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Het Konvooi 
 

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog 

 

 



Kerkdiensten in november  

 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur  

 

1 Ds. G. Bomer uit Doesburg 

4      geen dankstond en gemeente-avond 

  8  Ds. N.J. van Rijswijk 

 15 Ds. N.J. van Rijswijk 

 22 Ds. N.J. van Rijswijk & Vespergroep ‘Herdenken’ 

 29 Ds. N.J. van Rijswijk 

 

De namen van de kerkgangers worden opgeschreven, zodat bij 

een eventuele besmetting met het coronavirus nagegaan kan 

worden welke mensen mogelijk besmet geraakt kunnen zijn. Bij 

binnenkomst kunnen de handen met ontsmettende spray 

‘schoon’ gemaakt worden. De liedboeken liggen op stapeltjes 

bij de ingang zodat ieder daar een boek kan afnemen. De 

collecte wordt bij de uitgang 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 lette ieder op voldoende afstand 

van elkaar.  

 

HERDENKINGSDIENST 

 

De Vespergroep Schiermonnikoog heeft een herdenking 

voorbereid voor de nabestaanden van de in het voorbije 

jaar overleden dorpsgenoten en hen die zich betrokken 

voelden bij het eiland. De herdenking wordt verbonden 

met de kerkdienst van zondag 22 november, 10.00 uur in 

de Got Tjark.  Wij willen de namen noemen en ter 

nagedachtenis aan diegene, een kaars aansteken. Na 

afloop van deze dienst zijn de leden van de Vespergroep 

tot 12.30 uur aanwezig in de Got Tjark voor degene die 

een overleden dierbare wil komen gedenken, waarvan de  

naam niet genoemd is, door het aansteken van een kaars. 
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Zieken  

 

De een wacht op merkbaar effect van behandelingen, de 

ander mocht na een operatie in het ziekenhuis weer naar 

huis gaan, weer een ander weet dat er geen herstel 

mogelijk is en dat het op een afscheid aangaat, en weer 

een ander heeft goede vooruitzichten en gerede kans op 

herstel van krachten en gezondheid. Wij groeten hier in 

het bijzonder Arie Holwerda, Sieger Rozendal, Klaas 

Boersma, Corrie Visser- de Moes, Marieke Blaauwwiekel en 

Lies de Jong.  

 

Trouwe God, trooster van de bedroefden en bemoediger 

van de vermoeiden, laat de zuchten en woorden tot U 

komen van allen, die in nood verkeren, en laat hen de 

vertroostende nabijheid van uw milde hulp ondervinden … 

 

 

Jarigen in november  

 

15 Mevr. H. Berends-Hulsegge,  Badweg 14  

19 Mevr. T. Steendam, Van Starkenborgstraat 13 

25 Mevr. W. Kolstein-Hepping, Middenstreek 29 

29 Mevr. A.F. Taekema, Langestreek 36  

 

 

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !  
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Overlijden 

 

Jan Mandemaker werd geboren op 6 juni 1951 en is 

op 8 oktober 2020 op Schiermonnikoog overleden 

in de leeftijd van 69 jaren. Jan was thuisgekomen uit het 

ziekenhuis, donderdagmiddag 8 oktober, en diezelfde 

avond overleed hij. Veel mensen hadden hem nog willen 

bezoeken, hij had plannen om bij deze en gene langs te 

gaan. Het werd een afscheid zonder vaarwel.  

We gedachten zijn kleurrijk leven in een bijeenkomst, die 

op 14 oktober werd gehouden in de Got Tjark, 

voorafgaand aan de begrafenis. Wij stonden dankbaar stil 

bij hetgeen vanuit Jan’s hart en handen naar ons is 

uitgegaan, en naar de dieren; de zorg die van hem 

uitging, de humor, de levenslust; alle vriendschap die we 

met hem hebben kunnen delen. We wensen Dineke en 

zoon Arjan en zijn gezin sterkte en troost toe.  

 

Een van de liederen die Jan en Dineke hadden uitgezocht 

voor de herdenkingsbijeenkomst was:  

 

Grijp toch de kansen, door God u gegeven! 

Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 

Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 

D' arbeid der liefde, gedaan om u heen. 

 

Refrein: 

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend 

alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 

maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, 

dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan. 
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Van de boekhouder   -   Begroting 2021 

 

Omschrijving 

         Bedrag 

Inkomsten   

Inkomsten kerkgebouwen  5.000,00 

Huur pastorie  7.900,00 

Terugontvangst kosten COS  2.500,00 

Rente spaargelden  4.200,00 

Bijdragen gemeenteleden  31.000,00 

Collecten  9.000,00 

Giften  1.000,00 

Bloemenfonds  800,00 

Overige ontvangsten (o.a. Fancy fair)  1.500,00 

Doorzendcollecten  800,00 

   

Tekort  40.385,00 

   

Totaal  104.085,00 

 

Uitgaven 

 

   

Onderhoud kerkgebouw (incl. 

energie 

 

belastingen, verzekeringen en 

orgel) 

6.700,00 

Kosten Pastorie  2.050,00 

Kosten COS  2.500,00 

Pastoraat incl. preekvoorziening  82.710,00 

Kosten kerkdiensten  2.650,00 

Verplichtingen andere organen  3.300,00 

Overige kosten  3.375,00 

Doorzendcollecten  800,00 

   

Totaal  104.085,00 
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Diaconie 2021   

   

Inkomsten   

   

Bijdragen gemeenteleden  1.500,00 

collecten  800,00 

Doorzendcollecten  2.500,00 

   

Totaal  4.800,00 

   

Uitgaven   

Lasten kerkdiensten  450,00 

Verplichtingen andere organen  300,00 

Administratie/bankkosten  75,00 

Diaconaal werk plaatselijk  950,00 

Diaconaal werk prov/landelijk  600,00 

Diaconaal wereldwijd  2.400,00 

Batig saldo  25,00 

   

Totaal  4.800,00 

   

   

Vaste bijdragen 

Mag ik u verzoeken uw vrijwillige bijdrage voor dit jaar 

over te maken voor zover dat nog niet is gedaan. 

 

Kerkcollecten 

Vanaf half maart tot oktober konden er geen kerkdiensten 

worden gehouden. Dit had met name gevolgen van de 

opbrengsten van collecten. Verschillende gemeenteleden 

hebben een bedrag op de bankrekening gestort voor het 

gemis van de collecten. Het totale bedrag tot met met 

augustus bedroeg € 800,00. Alle gevers hartelijk dank. 
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Diaconie 

 

Gelukkig kunnen we weer naar de zondagse kerkdienst. 

Gedurende een hele periode kon dan niet. 

Op 8 maart was de laatste kerkdienst. Dat betekent dat er 

een lange periode niet kon worden gecollecteerd voor de 

verschillende doeleinden van de diaconie. Op een oproep 

in Konvooi zijn er gelukkig gemeenteleden die een 

bijdrage voor de diaconie hebben overgemaakt op de 

bankrekening van de diaconie. Dit heeft geresulteerd in 

de volgende opbrengsten: 

– kerk in actie €   170,00. 

– 40 dagen project –   180,00. 

– Diverse doeleinden –   400,00. 

 

De diaconie heeft zich beraden aan welke projecten deze 

bedragen zouden moeten worden besteed. 

Voor de 40 dagentijd zijn vier collectes gemist. Besloten is 

om het bedrag van € 180,00 te verdelen over de 

resterende 4 collecten. 

Het resterende bedrag van € 570,00 is verdeeld over de 

projecten waarvoor niet kon worden gecollecteerd. Het 

gaat om 10 collecten voor o.a. Kinderen in de Knel, 

Werelddiaconaat, Noodhulp, Jeugdwerk, Zending, 

Pastoraat en Binnenlands diaconaat. 

Aan ieder project is een gelijk deel toegekend. 

Hartelijk dank aan alle gevers. 

 

 

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 
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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. 

 

Kerkeraad  

 

Dit jaar houden we geen najaars gemeenteavond, 

samenhangend met de voorzichtigheid van de 

gemeenteleden als het gaat om bijwonen van diensten en 

andere bijeenkomsten. Daarom deelt de kerkeraad bij 

deze met u wat de uitkomst is van gesprekken tijdens 

eerder gehouden gemeenteavonden. U herinnert zich dat 

we hebben gesproken over wat we belangrijk vonden voor 

het functioneren als gemeente. We stelden prioriteiten.  

Het nadenken hierover hing samen met het vinden van 

mogelijkheden om het jaarlijks oplopend financieel tekort 

terug te dringen. De grootste post wordt gevormd door de 

kosten die aan de predikantsplaats verbonden zijn. 

(Sommigen denken, dat het bedrag dat bij de post 

‘pastoraat’ staat het inkomen van de predikant is, maar 

dat is niet zo. Dat zijn de kosten voor de gemeente. Op 

dit bedrag moeten alle heffingen, lasten en de belasting 

nog in mindering gebracht geworden.) Het Classicaal 

College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) 

heeft de kerkeraad in september een brief gestuurd met 

de dringende instructie om op korte termijn te zorgen dat 

er geen begrotingstekort meer is. 

 

De kerkeraad heeft het advies van de kerkrentmeesters 

overgenomen dat leidde tot de volgende inhoud van een 

brief aan het CCBB:  

 

De kerkeraad van Schiermonnikoog heeft, op advies van de 

kerkrentmeesters, vastgesteld dat het terugdringen van de 

kosten van de predikantsplaats op korte termijn mogelijk is. 
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Door het verkrijgen van € 220.000.- uit een nalatenschap 

kunnen de tekorten worden opgevangen. De financiële situatie 

die hierdoor ontstaat zal dientengevolge over vier jaar zo goed 

als gelijk zijn aan de situatie op dit moment.  

De predikant die nu onze gemeente dient, verwacht vóór 2025 

een aanstelling elders te hebben gevonden.  In uw berekening 

ging u er van uit dat ds. van Rijswijk hier nog twaalf jaar zou 

zijn. Nu het zijn voornemen is om hier nog maximaal vier jaar 

te blijven en in die jaren uit te zien naar een andere 

aanstelling, liefst op zo kort mogelijke termijn, zal dit de 

gemeente veel eerder dan over twaalf jaar uit de tekorten 

helpen.  

De Gemeente drukte de kerkeraad op het hart de financiële 

kant van de bezetting van de predikantsplaats ‘met het hoofd 

én met het hart’ te behartigen. Wij geven hieraan met het 

bovengenoemde uitvoering, en wij gaan ervanuit dat een en 

ander zich goed verhoudt met uw aanbeveling om op korte 

termijn verbetering aan te brengen in de  financiële situatie 

van onze gemeente . 

--- 

Hiermee worden de kosten van de predikantsplaats 

mettertijd teruggebracht met de helft. Een 

bezettingspercentage van 40% wordt door het CCBB 

passend gevonden bij de grootte van deze gemeente. De 

huidige bezetting van de predikantsplaats is 80%. 

Wanneer de predikantsplaats vacant wordt zal opnieuw 

bekeken moeten worden voor hoeveel procent een 

volgende predikant kan worden aangesteld. Dat zal 

waarschijnlijk neerkomen op 40% : een beschikbaarheid 

van anderhalve dag per week en ongeveer 21 zondagen 

per jaar.  
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Kerkdiensten 

 

De kerkdiensten werden in de voorbije maand gemiddeld 

door zo’n twintig mensen bezocht. Dit geeft aan dat 

gemeenteleden voorzichtig zijn en het hunne doen om 

besmetting met het coronavirus te voorkomen, door 

bijeenkomsten te mijden. 

 

De noodzaak om voorzichtig te zijn en elkaar te mijden 

raakt aan het hart van het kerk zijn. Want een 

gemeenschap  heeft de ervaring van verbondenheid nodig 

anders valt ze uit elkaar. Het is moeilijk om het juiste 

midden te vinden tussen wat echt nodig is en wat we 

kunnen missen aan bijeenkomsten.  

 

Er wordt over nagedacht om het uitzenden van 

kerkdiensten weer te hervatten. Dat vraagt naast 

technische middelen- die er zijn- ook om wekelijkse inzet 

van mensen. De bereidheid daartoe is er ook, maar we 

moeten bedenken dat het waarschijnlijk niet voor een 

paar weken is, eerder voor een paar maanden.  

Het zal dus op de lange adem aankomen, op volharding. 

Van ons allemaal.  

 

Wat over je heen rolt in je leven 

probeer het te zien als een golf 

ook deze golf rolt verder.  

 

‘Je brengt volharding in praktijk door iets of iemand 

toegewijd te blijven. Besluit zorgvuldig wie of wat je 

toegewijd wilt zijn en houd je daar dan aan’.  
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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.A.C. Visser  

Maartenshof   /  Woning 4 E  kamer 7 

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 28 november  
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