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Kerkdiensten in april

In de maand April houden wij (nog) geen kerkdiensten

maar in plaats daarvan wordt op zondagmorgen om tien

uur een Meditatief Moment uitgezonden door

Schiermonnikoog-TV.  Na Pasen mogelijk weer met de

organist en één of twee zangers uit de gemeente.

In 2020 raakte de kerk de vanzelfsprekendheid kwijt.

Wij beleven nu voor het tweede jaar de onvanzelf-

sprekendheid om samen te kunnen komen, en delen die

met talloze anderen die op andere plaatsen en om andere

redenen met Pasen niet samen kunnen of mogen komen.

Omdat levensgevaarlijke regimes dat verhinderen. Er zijn

mensen die bang zijn dat de corona crisis de kerk dieper

raakt dan wij ons kunnen voorstellen en dat een terugkeer

naar normaal niet meer bestaat. Was wat eens was,

normaal? Over de rol en de betekenis van geloven en kerk

in deze tijd zal opnieuw nagedacht moeten worden. Het is

inderdaad onduidelijk hoe wij straks zullen zijn, maar

reden tot angstige bezorgdheid kan dat niet zijn. God zal

ons veranderen, naar zijn beeld. Dat gaat vast niet zonder

‘groeipijn’. Het is niet voor niets dat de Heer op de

Paasmorgen zegt: ‘wees niet bevreesd’. Dan moeten we

dat ook niet doen.

‘Hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft:

dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent

de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden,

nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopen-

baard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij

geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want

wij zullen Hem zien zoals Hij is.’  (I Johannes 3)

U allen, Gezegende Paasdagen toegewenst !
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DIE NAAR MENSELIJKE GEWOONTE

Die naar menselijke gewoonte
met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden
werd geboren, ver van hier

die genoemd werd: Jesjoe, Jezus
zoon van Jozef, zoon van David
zoon van Jesse, zoon van Juda
zoon van Jacob, zoon van Abram,
zoon van Adam, zoon van mensen

die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede
licht der wereld, weg ten leven
levend brood en ware wijnstok

die, geliefd en onbegrepen
werd bewaard in taal en teken
als een eeuwenoud geheim
als een wachtwoord doorgegeven
als een vreemd vertrouwd verhaal
die een naam in mijn geheugen
die de stem van mijn geweten
die mijn waarheid is geworden:
hem gedenk ik hier en noem ik
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als een dode die niet dood is
als een levende geliefde
die gekozen hee�t te leven
voor de armsten van de armen
helpman, reisgenoot en broeder
van de allerminste mensen

die, ten dage dat hij rondging
door de dorpen van zijn landstreek,
mensen aantrok en bezielde,
hen verzoende met elkaar
die niet steil en ongenaakbaar
niet hooghartig, als een heerser,
maar in knechtsgestalte leefde

die zijn leven voor zijn vrienden
prijsgaf, door een vriend verraden,
die, getergd tot op het kruis,
voor zijn vijand hee�t gebeden,
die, van God en mens verlaten,
is gestorven als een slaaf

die gestrooid is in de akker
als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter
in de stilte van de dood,

3



die als graan geoogst zal worden
die als brood gedeeld wil worden
om in mensen mens te worden-

die verborgen in zijn God,
onze vrede is geworden,
onze ziel tot rust gekomen
die ons groet vanuit zijn verte
die ons aankijkt van dichtbij
als een kind, een vriend, een ander

hem gedenk ik hier, hem noem ik
en beveel ik bij je aan
als je levende geliefde
als de mens die naast je is.

H. Oosterhuis

Emmaüs, door Han van Meegeren
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Zieken

Wij noemen hier met name Mw. A. Westerhof-Pompstra,

zij is ziek thuis;  Mw. J. Visser-Klontje is weer thuis aan

de Gratia Susannastraat na een verblijf in Heerenveen;

ook Dhr. P. Huisman is terug uit het ziekenhuis; Mevr.M

Hooghart verblijft nog in het ‘coronahuis’ in Heerenveen

maar knapt op. Zij wacht op een plaats in een

verpleeghuis dichterbij. Een hartelijke groet voor u allen.

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.

Jarigen in april

09 Mevr. F. de Bruijn-Marinus. Jacobspad 2

26  Dhr. P. Vissser.  Hereweg 2

27  Dhr. A. van Guldener.  Bouwes Tieuwn 3

30 Mevr. R. Bakker-Steendam. Van Starkenborgstraat 16

Naast de gelukwensen voor de jarigen gaan onze

gelukwensen ook naar de echtparen die in de voorbije

weken hun 60, 55 en 45 jarig huwelijksjubileum konden

gedenken.
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Overleden

Evertje Nieuwenhuis-Schuurman, geboren op 20 augustus

1923, overleed op 16 februari in de leeftijd van 97 jaren.

Zij was sinds 2005 weduwe van Rense Nieuwenhuis.

Voorafgaand aan haar begrafenis vond op woensdag 3

maart in de Got Tjark een bijeenkomst plaats, waarin wij

in de kring van de gezinsleden haar leven gedachten.

‘Ik heb een goed kompas’ zei mevrouw Nieuwenhuis.

Daarmee doelde zij op de betekenis die de Bijbel, de

psalmen en gezangen in haar leven- in goede én in kwade

dagen-  hadden gekregen.

Beveel gerust uw wegen en wat u ‘t harte deert

de trouwe houd’ en zegen van Hem die ‘t al regeert.

Laat Hem besturen, waken, ‘t is wijsheid wat Hij doet!

Zo zal Hij alles maken dat g’ u verwondren moet, als Hij,

die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het

werk volbracht heeft waarom gij thans nog schreit.

Tijdens een bezoek lazen wij een paar verzen in Psalm 71.

Een regel daaruit is: ‘Op U vertrouw ik Heere, o verwerp

mij dan niet nu ik oud word, mijn kracht mindert, laat mij

niet alleen’. Dat zou het ergste zijn.  Ja, zei ze: ‘De

laatste loodjes…… zijn niet de lichtste….’ En ze vertelde

over verval van krachten, pijn van vervelende aandoe-

ningen, het wegvallen van goede vriendinnen en familie-

leden, een gevoel van toenemende eenzaamheid dat met

meer bezoek niet kan worden weggenomen, enzovoort.

‘Maar als ik dan ’s morgens in de stoel zit, en een kopje

koffie kan drinken, ben ik heel dankbaar voor de nieuwe

dag …, dankbaar voor de bezoeken van wijkcontactdames,

dankbaar voor de telefoontjes met jullie en anderen,

dankbaar voor de hulp in de huishouding, voor de

thuiszorg, voor de altijd hartelijke hulp van de buren’.
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Zij kon zich stil zitten te verwonderen over haar leven tot

hier toe. En dikwijls viel haar het lied in: Tel uw

zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen;

tel ze alle, tel ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan

door alles heen. Wij wensen zoon Teun, schoondochter

Bettie, kleinzoon Rense, dochter Willemijn en schoonzoon

Jeroen toe dat haar gedachtenis voor hen tot zegen mag

zijn.

Diverse mensen in ons midden hadden de dienst graag bij

willen wonen omdat zij Mevrouw Nieuwenhuis vele jaren

hebben gekend, haar trouw hebben bezocht, of haar

geholpen hebben in huis en tuin. Zij en andere

dorpsgenoten toonden hun eerbiedig blijk van medeleven

aan de gezinsleden door langs de route van het woonhuis

naar de kerk te staan of mee op te lopen, terwijl

mevrouw Nieuwenhuis werd overgebracht naar de kerk.

GRAFLEGGING

Nu leggen ze hun Meester in de nieuwe grafspelonk van

Jozefs hof, een steen voor de open mond,

en keren stil terug naar het huis

van het leeg geworden leven.

Wij weten Heer, dat Gij verrezen zijt.

Wij wachten in de leeggelopen tijd

en luisteren naar het stil gesprek

van God met onze ziel.

Misschien vernemen wij een vleugelslag

alsof een engel daalde uit de hemel.

Misschien ontwaren we in de schemer

het aanlichten van Uw grote dag.

Wilma
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Van de boekhouder

In het vorige Konvooi ontbrak de jaarrekening van de

diaconie. Die geven wij hier alsnog.
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Toelichting Jaarrekening Diaconie

Het jaar 2020 is voor de Diaconie een bijzonder jaar

geweest omdat veel kerkdiensten zijn vervallen. Dat

betekende minder inkomsten dan begroot. Doordat veel

gemeenteleden een bijdrage verleenden voor de gemiste

collecten konden toch voor veel projecten bijdragen

worden toegekend, zoals voor Kerk in Actie en Kinderen in

de knel. De jaarrekening sluit met een batig saldo van

€ 635,00. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene

reserve.

U kunt u de jaarrekening inzien bij Th. De Vries.

Eventuele vragen of opmerkingen via E-mail

t.devries@outlook.com of per telefoon 0519 531417

Orgel Got Tjark

Van tijd tot tijd is het nodig om het orgel een flinke

onderhoudsbeurt te geven zodat het weer jaren meekan.

In 2019 is een grote onderhoudsbeurt uitgevoerd. De

kosten hiervan hebben € 12.290 bedragen. Een groot deel

van de kosten kon worden betaald uit giften van

gemeenteleden en ook mensen van buiten die het orgel

een goed hart toedragen. Van veel particulieren is aan

donaties een bedrag ontvangen van € 2470 terwijl uit een

legaat een bedrag van € 2000 was bestemd voor het orgel.

Van een stichting werd een éénmalige subsidie ontvangen

van € 5000. Hiermee kwam het totaal aan ontvangen

bijdragen op € 9470, een fraai resultaat. Het resterende

bedrag van € 2823 werd geput uit de algemene reserve.

Alle gevers hartelijk dank.

Th. De Vries

Tijdens de afwezigheid van de gemeente is in de kerk op

een andere wijze flink gewerkt. De verhoogde vloer voor,

de lessenaar, de kandelaar van de Paaskaars, het

doopvont en de knielbank  werden opnieuw in de lak

gezet door Sjoek Abma en Carel Brandt. Heel fraai!

Bijzonder bedankt daarvoor!

9

mailto:t.devries@outlook.com


J. en D. Holwerda stuurden de onderstaande tekst in als

lichtpuntje in Coronatijd

God hoe graag zou ik weer komen

waar uw kerk één lofzang is.

Nu nog ver om van te dromen

harten boordevol gemis.

--------------------

Ooit was alles zo gewoon:

fluitspel, paaskaars, orgeltoon,

stemmen,stilte al die mensen,

kan men zich iets mooiers wensen ?

--------------------

God hoe graag zou ik weer zingen

juist nu ik niet zingen mag!

Waar,waar zijn nu al die dingen

die ik liefhad, zo graag zag:

---------------------

Bidden,danken in uw huis,

aan uw tafel, rond het kruis,

zwijgen, spreken, lachen, huilen,

bij U rusten bij U schuilen.

-------------------

God, hoe graag laat ons weer komen

dit of anders volgend jaar.

Laat ons bloeien als de bomen,

onze dromen maak ze waar.

----------------------

Laat ons weer vol vreugde zingen

wie weet, binnenkort misschien,

wat wij nu zo vurig hopen

wagenwijd uw deuren open!…

---------------------- De tekst is geschreven door

ds .A.F. Troost en kan gezongen worden  op de melodie van Psalm 42.
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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

Mw. M. Hooghart

Coronacentrum Friesland

Postbus 303

8440 AH Heerenveen

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk.  Telefoon 531269

E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster. Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

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

Druk: Rekladruk – Giekerk.  info@rekladruk.nl

E-mail adres  schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op zaterdag 24 april
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