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Kerkdiensten in februari 
 
De ochtenddiensten beginnen om 10:00 uur 
en worden gehouden in de Got Tjark.  
 
  3    Ds. L. Schokker uit Gorssel 
10    Ds. N.J. van Rijswijk 
17    Ds. N.J. van Rijswijk 
24    Ds. N.J. van Rijswijk 
 
 
 
Op woensdagavond 6 maart wordt de bidstond voor 
Gewas en Arbeid gehouden en aansluitend de 
voorjaarsgemeenteavond.  
 
Gemeenteavond – 6 maart. Naast de presentatie van de 
jaarrekening verwacht de kerkeraad ook iets te kunnen 
zeggen over het gesprek dat op 12 februari aanstaande 
gevoerd zal worden met Mevrouw J. Tuma, één van de 
drie dorpskerkambassadeurs die in dienst zijn van de 
Protestantse Kerk Nederland. Een thema dat als rode 
draad door de gesprekken van gemeenten met de 
dorpskerkambassadeurs loopt is: Hoe is er ruimte voor 
vernieuwing van geloof en organisatie, passend bij de 
schaalgrootte en dynamiek van de dorpskerk,  
zonder de ogen te sluiten voor de gevolgen van krimp? 
 
Aanvang 19:30 uur.  
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Woensdag 26 december was het dan zover: het 
Kinderkerstfeest met als thema “licht”. De kerk was 
mooi versierd met lichten en met tekeningen van de 
kinderen van Yn de Mande. Henriette Pieperiet speelde 
piano op het podium om mensen te verwelkomen met 
sfeervolle kerstliederen. Er was zoveel belangstelling dat 
er stoelen bijgezet moesten worden. De kerk zat vol. 
 
Om 4 uur werden de lichten gedoofd en begon Rinske met 
het voorlezen van het verhaal “licht”. Tijdens het verhaal 
kwamen er kinderen binnen met elk een lampionnetje in 
de hand. Nadat we met zn allen gezongen hadden werd 
iedereen hartelijk begroet door Jappie. Na de begroeting 
zongen we met z’n allen en werd er door Lara en Yinthe 
verder gelezen in het licht-verhaal. 
 
Toen was het al tijd voor heerlijk warme chocolademelk. 
De meeste kinderen hadden een mok meegenomen waar 
ze de chocolademelk uit konden drinken. Voor de mensen 
die geen mok hadden, waren er papieren bekertjes. Zodra 
iedereen voorzien was, werd een begin gemaakt met het 
Kerstverhaal. Dit jaar voorgelezen door Ilse Lemmers, die 
in een stoel op het podium zat. Er werd aandachtig 
geluisterd naar het eerste deel van dit mooie verhaal. 
 
Na weer een stuk uit het verhaal “licht” door Alyssa kwam 
de herder binnen. Met zn allen zongen we de herder toe 
en hij antwoordde zingend. De herder liep door de kerk en 
ging uiteindelijk naast Josef en Maria en het kindje Jezus 
op het podium staan. Josef en Maria en het kindje Jezus 
hadden tijdens de gehele dienst al een mooi plekje voor in 
de kerk. Vanaf die plek konden zij goed het tweede deel 
van het Kerstverhaal van Ilse horen. 
 
 



4 
 

 
Na het tweede deel van het verhaal, zongen we met zn 
allen over kaarsjes waarna het Kaarsenlied aan de beurt 
was. Eilander kinderen kwamen met kaarsjes binnen en 
zeiden elk een versje op. Daarna werd er weer gezongen. 
Het afsluitende deel van het Kerstverhaal werd opgevolgd 
door het laatste deel van het “licht”verhaal. Het verhaal 
werd door Lieke afgesloten met de woorden ….'en dat is 
Kerstmis”. Een  feestdag waarbij elk jaar de verjaardag 
van Jezus wordt gevierd. 
 
Dorothee Didden las nog een mooi gedicht voor en Wycliff 
werd geintroduceerd. Bij de uitgang werd hiervoor 
gecollecteerd zodat Wycliff er voor kan zorgen dat 
iedereen over de verhaal van Jezus kan lezen in zijn/haar 
eigen taal. 187,00 euro was de opbrengst. 
 
Er werden instrumenten uitgedeeld zodat de kinderen het 
afsluitende lied “midden in de winternacht” muzikaal 
kunnen ondersteunen. Dit wordt dan ook met volle 
overtuiging gedaan en er ontstaat een mooi samenspel 
tussen zang en instrumenten.De dienst werd afgesloten 
door met z’n allen te bidden en een ieder nog een fijn 
Kerstfeest te wensen en te bedanken voor de 
aanwezigheid.    
                    Tot volgend jaar. 
                                                          Ria Huisman 
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Film met nabespreking Yn de Aude Schúele, op maandag 
25 februari en op maandag 25 maart.  
Plaats: De oude School aan de Badweg. Tijd: 19:30 uur.  
Op 25 februari: ‘Oranges and Sunshine’ (Sinaasappels en 
Zon)  Acteurs: Lorraine Ashbourne, Stuart Wolfenden, 
Emily Watson, Hugo Weaving, Tara Morice, Stuart 
Wolfenden. Regisseur: Jim Loach.  De film is gebaseerd op 
een van de meest spraakmakende schandalen:  
de georganiseerde deportatie van kinderen uit 
kindertehuizen in Engeland naar Australië en Canada.  
Margareth Humphreys, sociaal werkster in Nottingham 
komt de zaak in 1986 op het spoor en brengt, met 
voorbijzien aan zichzelf en tegen alle verwachtingen in 
duizenden families weer bij elkaar: ze laat autoriteiten 
verantwoordelijkheid nemen en brengt de wereld op de 
hoogte van deze misdaad. De kinderen wachtte alles 
behalve ‘sinaasappels en zon’. Filmduur: 100 minuten. 
  
 
De leeskring die in de voorbije maanden het boek  
‘Wat op het spel staat’ van Philipp Blom las en besprak 
heeft in de bespreking ook het boekje ‘Het klopt wel, 
maar het deugt niet /de maatschappelijke moraal in het 
nauw’ van Stevo Akkerman betrokken én het onlangs 
verschenen boekje ‘Groter denken kleiner doen/ een 
oproep’, van Herman Tjeenk Willink. Over dit laatste 
boekje: ‘Het gaat goed in Nederland. De economie groeit, 
de werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde.  
Gaat het dus goed met onze democratische rechtsorde? 
Wie nauwkeurig kijkt ziet tekenen van uitholling.  
Die moeten worden tegengegaan. In Groter denken kleiner 
doen doet Herman Tjeenk Willink een oproep om de vaak 
ongemakkelijke feiten onder ogen te zien. Sleutelwoorden 
in een democratische rechtsorde zijn ‘tegenwicht’, 
‘tegenspraak’, en ‘tegenmacht’.  
 

https://www.bol.com/nl/c/lorraine-ashbourne/747368/?lastId=6294
https://www.bol.com/nl/c/stuart-wolfenden/2761261/?lastId=6294
https://www.bol.com/nl/c/emily-watson/58608/?lastId=6294
https://www.bol.com/nl/c/hugo-weaving/59352/?lastId=6294
https://www.bol.com/nl/c/tara-morice/735899/?lastId=6294
https://www.bol.com/nl/c/stuart-wolfenden/2761261/?lastId=6294
https://www.bol.com/nl/c/stuart-wolfenden/2761261/?lastId=6294
https://www.bol.com/nl/c/jim-loach/4409257/?lastId=6294
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Voor het overeind houden van een democratische 
staatsvorm is ‘cruciaal dat de macht niet in één hand is, 
maar dat er een evenwicht van machten bestaat. Niemand 
hoort het monopolie van het definitieve gelijk voor zich op 
te eisen. Dat evenwicht van machten is (nu) verbroken; 
tussen overheid en burgersamenleving, binnen de overheid 
tussen wetgever, bestuurder en rechter en binnen de 
publieke sector tussen beleidsbepalers en uitvoerders.  
Dat kan niet onweersproken blijven.  
 
Steeds vaker rijst bij Willink – en niet alleen bij hem- de 
angstige vraag: waar staan we als het er echt om gaat 
spannen? Hoe stevig zijn onze instituties als de beginselen 
van de rechtsstaat met voeten worden getreden? Hoe 
‘Heldhaftig, vastberaden en barmhartig’ zijn wij, burgers, 
als anderen, medeburgers, buiten de maatschappelijke 
orde worden verklaard? Wat blijft er van de democratische 
rechtorde over als vaak ongemakkelijke feiten en vroom 
gepredikte waarden het afleggen tegen beelden en 
sentimenten?  
 
Over deze dingen gaat het boek van Willink. 
De lezing ervan is aanbevolen. 
 
Misschien vraag een lezer zich af wat dit in een kerkblad 
moet, en wat het met geloof te maken heeft? 
Alles! 
Geloven is léven + loven.  
Wij zijn geroepen om onze tijd en onze krachten zinvol te 
gebruiken, en dat betekent ook een degelijke bezinning op 
de spanningen en vragen waarin wij en onze tijdgenoten 
verwikkeld zijn. Hiermee is de menselijkheid en de 
veiligheid van de samenleving direct in het geding. 
In deze tijd staat alles op het spel. 
 
                                                     N.J. van Rijswijk  
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Van de boekhouder 
 
Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten van de 
collecten over de maanden november en december 2018. 
 
November 
kerkcollecten    439,15 
dankstondcollecte    205,40 
Diaconie               35,40 
Zending      81,30 
Binnenlands diaconaat    66,85 
 
December 
kerkcollecten   710,05 
Diaconie      47,95 
Zending      63,65 
Pastoraat      52,61 
HA collecte           122,45 
Kinderen in de Knel    414,03 
Oudejaarscollecte            347,43 
 
Giften 
In de maanden november en december is aan giften 
ontvangen een bedrag van € 690,00. 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
Vaste bijdragen 
Er zijn nog steeds leden die hun bijdrage voor 2018 nog 
niet hebben voldaan. 
Hierbij een laatste verzoek om dit alsnog te doen. 
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Nieuwe loper in de kerk.  
 
De nieuwe loper is in aantocht. Wij danken hier Greet 
Schut en Jappie Poortinga voor de uitvoering van allerlei 
zaken en taken die ermee samen hingen. Zoals eerder is 
aangegeven is de loper bekostigd uit de opbrengst van de 
laatstgehouden Fancy-Fair. Voor goede vervanging  van de 
kokosmat in de hal wordt nog een oplossing gezocht want 
die is niet schoon te houden en verstopt voortdurend de 
stofzuigers. 
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Jarigen in Februari 
 
04 Mevr. C. Visser-de Moes. Gratia Susannastraat 1                                               
05 Mevr. M. Hogervorst-van Egmond.  Karrepad 9a                                                 
05 Mevr. A. Faber-Kooistra. Middenstreek 10                                                        
10 Dhr. A. Pieperiet. Reddingsweg 5                                                                                                                              
11 Mevr. H. Pieperiet-van Bon.  Reddingsweg 5 
11 Mevr. A. van der Zee- van Wijk.  W. Dijkstraat 1  
13 Mevr. M. Talsma-Batelaan.  Kooipad 1                                                              
13 Mevr. J. Visser-Klontje.  Gratia Susannastraat 4  
18 Dhr. M. Leeverink.  F. Gasaustraat 17  
19 Dhr. A. Talsma.  Middenstreek 57  
20 Dhr. T. Nijdam.  Aisterbun 25 
22 Dhr. J. Holwerda.  Gratia Susannastraat 6  
25 Dhr. K. W. van der Geest.  Bouwes Tieuwn 1  
27 Mevr. J. Meinen-Holwerda. Van Starkenborgstraat 13 
 
 
 

      Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag !  
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voor de Zieken  
 
Een hartelijke groet aan allen die ziek zijn- herstellend of 
in afwachting op herstel-, en aan hen die kampen met 
‘gebreken die met de jaren kwamen’. 
Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar Leontine 
van der Stoep, Sjoerd Blom, Mannie Hogervorst, Mienke en 
Martin Leeverink, Jan Mandemaker, Jan Visser, en naar 
Roel Westerhof en zijn gezin. Roel heeft midden januari 
een herseninfarct gehad en revalideert in Assen. 
 
 
 

Gij hebt, o God, 

dit broze bestaan gewild, 

hebt boven ’t nameloze  mij uitgetild. 

 

Laat mij dan dankbaar leven 

de volle tijd, 

geborgen in de bevende zekerheid, 

 

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 

van mijn bestaan zal vallen 

dan in uw hand. 

 

 
A. den Besten  
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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. 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  
 
Mw. J.H. de Jong-Hoving 
per adres: De Skûle 
Stationswei 12 
9123 JZ Metslawier 
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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 
 
E-mail adres  schiermonnikoogkonvooi@gmail.com 
 
Internetsite: 
www.kerkschiermonnikoog.nl 
 
Kopij volgend nummer   
Bij de redactie, vóór of op zaterdag 23 februari. 
 
Afbeelding op de voorzijde: Got Tjark 
Pentekening door: R. ter Veer. (Haren Gr.)   
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