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Kerkdiensten in maart 

 

In de maand Maart houden wij (nog) geen kerkdiensten 

maar in plaats daarvan wordt op zondagmorgen om tien 

uur een Meditatief Moment uitgezonden door 

Schiermonnikoog-TV. De bijeenkomst voor de bidstond 

voor gewas en arbeid en de aansluitende gemeenteavond 

op woensdag 10 maart gaat niet door.  

Op Witte Donderdag, 1 april, en op Goede Vrijdag, 2 april, 

hopen wij een Meditatief Moment uit te kunnen zenden.   

 

In de hof van Gethsemané 

 

‘Ging het dan uw krachten te boven één uur met Mij te 

waken?’ vraagt Jezus in Gethsemané. Dat is de omkering 

van alles wat de religieuze mens van God verwacht.  

Hij verwacht niet opgeroepen te worden om Gods lijden 

aan de goddeloze wereld mee te lijden. Hij moet dus echt 

in de goddeloze wereld leven en niet proberen op een 

religieuze manier goed te praten of te verklaren dat zij 

los van God (god-loos) is. Hij moet ‘werelds’ leven, zo 

deelt hij in Gods lijden; hij mag ‘werelds’ leven zonder 

religieuze beperkingen. 

Christen zijn betekent niet dat je op een bepaalde manier 

religieus bent door op grond van  een of andere methode 

iets van jezelf te maken (een zondaar, of een heilige), het 

betekent mens zijn.  Christus schept in ons de mens. Niet 

een bepaald type mens. Je wordt christen door, levend in 

de wereld, te delen in Gods lijden. ‘Bekering’ betekent 

niet in de eerste plaats denken aan eigen problemen, 

noden, zonden en angsten, maar zich door Christus laten 

meenemen zoals dat in het Nieuwe Testament op 

verschillende manieren gebeurt. 

Daar worden mensen geroepen om Jezus te volgen, 

mensen gaan aan tafel met degenen die door iedereen 

gemeden worden, er zijn ‘bekeringen’ in de engere zin 
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van het woord, er is een grote zondares die zonder dat er 

iets van schuldbelijdenis plaats heeft betrokken raakt 

(Luc. 7), zieken worden genezen, kinderen gezegend, 

Nathanaël is ‘een Israëliet, in wie geen bedrog is!’ (Joh, 

1:47) En tenslotte is er Jozef van Arimathea die zich laat 

meenemen door de Messias door hem te begraven, en zijn 

er de vrouwen bij het graf. Het enige dat deze heel 

verschillenden mensen met elkaar gemeen hebben is het 

deelnemen aan Gods lijden in Christus. Dat is hun geloof.   

 

Mogen deze woorden uit het Bonhoeffer Brevier onze 

harten en gedachten richting geven in deze 

Veertigdagentijd.  

 

Veertigdagentijd    –   DIACONIE 

 

Openschaal collectes 40dgtijd: IK BEN ER VOOR JOU. 

Nu wij nog niet kunnen kerken willen wij U vragen om 

deze projecten te steunen. U kunt naast de andere 

collectes een éénmalige bijdrage geven voor alle 

projecten.Het gaat om 6 projecten vermeld in het Konvooi 

februari 2021. Wij verdelen het totaal dan over deze 

projecten. Uw steun is van belang. 

Rek. Diaconie Schiermonnikoog NL77 RABO 0346 1573 31 

Heel hartelijk dank, Greet Schut.  

 

OPEN SCHAAL COLLECTES: 

21-febr  Kerk in actie Werelddiaconaat Moldavië 

28-febr  Prot. kerk Missionairwerk Nederland 

07-mrt   Kerk in actie Zending Libanon 

14-mrt   Kerk in actie Diaconaat Nederland 

21-mrt   Kerk in actie Werelddiaconaat Indonesië 

28-mrt   Prot. kerk /Jong Protestant 

04-apr   Kerk in actie Werelddiaconaat Zuid Afrika. 

 

Samen zijn we kerk in actie! 

3 



 

Van de boekhouder 

 

In de maanden januari en februari is de Actie Kerkbalans 

gehouden. Deze actie wordt 1x per 2 jaar gehouden. Aan 

de gemeenteleden wordt gevraagd welke bedrag zij 

jaarlijks aan de kerk willen geven om het werk van de 

kerk mogelijk te maken. De actiefolder is niet alleen aan 

de gemeenteleden toegezonden maar in het hele dorp 

verspreid. Nog niet alle enveloppen zijn ingeleverd;  

op dit moment is door gemeenteleden een bedrag van  

€ 31.715,00 toegezegd. Dit zal wellicht nog wat hoger 

worden omdat er nog wat moet binnenkomen.  

Het bedrag ligt op hetzelfde niveau als de vorige keer 

toen het bedrag van toezeggingen € 32.722,00 was. 

 

Actiefolder huis aan huis. 

De actiefolder die huis aan huis is bezorgd heeft het 

mooie bedrag opgeleverd van € 1520,00. Alle gevers 

hiervoor hartelijk dank. 

 

Collectedoelen 

Ondanks het feit dat er geen kerkelijke bijeenkomsten 

mogen worden gehouden worden door enkele 

gemeenteleden bedragen overgemaakt voor de 

collectedoelen. Voor kerkcollecten is een bedrag 

ontvangen van € 195,00 en voor de Diaconie € 315,00. Dit 

is over de periode van  1 januari tot en met 25  februari. 

Vergeet U de collecten in de 40-dagen tijd niet. Het zou 

goed als we voor deze projecten ook iets kunnen 

inzamelen. Het gaat om de volgende projecten: noodhulp 

in Ethiopië, Werelddiaconaat (hulp aan arme mensen in 

Moldavië) Kerk in Actie (hulp aan Libanon), 

voorjaarszending, hulp aan arme boeren in Ghana en 

Indonesië. Mogen we op U rekenen. 
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Voor vragen over de gepubliceerde rekeningen kunt u 

terecht bij Th. De Vries, per telefoon: 531417 

t.devries50@outlook.com  

 

Jaarrekeningen 2020 toegelicht door Th. De Vries: 

 

De jaarrekeningen van de kerk en de diaconie zijn gereed. 

Deze zijn behandeld in het college van kerkrentmeesters 

en het college van diakenen. Een verkort exemplaar van 

de jaarrekeningen treft U onderstaand aan. Mocht u 

hierover vragen hebben dan kunt u zich in verbinding 

stellen met de heer T. de Vries via t.devries@outlook.com 

of via 0519 531417.Bij hem kunt u ook een compleet 

exemplaar van de jaarrekeningen op vragen. 

 

Toelichting Jaarrekening Kerk. 

De jaarrekening van het kerk ziet er iets anders uit dan in 

voorgaande jaren. Doordat veel kerkdiensten zijn 

vervallen zijn de opbrengsten van de collectes minder dan 

geraamd. Ook de opbrengst van de verhuur van de 

gebouwen is lager. Er waren ook meevallers. Voor het 

restaureren van het orgel werd nog € 7000,00 ontvangen 

terwijl de giften ook hoger uitvielen. Uit het resultaat 

blijkt dat het operationeel resultaat een tekort weergeeft 

van € 26.872,00. Het betreft hier de jaarlijkse uitgaven 

verminderd met de inkomsten. Al vele jaren werken we 

met een structureel tekort. Tevens is aangegeven dat er 

incidentele baten zijn ten bedrage van € 200.000,00. Dit 

zijn de inkomsten uit een geschonken legaat. Dit bedrag is 

direct gezet naar een reserve voor onderhoud van 

gebouwen en installaties. In de afgelopen jaren konden 

geen bedragen worden gereserveerd voor grote 

onderhoudsklussen omdat er steeds tekorten waren. 

Deze reserve moet voldoende worden geacht voor het 

onderhoud van de gebouwen voor de komende 10 jaar. 
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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 deden 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 
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De weergave van de verkorte Jaarrekeningen was alleen 

mogelijk in een heel klein lettertype om toch alle 

kolommen op het blad te kunnen kringen. Zoals hierboven 

aangegeven kunt u de jaarrekeningen inzien bij Th. De 

Vries. 

 

App-groep van de PGS (Protestantse Gemeente Schiermonnikoog)  

 

Steeds vaker maken we in het kerkenwerk gebruik van 

Whatsapp (voor de niet-kenners: een gratis 

berichtendienst voor de mobiele telefoon). Het is een 

makkelijke manier om mensen snel te bereiken. Daarom 

willen we een app-groep aanmaken van onze gemeente.   

 

Als u wilt worden toegevoegd aan de App vragen we u om 

uw mobiele telefoonnummer door te geven aan Greet 

Schut. Zij behartigt de uitvoering.  U wordt niet 

toegevoegd zonder uw toestemming.  

 

En .... voor de mensen die niet aan die telefoon-dingen 

doen en zich ongerust afvragen of ze nu van alles gaan 

missen: geen zorgen, alle belangrijke dingen zullen ook 

langs andere wegen worden gecommuniceerd. 

 

U kunt uw mobiele telefoonnummer doorgeven per e-mail 

aan Greet Schut:   greetschut@hotmail.com   

of  per telefoon  531852 

Vermeld in uw e-mail: toestemming toevoegen App 
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Jarigen in Maart  

 

13 Dhr. T. de Vries.  Aisterbun 9 

19 Dhr. M. Blom.  Oosterreeweg 10  

23 Mevr. G.T. Klontje-Valentijn. Langestreek 142  

25 Dhr. H. Abma.      Burg. vd Bergstraat 11 

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !  

 

Zieken 

 

Er zijn op dit moment veel mensen die kampen met 

zorgen om gezondheid en leven, of die in spanning 

verkeerden of verkeren over mogelijke besmetting met 

het coronavirus. We noemen hier de namen van (mensen 

die daarvoor hun toestemming hebben gegeven) Mevr. 

Westerhof, Mevr. Kremer, Mevr. Kolstein, Mevr. Hooghart, 

Tineke Steendam. We denken ook aan de buschauffeurs 

en mensen van de thuiszorg en allen die bij hen horen.  

Bij alles wat voor hen gedaan kan worden om hen bij te 

staan geven wij hier ook de tekst die diaken Harm Lalkens 

instuurde: een gebed voor ons allen en voor de zieken in 

het bijzonder. 

 

Eeuwige God,  
U die woont en troont in Sion,  
hoorder van het gebed, 
tot U komen wij 
in stilte 
niet goed wetend wat te bidden.  
We zijn uit het veld geslagen  
niet in staat om bijeen te komen  
en uit volle borst U de lof te zingen.  
We zijn stilgevallen  
en weten niet hoe lang alles nog zal duren, - 
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zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan  
en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken.  
In deze nood komen wij toe U,  
in stilte 
biddend om gehoor 
om vertroosting  
om nabijheid  
om perspectief.  
Hoor ons: 
wees ons genadig! 
U, die onze stilte hoort en peilt,  
hoor ons stil zijn als loflied, 
als aanbidding  
als roep om genade en ontferming.  
‘Tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende 
die alle schuld vergeeft’* 
Geef ons kracht om het vol te houden, 
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,  
geloof om de moed niet te verliezen. 
 

Van U is immers het Koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
 

Amen.    
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Overlijden 

 

Op 26 februari overleed mevrouw E. Nieuwenhuis- 

Schuurman. Zij werd 97 jaar. Op het moment dat de kopij 

voor dit blad wordt klaargemaakt is nog niet bekend 

wanneer de uitvaart zal zijn en hoe die vormgegeven kan 

worden met de huidige corona-beperkingen. In Het 

Konvooi van april kunt u enkele woorden ter gedachtenis 

van mevrouw Nieuwenhuis lezen. Wij wensen haar 

kinderen en kleinkinderen troost toe.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

11 



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 27 maart.   
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