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Kerkdiensten in april  
 
de Ochtenddiensten beginnen om 10:00 uur.  

                
 1       Ds. N.J. van Rijswijk    Paaszondag. Dienst in COS 
 8       Ds. M. Veenstra-Oving uit Wijhe 
15      Ds. E.J.M. Peersmann uit Kollum 
22      Ds. L. Schokker uit Gorssel 
29      ? 
  
kerkdiensten in Mei              
  6      Ds. N.J. van Rijswijk        
10      Ds. N.J. van Rijswijk      
          Hemelvaartsdag 
          Bij geschikt weer, dienst in de openlucht   
13      Ds. S. J. Dingemanse  uit Noordwijk 
20      Ds. N.J. van Rijswijk     Pinksteren.  
          Viering Heilig Avondmaal. Dienst in COS.   
27      Ds. N.J. van Rijswijk        
                   
Bij de diensten 
 
In verband met mijn (N.v.R) terugkeer in de laatste week 
van april kan ik de kopij waarschijnlijk voor het mei-
konvooi niet zodanig aanleveren dat u vóór 1 mei een 
nieuw konvooi hebt. Het zal in de loop van de week 
verschijnen. Daarom zijn hierboven ook al vast de 
diensten in mei vermeld. Zoals u ziet is voor 29 april nog 
geen gastpredikant gevonden. De kerkdienst gaat door.  
 
Wat de dienst op Hemelvaartsdag betreft: gaat u op tijd 
van huis, ziet u bewegwijzering vanaf de kerk naar de 
duinkom achter de Reddingsweg: volg die. Geen 
bewegwijzering: dienst in de Got Tjark. 10:00 uur.  
 



3 
 

 
Pasen.  Oud en nieuw 
 
Als de vrouwen op de Paasmorgen naar het graf van Jezus 
gaan, treffen zij daar volgens de evangelist Marcus een 
jongeling aan in het graf, bekleed met een wit gewaad. 
Dat witte gewaad maakt duidelijk dat Pasen het feest is 
van het nieuwe kleed, het feest van oud naar nieuw. Een 
ander feest dus dan ons jaarlijks oud en nieuw, waarin we 
weer een zelfde soort jaar tegemoet gaan als dat waarvan 
we afscheid nemen. Pasen is het feest van de wénding, 
van graf naar leven – een groter contrast bestaat er niet -, 
van oud naar nieuw.  Daarom zegt Jezus al aan het begin 
van het evangelie: ‘Geen nieuwe wijn in oude zakken, 
want dan zullen de zakken scheuren en zal alles verloren 
gaan. Maar: nieuwe wijn in nieuwe zakken!’ Dit nieuwe 
verdraagt het oude niet, daarom kan niets bij het oude 
blijven. En daarom moet ook de oude mens ‘nieuw’ 
worden gemaakt. De jongeling in het graf laat zien dat het 
oude kleed is afgelegd en een nieuw kleed om de 
schouders is gelegd. Voltooid verleden tijd: is gelegd. 
Onder het motto: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw!’  
 

Alle lezers van harte een vrolijk Pasen toegewenst !  
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Kerkeraad 
 
Op 25 februari werd Samuel Dijs bevestigd in het ambt van 
ouderling-kerkrentmeester. Voor de bevestiging was met 
hem afgesproken dat zijn werkzaamheden met ingang van 
april beginnen.   
 
De vergaderdag van de kerkeraad verandert. 
Tot nu toe vergaderde de kerkeraad op de tweede 
maandag van de maand. Dat wordt met ingang van mei 
de tweede dinsdag van de maand. Op die regel zijn in 
juni, juli, augustus en december uitzonderingen. 
 
Vanaf mei dus: tweede dinsdag in de maand, 19:30 uur, 
aan de Middenstreek 53. Het moderamen vergadert daar 
op de eerste maandag van de maand om 10:30 uur. 
 
De samenstelling van het moderamen van de kerkeraad. 
Ouderling kerkrentmeester S. Dijs neemt voor dit jaar het 
voorzitterschap van de kerkeraad op zich. Hij is tevens 
voorzitter van het college kerkrentmeesters. Diaken G. 
Schut – van Eerten is vicevoorzitter en diaken C. Boersma- 
Wapsenkamp is ‘stagiaire’ voorzitter.   
N. van Rijswijk blijft scriba.  
 
Afwezigheid Ds. van Rijswijk in April 
 
Tijdens de afwezigheid van ds. van Rijswijk kunt u 
bijstand vragen van een van de predikanten of kerkelijk 
werkers uit de regio. De kerkeraadsleden beschikken over  
de namen en telefoonnummers en zullen graag voor u 
contact leggen met een beschikbare predikant of kerkelijk 
werker. Het telefoonnummer van de voorzitter van de 
kerkrentmeesters, S.Dijs, is 531579 en het telefoon-
nummer van de voorzitter van de Diakenen, G. Schut, is 
531852.   
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Kosters gevraagd 
 
De groep kosters is langzamerhand erg klein geworden. 
Wie zou één keer in de zoveel weken willen helpen door 
koster te zijn. Hoe meer mensen er mee doen, des te 
lichter de taak draagt. U maakt de kerk klaar voor de 
dienst op zondagochtend. Dat begint op de zaterdag 
ervoor, door de kachel even een paar graden hoger te 
zetten (in de winter) en op zaterdagavond om 18:00 uur 
de zondag in te luiden! Op zondag opent u de deuren, zet 
de microfoon aan, de lampen, luidt de klok en verwelkomt 
de mensen met een vriendelijke lach of helpend gebaar. 
Na de dienst bergt u alles wat gebruikt is weer op en sluit 
af.  Wanneer u deel wilt uitmaken van de kostersgroep 
kunt u zich aanmelden bij mevrouw Tity Blom,  
telefoon: 531722. 
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van de boekhouder 
de opbrengst van de collecten over de maand Februari. 
 
Kerkcollecten                               472,82 
Diaconie                                        40,55 
Werelddiaconaat                            81,00 
Missionair werk                              82,80 
Collectes 40 dagen tijd                 176,25 
 
Giften 
Er zijn nog twee giften ontvangen voor de nieuwe 
gordijnen, totaal 50,00. 
Tevens is een gift ontvangen van 500,00. 
Alle gevers hartelijk dank. 
 

Met vriendelijke groet, 
Theo de Vries  

 
Agenda 
 
Om al vast te noteren:  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.   
De Opbrengst zal worden besteed aan een ‘frisse loper’ 
van veertien meter in de Got Tjark.  
 
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…. 
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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!  
 
Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk op 
Schiermonnikoog 

Onlangs verscheen op het Internet een historisch overzicht 
van  het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te 
Schiermonnikoog. Gereconstrueerd aan de hand van de 
Acta van de Classis Dokkum, uit het eind van de negen-
tiende eeuw en daarna. G.J. Kok uit Groningen publi-
ceerde de gegevens. We zijn ervan overtuigd dat 
gemeenteleden geïnteresseerd zullen zijn in het verhaal. 
Het staat u vrij om u via onderstaande link op de hoogte 
te stellen. Dit is de link:  
https://GereformeerdeKerken.info 
 
 
De 4-mei herdenking 2018 
 
VREDENHOF 
 
Het hart van het eiland een tuin van stilte. 
Enkel het suizen van wind in de bomen. 
Dennen en esdoorns. Hier om de ongewilde  
rustplaats van hun leven en dromen, 
hun verzinken en vallen, hun eindeloos einde, 
een arm van ontferming -- toch heiligenschrijnen? 
 
                                     Tekst: Adriaan Deurloo        
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De 4 mei herdenking op Schiermonnikoog bestaat uit twee 
delen, waarbij het eerste deel in en rond de Got Tjark en 
het tweede op Vredenhof plaatsvindt: een deel dat ons 
verbindt met de geschiedenis van het eiland en de mensen 
die uit deze gemeenschap in de oorlog omkwamen, en een 
deel dat ons verbindt met de geschiedenis van ons land en 
hen die in de oorlog werden omgebracht, omkwamen of 
aan de gevolgen daarvan later alsnog zijn bezweken.  
 
Tijdens de bijeenkomst in de Got Tjark zal het leven van 
Trijntje van Bennekom-Coolen worden herdacht.  Zij stierf 
op 15 juli 1945 in Japanse gevangenschap op Java.   
A.J. Maris heeft de levensgeschiedenis van haar op schrift 
gesteld en leerlingen van de Inspecteur Boelensschool 
(VMBO) zullen die voorlezen.  
 
Het is al sinds 11 juni 1988 dat de leerlingen van de drie 
hoogste klassen van de Basisscholen(toen Martha Karst-
school en Ds. Hasperschool) betrokken zijn bij de 
Begraafplaats Vredenhof. Beide scholen haakten toen in 
op de landelijke actie  van de Stichting Februari 1941: 
‘Adopteer een monument’. Jaarlijks leggen twee 
leerlingen van de basisschool een krans op Vredenhof.  
De bedoeling van de adoptie was en is de kinderen begrip 
bij te brengen voor de situatie van mensen in de tweede 
wereldoorlog en voor de vragen van oorlog en vrede in het 
algemeen.  
 
Het programma voor de herdenking op 4 mei 
 
18.30 u. Samenkomst in de Got Tjark 
18.45 u. Aanvang herdenking (in de kerk)  
19.00 u. Kranslegging bij de plaquette 
19.05 u. Vertrek naar Vredenhof – Stille tocht 
19.40 u. Aankomst op Vredenhof 
20.00 u. Twee minuten stilte. Kranslegging.  
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20.20 u. Terugtocht naar het Dorpshuis 
              Bij terugkeer in het Dorp bent u uitgenodigd 
              om een kopje koffie te drinken in het Dorpshuis. 
 
In de kerk zullen Joke Borstlap en Christa van der Wal 
musiceren.  Op Vredenhof speelt het muziekkorps I.N. de 
volksliederen van de landen van herkomst  van hen 
die op deze begraafplaats werden begraven.  
 
Voor mensen die willen deelnemen aan de herdenking op 
Vredenhof, maar voor wie het lopen daarheen bezwaarlijk 
is, zal een auto of busje rijden. Die daarvan gebruik wil 
maken kan zich tot en met 2 mei opgeven bij W.J. 
Groendijk, Telefoon 531242.                  
 
 
Verjaardagen in April  
 
07 Mevr. J.T. Steensma. Karrepad 26  
09 Mevr. F. de Bruijn-Marinus. Jacobspad 2                                                          
30 Mevr. R. Bakker-Steendam. Van Starkenborgstraat 16 

 

U allen, een hartelijke gelukwens met uw verjaardag! 
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Zieken 
 
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. 
 
“Ziekte is altijd een teken van de macht, die ons leven 
bedreigt, een voorbode van de dood. En, gezondheid is 
evenals het leven geen eeuwig, maar een tijdelijk goed. 
De begrensdheid is een zegen. Wij mogen zo leven dat we 
naar Christus toe mogen sterven. Dit betekent dat we, 
ziek of gezond, naar Christus toe mogen leven.  
Daarom mogen we intens verlangen naar beterschap.  
Het is niet goed de ernst van je ziek zijn weg te praten, 
weg te denken, of weg te lachen. Het is goed met je ziek 
zijn ernst te maken. Dat is iets anders dan bang zijn.  
Je zult het wel eens zijn, maar het hoeft niet.  
Er staat ‘Ik, de HEERE, ben uw Geneesheer. (Exodus 
15:26) Als God onze geneesheer is, wint het leven het 
altijd van de dood. Als we beter worden en als we niet 
beter worden.” 
 
                         Uit ‘Ziekentroost’ van Ds. J.J. Buskes.   
 
 
Overlijden 
 
Op 17 maart overleed de heer Henk Koning in de leeftijd 
van 87 jaren. Echtgenoot van mevrouw Annie Koning- 
Klapwijk. Hij was voormalig hoofd van de Openbare School 
op Schiermonnikoog. Op 23 maart was gelegenheid om 
meester een ‘laatste groet’ te brengen en de familie te 
condoleren in het ‘Koningshuis’ aan de Nieuwestreek. 
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De begrafenis heeft die middag plaatsgevonden, 
voorafgegaan door een herdenkingsbijeenkomst in het 
Dorpshuis. Goede gedachten gaan van ons uit naar 
mevrouw Koning, en haar kinderen en kleinkinderen.   
 
Rectificatie 
 
In het vorige Konvooi, ben ik in het overlijdensbericht van 
Mevrouw Agatha Annetta Tammes-Mulder slordig met 
getallen geweest: Haar geboortedatum is 19 september 
1915 en natuurlijk niet  2015. Zij werd 102 jaar.  
  

 
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 
                                   
 
Afbeelding op de voorzijde: Got Tjark 
Pentekening door: R. ter Veer. (Haren Gr.)   
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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. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164 
 
Druk: Nef Grafisch Kollum 
 
Abonnement ‘het KONVOOI’ 
€16,00 (per post €18,00) 
Bankrekening NL80RABO0346186668 
T.n.v. 'Konvooi’ Gez. Kerken' 
F. Gasaustraat 19 
 
Rekening nummer van de kerk: 
Protestantse Gemeente Schiermonnikoog 
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953 
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331 
 
E-mail adres  konvooi_sowschier@online.nl 
 
Internetsite: 
www.kerkschiermonnikoog.nl 
 
Kopij volgend nummer:  
Bij de redactie, vóór of op zaterdag 28 april . 
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