Of de  Bijbelse getuigen bezig zijn geweest met het 

onderscheid tussen een dualistische of andere 

werkelijkheidsopvatting weet ik niet. Ik heb in ieder geval 

geen theorie nodig om de dingen die ik niet begrijp en die 

mij verbijsteren toch vooral in Gods hand te willen zien.   

Dat levert een verwrongen, sadistisch, godsbeeld op en is 

bijzonder schadelijk voor de geestelijke gezondheid van 

een mens.  
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De behoefte om alles wat gebeurt tot God te herleiden, 

tot één oorzaak is niet alleen onnodig, het brengt ons 

bovendien ook veel te dicht bij het inshallah van de Islam 

waarin God en lot samenvallen.  

    K.H. Miskotte heeft volgens Dekker het juiste midden 

gehouden, ‘God staat er niet achter en nog minder 

erbuiten, maar erboven en erin’. Dekker prijst MIskotte in 

het niet prijsgeven van het leven in de spanning tussen 

Gods linkerhand en Gods rechterhand. Ik vind het 

goochelen met linkerhand en rechterhand en ‘eigenlijk’ 

en ‘oneigenlijk werk’  on-eenvoudig.  

   Waarschijnlijk wil Miskotte hier (nog) aansluiten bij een 

paar eeuwen protestantse scholastiek, in een poging in 

verbinding te blijven met bijvoorbeeld de Heidelbergse 

Catechismus. Maar het spreken over een linker- en een 

rechterhand van God brengt meer problemen met zich 

mee dan oplossingen…Of Miskotte dit later te boven 

gekomen is, of dat hij verbonden of gebonden is gebleven 

aan deze begrippen van buiten de Schrift, weet ik niet, 

maar misschien weet een van de lezers daar meer over en 

wil hij of zij dat met ons delen. 

   Er zou volgens Dekker een spanning zijn tussen de Vader 

en de Zoon, waar wij niet uitkomen zonder een complexe 

triniteitsleer. Hij maakt een onderscheid tussen de Vader 

en de Zoon, maar dat is toch moeilijk vol te houden 

wanneer een wolk van getuigen overeenstemt in de 

overtuiging dat God zich in Jezus heeft uitgesproken en 

dit op een zodanig indringende en volledig wijze, dat los 

van de Zoon werkelijk niets zinnigs over de Vader te 

zeggen valt. NIemand kent de Zoon dan de Vader, 

niemand kent de Vader dan de Zoon, en hem aan wie de 

Zoon het wil openbaren.  
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Elke suggestie dat Vader en Zoon het niet volledig met 

elkaar eens zouden zijn-  en dat er een fundamenteel 

verschil tussen Oude en Nieuwe Testament zou zijn-  is 

heilzaam achterhaald en hoeft daarom niet opnieuw in 

overweging gegeven te worden. Wij kunnen denk ik heel 

goed zonder die als onmisbaar geachte complexe 

triniteitsleer. (De Leer over de Drievuldigheid van God)  

 

Gods gedachten en Gods daden 

Na stilgestaan te hebben bij het vermeend onderscheid 

tussen Gods linkerhand en God rechterhand, tussen 

vermeend dualistische en monistische 

werkelijkheidsopvatting, en een vermeend onderscheid 

tussen Vader en Zoon, wil ik nu stilstaan bij het 

vermeende onderscheid tussen Gods hart/Gods gedachten 

en Gods daden. Wij kunnen Gods wezen, Gods hart, niet 

kennen uit wat ons overkomt. Dit kan niet genoeg 

beklemtoond worden. Zoals ook niet genoeg beklemtoond 

kan worden dat spreken over Gods wezen, of over zijn 

hart, los van wat de getuigen daarover getuigen zinloos is. 

Wat in Gods hart is, dát dóet Hij. Met zijn uitgestrekte 

rechterarm. En dat zijn over de hele linie daden van 

redding en bevrijding. Daarvan getuigen de getuigen. Iets 

anders hebben wij niet en weten we niet.  

Dat God nog iets anders in zijn ‘hart’ of ‘gedachten’ zou 

hebben is onderwerp van menselijke speculatie en 

projectie. Als het al over gedachten van God gaat krijgen 

wij ook meteen te horen welke dat zijn:  

‘Ik, Ik weet welke gedachten Ik over u denk, gedachten 

van vrede, niet van onheil’ (Jer. 29:11) bijvoorbeeld, en 

op andere plaatsen in de Bijbel gaan de gedachten van de 

HEER op een andere wijze in vervulling. Wat in zijn hart is 

gaat naar ons uit, en wat naar ons uit is gegaan was in zijn 

hart. Over wat daarnaast of daarachter schuilt wordt aan 

ons niets te raden overgelaten.  

In Christus kennen wij God.  
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God als Schepper en Verlosser 

Tenslotte wil ik stilstaan bij het vermeende onderscheid 

tussen God als Schepper en God als Verlosser. Dekker 

hecht eraan dat God de Schepper blijft en dat de 

schepping zelf niet louter een daad van verlossing is.  

   Waarom zou je willen vasthouden aan ‘de schepping’ als 

die niet van meet af aan een daad van verlossing is?  Om 

aan hetgeen God geschapen heeft toch een zeker eigen 

recht te geven, een zelfstandigheid tegenover God?  En 

hoe voorkom je dat schepping dan niet heel gauw weer 

gelijkgeschakeld wordt met de natuur.  Het accent moet 

denk ik niet gelegd worden op natuur en geschiedenis als 

eigenstandige openbaringsbronnen, maar door ons steeds 

opnieuw gelegd worden op de HEERE die schept: licht, 

ruimte, bevrijdingen, de bevrijde mens, enzovoort.   

   Wanneer deze God schept IS Hij de verlosser, Degene 

die voor ons intreedt en scheiding maakt tussen licht en 

donker, tussen de kolkende chaos en de veilige grond 

waarop het leven geleefd kan worden. Genesis 1 

beschrijft geen situatie van toen, ooit lang geleden maar 

getuigt van een Eeuwige Actualiteit waarin wij iedere dag 

van ons leven geconfronteerd worden met een 

verschijningsvorm van het tohoe wa bohoe.(het woeste en 

ledige) De door Dekker bepleite onderscheidingen kunnen 

niet gemaakt worden, omwille van ‘de eenvoud Gods.’ 

 

                               N.J. van Rijswijk  
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Aan de overkant 

 

Mw. P. Roemers 

Verpleeghuis “Blauw Borgje” 

Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen 

 

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma 

Zorgcentrum  de Pol . Kamer 536 

Vetkamp 85,   3862 J N Nijkerk. 

 

Mw. J.H. de Jong-Hoving 

per adres: De Skûle 

Stationswei 12 

9123 JZ Metslawier 

 

Mw. R. Visser  

Maartenshof   /  revalidatie      kamer 42 

Schaaksport 100-102,  9728 PG Groningen 
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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: Rekladruk – Giekerk.  info@rekladruk.nl  

 

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 zaterdag 24 oktober  
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