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Beste lezers,

Voor u ligt de Kerkbel voor december 2022 en januari 
2023. Deze keer ook weer met nieuws vanaf Kerkplein 
5, met informatie over de kerkdiensten die iedere zon-
dag gehouden worden, over bijzondere diensten, aan de 
RK-vieringen die hier iedere maand gehouden worden. 
Ook voor de komende maanden staan er weer heel veel andere activiteiten op de 
agenda. De Engelen zijn ondertussen al op pad gegaan. Verder een in memoriam 
van Gerrit Brouwer, Herman Slagter en Tineke Veenstra-de Lang.
Ook staan er weer de bijdragen in van pastor Susan Boukema en van Aad Kam-
steeg. Ook vindt u een bericht van de Stichting Nicolaaskerk en een kerstverhaal.
Het overzicht voor de concerten bij kaarslicht 2023 kunt u ook al in deze Kerkbel 
vinden. En de films, die te zien zijn in december, januari, februari en maart worden 
beschreven. Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!! Heeft u een 
reactie of een opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze Kerkbel, geef 
het alstublieft aan ons door. Dit kan per e-mail op het volgende e-mailadres; kerk-
bel@protestantsegemeentevlieland.nl of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 
7, 8899 AW Vlieland. Wij zien weer uit naar uw reacties!

Redactie Kerkbel

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per 
email ontvangen op uw thuisadres, 
dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl
Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ont-vangen. 
Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW  Vlieland
Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk 
www.protestantsegemeentevlieland.nl onder kopje ‘Over ons’ en dan Ons kerkblad.
Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat 
dan svp door. Ook ontvangen wij graag een verhuisbericht of bericht van overlijden.

De kerkdiensten in december 2022 en januari 2023:

Zondag 4 december 10.00 uur - 2de advent
 ds. Peter Breure, Voorthuizen
 organist; JanKleinbussink, Schalkhaar

Zondag 11 december 10.00 uur - 3de advent, viering van brood en wijn
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Fenna van der Weide, Meppel
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Zondag 18 december, 10.00 uur - 4de advent
 ds. Henk Fonteyn, Culemborg
 organist; Frank Water, Voorthuizen

Maandag 19 december 17.00 uur
 Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zaterdag 24 december, 22.30 uur - Kerstnachtdienst
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 25 december, 10.00 uur - Kerst 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zaterdag 31 december, 19.30 uur - Gedachtenisdienst
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Ab Weegenaar, Kampen

Zondag 1 januari 2023, GEEN DIENST

Zondag 8 januari, 10.00 uur 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; André Poortman, Zwolle

Zondag 15 januari, 10.00 uur 
 ds. Dineke van Oort, Hoogeveen
 organist; Mente de Vries, Bedum

Zondag 22 januari, 10.00 uur  
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Gert Hendriksen, Groningen

Maandag 23 januari 17.00 uur
 Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 29 januari 10.00 uur
 ds. Maartje Wildeman, Balk
 organist; Mea Stelma, Grouw

Zondag 5 februari 10.00 uur
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 12 februari 10.00 uur 
 ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
 organist; Maarten Spaans, Rotterdam
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Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

De kerkdiensten worden live uitgezonden.
U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: 
“Vlieland” invullen. 
Of u gaat naar onze website www.protestantsegemeentevlieland.nl en hier naar 
kerkdiensten en onderaan de bladzijde vindt u de link naar de kerkomroep.
De orden van dienst staan op de website zodat u, als luisteraar, mee kunt zingen en 
lezen. U vindt de orde van dienst bij kerkdiensten. Omdat u nu thuis, door de orde 
van dienst, weet welke liederen er gezongen worden en wat de lezingen zijn worden 
deze in de kerkdienst niet meer afgekondigd.

Kerkplein 5

Wek mijn zachtheid weer
Het is Advent en we leven naar het Kerstfeest toe.
Aan de leerlingen van de Jutter (groep 7 en 8) vertel ik dat alle godsdienstige fees-
ten een verhaal hebben. Het verhaal dat bij het Kerstfeest hoort is de geboorte van 
het kind; het kind van Bethlehem. Het is een populair feest en wordt over de hele 
wereld gevierd. Bij het feest horen kerstbomen met lichtjes en versiersels, kerststal-
letjes, gezelligheid en samen eten. Het is een feest van Vrede op aarde en een feest 
van het Licht. En beiden hebben wij, heeft de wereld, nodig. 
Denk maar aan de oorlogen en wreedheden die worden begaan. Niet alleen in de 
wereld, in andere landen, ook in ons eigen leven kan het oorlog zijn. 
En hoe koud en kil kan het zijn. Niet alleen omdat de energietoevoer wordt uitge-
schakeld en mensen bij temperaturen onder het vriespunt moeten zien te overleven. 
Het kan ook koud en kil zijn om wat er in ons persoonlijk leven gebeurt.

Naar dat kind van Bethlehem is lang uitgekeken. Ook toen was er oorlog. Leefden 
de mensen onder een bezetter. De mensen keken uit naar een verlosser, naar een tijd 
van vrede. We horen het in dat oude bekende kerstlied: Stille nacht, heilige nacht, 
Davids Zoon lang verwacht… Dit kind zal vrede brengen. Goddank zal er een an-
dere tijd aanbreken.

Wij hebben de neiging om het Kerstfeest te romantiseren. Het moet vooral een feest 
van gezelligheid zijn. En het liefst met sneeuw. Dat doet het goed voor de sfeer. 
En daar is helemaal niets mis mee. Wat is mooier om op Kerstavond de kerk uit te 
komen en de wereld is helemaal wit geworden! Maar het kerstverhaal is verre van 
romantisch. Koning Herodes zoekt het pasgeboren kind om het te doden. Direct al 
bij zijn geboorte moet het kind dood!!! Hoe komt het toch dat mensen geen vre-
de willen? Dat mensen erop uit zijn de macht te hebben. Alleenheerser te zijn. Dat 
mensen zo hard zijn.

Het lijkt er op dat veel mensen verhard zijn. Dat de samenleving verhard is.



4

We hebben grote monden, we vechten overal voor, willen steeds vooraan staan. 
Pubers kunnen met hun harde kant reageren.  ‘Waar is je zachte kant…, laat die ook 
weer even zien…’. Ik betrap mijzelf er ook op. Als ik druk ben, aan het rennen ben, 
kan ik mijzelf kwijtraken. Kan ik hard worden.  Of als ik geconfronteerd wordt met 
oneerlijkheid. Als ik onheus bejegend word. Het is of er iets in mij verhard. Alles in 
de verdediging springt. Ik weet dat ik dan de stilte moet zoeken. Bij mijzelf moet 
komen. Dat ik mijn zachtheid weer moet vinden.
Misschien moeten wij dat allemaal op z’n tijd doen. De stilte zoeken. De hardheid 
van ons af laten glijden en weer zacht worden. 

Wek mijn zachtheid weer…
Als ik wandel door de duinen, langs het wad, over het strand.
Als de zon opkomt of ondergaat.
Luister naar muziek, kijk naar kunst.
Als ik een kwetsbaar mens ontmoet.
Als ik kijk naar een kind - een pasgeboren kind.
Ja, dan wordt mijn zachtheid weer gewekt. Voel ik mij weer zacht worden.
Is dat wat er gebeurt als wij het Kerstkind vinden? Gaan wij daarom naar de 
Kerststal? Horen we daarom graag die mooie kerstliederen?
Omdat het ons zacht maakt?! Want dan komen wij weer in verbinding met ons ver-
langen. Dan komt het mooie en goede weer in ons boven. Dan kunnen wij weer an-
ders naar de dingen kijken. En kunnen wij weer in contact komen met de ander, met 
de mensen om ons heen. 

Ik sluit af met een tekst van Huub Oosterhuis, de vader van Trijntje.
 Wek mijn zachtheid weer.
 Geef mij terug de ogen van een kind.
 Dat ik zie wat is.
 En mij toevertrouw.
 En het licht niet haat.

Ik wens iedereen goede kerstdagen toe,

ds. Anne-Mieke van der Plaat

Uit de gemeenschap van kerk en eiland

In Memoriam Gerrit Brouwer
(Hollum Ameland, 10 juni 1944 0 Vlieland, 26 september 2022)

Hieronder een ‘In memoriam’ door Fam. Brouwer. Hartelijk dank hiervoor!!

Op 26 september overleed Gerrit Brouwer aan de gevolgen van longkanker. 
Gerrit Brouwer kwam in 1973 met zijn gezin naar Vlieland. 
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Hier was hij tot zijn pensioen het gezicht van de busmaatschappij Fram en later 
Arriva. Naast zijn werk reed Gerrit op de ambulance en taxi, deed jarenlang vrijwil-
ligerswerk bij de KNMR, deed de autokeuringen op Vlie en kluste vooral graag aan 
(oude) voertuigen. In zijn dienstjaren speelde Gerrit als tamboer bij de Koninklijke 
kapel in vele taptoes. Naast de liefde voor korpsmuziek, ging hij geregeld naar het 
WMC in Kerkrade. Ook sleutelde hij graag aan oude legervoertuigen en reisde ie-
dere 4 jaar naar de herdenking in Normandië met de club van Keep them Roling. 
Naast zijn vele (vrijwilligers) werk, bleef Gerrit een bescheiden man. Na zijn pen-
sioen genoot hij samen met zijn vrouw Thea, van de fijne vakanties in zijn camper. 
Eén jaar geleden werd Gerrit ziek, hij heeft gevochten tot de laatste dag maar kon 
deze ziekte niet overwinnen. Gerrit is 78 jaar geworden.

Hieronder een ‘In memoriam’ door Marian Woestenburg. Hartelijk dank hiervoor!!

In Memoriam Herman Slagter 
(Alkmaar, 12 januari 1955 - Vlieland, 14 oktober 2022)

Herman wordt geboren op 12 januari 1955 in Alkmaar en hij groeit op in een gezin 
met nog 2 zussen en 2 broers. In de weidse Noord Hollandse polders is hij vaak aan 
de waterkant te vinden, want vissen is al vanaf zijn kinderjaren één van Hermans 
passies. Herman kiest voor een koksopleiding en gaat als jong volwassene varen als 
scheepskok. Hij zit vol verhalen over deze periode. Geen land op aarde of Herman 
is er geweest. Toch kiest hij na deze tijd weer voor de wal, maar het vervoer, het 
zwerven en de zee zitten in zijn bloed en hij gaat zijn groot rijbewijs halen. Met dit 
papiertje op zak gaat hij solliciteren bij de firma Kuiper en Leeuwenkamp en met 
hen verhuist hij naar Vlieland. Hier, op de scheiding van land en zee werkt hij mee 
aan het onderhoud van de strandhoofden die zo belangrijk zijn voor de veiligheid 
van het eiland. Namens Rijkswaterstaat is Ties Grijpstra de kantonnier/opzichter en 
tussen hem en de mannen van Kuiper en Leeuwenkamp ontstaat een fijne relatie. 
Er wordt vaak koffie geschonken door zijn vrouw Alie en in deze gezellige huiska-
mer aan de Helmweg ontmoet Herman zijn grote liefde; de jongste dochter van het 
gezin Grijpstra. Hij en Margriet zijn vanaf deze tijd onafscheidelijk. Dan gaat het 
zoals die dingen gaan. Ze trouwen en in de jaren die volgen krijgen ze drie kinde-
ren, Nynke, Maaike en Hans Jan. Herman is een echte familieman en hij heeft zijn 
hart verpand aan het eiland. Ook hier pakt hij zijn grote passie weer op en is vaak te 
vinden op het strand met een hengel in zijn hand. Maar ook draagt hij zijn steentje 
bij in de samenleving van Vlieland en is jaren vrijwilliger bij de brandweer en de 
SIGMA en ook bij de drumbandschuur is hij een vast gezicht. Dan maakt hij weer 
een belangrijke carrièreswitch. Hij wordt uitgenodigd om te solliciteren door de re-
derij Doeksen. De rederij biedt hem een baan en een opleiding aan. Herman duikt 
weer in de boeken en al snel vaart hij als stuurman op de veerboot. Ook komen er 
kleinkinderen en wat zijn ze er gelukkig mee. Het leven is goed. Varend op de veer-
boot, met het gezin. Niet zolang geleden gaat Herman met pensioen, en maakt plan-
nen voor de toekomst. Maar als hij nog niet zolang van zijn vrije tijd geniet slaat het 
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noodlot toe. Herman wordt ernstig ziek en op 14 oktober overlijdt hij omringd door 
zijn geliefde gezin. Wat zal hij gemist worden. 
Vaarwel Herman.

Hieronder een ‘In memoriam’ door John Deen. Hartelijk dank hiervoor!!

In Memoriam Tineke Veenstra-de Lang
(Vlieland 17 oktober 1949 - Leeuwarden, 16 november 2022)

Dinsdag 22 november j.l. hebben wij afscheid moeten nemen van Tineke Veenstra, 
73 jaar oud is zij geworden. Geboren en getogen op Vlieland. 51 jaar lang gelukkig 
geweest met onze huidige vuurtorenwachter, Germ.
Als je Tinekes aardse leven in het kort wil karakteriseren dan hoef je niet lang naar 
woorden te zoeken: het geven van liefde en bescherming, het creëren van een veilige 
sfeer van gezelligheid en vertrouwen, waarin iedereen zich erkend en bevestigd ge-
voeld heeft. En dat bleef niet beperkt tot haar kinderen Frieda en Vera en haar klein-
zoon Nick. Eigenlijk ontfermde zij zich over alles dat leeft. 
Bewonderenswaardig, hoe Tineke haar leven lang, als haast vanzelfsprekend, ge-
tracht heeft het anderen naar de zin te maken. Vriendjes, vriendinnetjes, dolende 
en wat verdwaalde pubers, leidde zij alleen al door haar gastvrijheid in een posi-
tieve richting. Onbewust of bewust als compensatie van haar eigen moeilijke jeugd. 
Tineke als ‘oermoeder’, zoals haar kinderen haar beschrijven. 
De wat oudere Vlielanders zullen Germ en Tineke vooral herinneren als de ‘stam-
vader en moeder’ van de Vliehorst, Vlielands welbekende groepsaccommodatie en 
jeugdherberg van weleer, 40 jaar lang. Met de befaamde zg. ‘Rotary-kampen’: groe-
pen ontheemde en verwaarloosde kinderen. Alles heeft Tineke in het werk gesteld 
deze kinderen enkele zorgeloze, liefdevolle weken te bezorgen.
En dan niet te vergeten haar eigen paradijsje daar: haar opvang van dieren, haar 
Newfoundlanders, poezen, maar ook geiten, konijnen, eenden, ook deze vonden een 
warm welkom. Ach, die Vliehorst, wat een Gouden Tijd!
Terug in de Dorpsstraat noodzaakte haar toenemende benauwdheid tot een ingeto-
gener leven. Maar de sfeer in haar charmante huisje, daar in de Dorpsstraat, werd er 
niet anders door! Ach, ik zou nog veel meer kunnen vertellen. Maar onze Kerkbel 
heeft óók veel te vertellen. Ik eindig Tinekes levensschets daarom samenvattend: 
wat een rijk en boeiend leven, de ontwikkeling van een vertwijfelde, radeloze jonge 
vrouw, tot een levenswijze steunpilaar.

Wat staat er op het programma...

Engelen brengen weer bezoekjes op Vlieland

De eerste adventszondag (27 november) hebben verschillende engelen hun eerste be-
zoekje gebracht. Heel leuk dat leerlingen van groep 7 en 8 van de Jutter meedoen en 
engel zijn. Ook hebben zij namen aangeleverd naar wie een engel een bezoekje kan 
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gaan brengen. De komende 3 zondagen én op Kerstavond of kerstmorgen gaan de 
engelen nog op pad. Wil je ook nog meedoen en engel zijn? Dat kan: neem dan con-
tact op met:  Cathrien de Jong, co.jong@planet.nl 06-12457917
  Piety de Boer, deboerpiety@gmail.com 06-50557700

Stilte Cirkel

In deze adventsweken wordt woensdagmorgen in de kerk een Stilte Cirkel gehou-
den. Van oudsher is de adventstijd (vier weken voor Kerst) een tijd van inkeer en 
bezinning, van wachten en verwachten, van stil worden. De cirkel verwijst naar de 
adventskrans; iedere week komt er een licht bij - zo leven wij vanuit het donker naar 
het licht, naar de geboorte van het kind toe. Deze vier weken staan vier vrouwen 
centraal in onze Stilte Cirkel. Vrouwen waar het leven niet vanzelf gaat. Hun leven 
lijkt te stoppen en toch gaat in hen de toekomst door. In de Stilte Cirkel zitten wij in 
een kring (op stoelen) en we zijn stil. Het is dus geen gespreksgroep - we gaan ook 
niet praten. Er wordt alleen gesproken door degene die de leiding heeft (dat zal ik, 
de predikant, zijn). Je wordt uitgenodigd je gedachten te ordenen en gestelde vragen 
in jezelf te onderzoeken. Ik zal gebruik maken van verschillende (heel laagdrempe-
lige) meditatievormen.
Iedereen is welkom. Het is niet noodzakelijk alle keren te komen. Je hoeft geen er-
varing te hebben met mediteren. Als je interesse hebt of nieuwsgierig bent of denkt 
‘dit is misschien wel iets voor mij’ - kom dan gewoon.

Waar en wanneer?
Woensdagmorgen 30 november en 7, 14 en 21 december van 10.30 - 11.15 uur in de 
Nicolaaskerk. Voor wie wil, drinken we na afloop koffie of thee met elkaar. 

Nog een tip: Trek warme kleren aan en neem een warm dekentje of fleece mee.

Kerstboom met wensballen op het Kerkplein

De laatste dagen van het jaar staat op het Kerkplein een grote kerstboom. Deze 
boom blijft altijd groen en hangt vol lichtjes. Het is alsof de boom ons vertelt: hoe 
donker en kil het ook is in ons leven of in de wereld, het leven en het licht komt te-
rug - het breekt door het donker heen. Dit jaar wordt de boom versierd met ballen. 
Niet zomaar ballen maar wensballen. Iedereen die wil kan een wensbal in de boom 
hangen. Een wens voor jezelf of voor iemand anders, of een wens voor de wereld. 
Die wens schrijf je op een briefje dat je in de bal stopt. Vervolgens hang je de bal in 
de boom. Ballen en briefjes liggen in de kerk op jouw wens te wachten.
De kerk is open op: Donderdag 22, dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 de-
cember van 10.00 - 12.00 uur.
Ook kunnen de wensballen op Kerstavond na de Kerstviering in de boom worden 
gehangen.
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Kinderen van groep 1 t/m 4 van de Jutter komen naar de Kerststal

Vrijdagmorgen 23 december om 11.00 uur komen de kinderen een bezoekje bren-
gen aan de Kerststal op het Kerkplein. Op school hebben de kinderen al wensballen 
gemaakt. Hun ballen worden bij aankomst op het Kerkplein in de Kerstboom ge-
hangen. Daarna gaan we de kerk in waar het kerstverhaal wordt verteld. Vervolgens 
gaan we met Jozef, Maria, de herders en de Wijzen uit het Oosten naar buiten, naar 
de Kerststal. Ter afsluiting drinken de kinderen chocolademelk. Het zal dan rond 
12.00 uur zijn. De schooldag is dan afgelopen. De kinderen gaan niet meer terug 
naar school maar kunnen bij de kerk worden opgehaald. Natuurlijk zijn de ouders 
en andere belangstellenden hartelijk welkom hierbij aanwezig te zijn, zowel op het 
Kerkplein als in de kerk.

Kerstavond

Een paar jaar kon het Kerstfeest op Kerstavond niet doorgaan. 
Laten we hopen dat het dit jaar wel doorgaat. Het Kleinkoor 
o.l.v. Henno Nieuwenhuis is al druk aan het oefenen. Aan het eind van de viering 
kunnen wensballen in de ‘buiten kerstboom’ worden gehangen. Aanvang: 22.30 uur.

Oudjaarsavond - Gedachtenisdienst

Het is een mooi gebruik op Vlieland om alle overleden eilandbewoners de laatste 
avond van het jaar te gedenken in een viering in de Nicolaaskerk. De familie ont-
vangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging maar iedereen is voor deze viering har-
telijk uitgenodigd. De namen worden genoemd, kaarsjes worden gebrand en aan het 
eind van de viering worden de ankertjes aan de familieleden overhandigd.
De viering begint om 19.30 uur.

Wat vertellen de verhalen?

Een uitnodiging om samen verhalen te lezen en erover te praten! Vorig jaar hebben 
we in 2 groepen de beginverhalen gelezen. En vanuit beide groepen kwam de vraag: 
wij willen volgend jaar wel weer! Ik heb gekozen voor een klein boekje uit de bijbel: 
Ruth. Het bestaat uit 4 hoofdstukken dat we in 4 keer gaan lezen.

Voor wie mee wil doen de volgende informatie:
Wanneer
•  woensdagmiddag 11 en 18 januari en 1 en 8 februari van 14.00 - 16.00 uur 

en/of
•  woensdagavond 11 en 18 januari en 1 en 8 februari van 20.00 - 22.00 uur
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Waar
De middaggroep in de Consistorie van de Nicolaaskerk (= boven, de trap op! Als de 
trap een bezwaar is, laat dat dan even weten!)
De avondgroep in de pastorie: Kerkplein 5.

Aanmelden
Graag van te voren aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586. 
Vermeld of je voorkeur hebt voor de middag of avond of dat beide mogelijk is. Bij 4 
aanmeldingen gaat het door!!! Iedereen die reageert krijgt een antwoord!

Gespreksleider
Anne-Mieke van der Plaat, predikant

AGENDA

Woe. 30 november 10.30-11.15 uur Stilte Cirkel Nicolaaskerk

Di. 6 december 10.00-11.00 uur Koffie-uurtje 
met een thema

De Ton

Di. 6 december 16.00- Kerkenraadsvergadering Nicolaaskerk

Woe. 7 december 10.30-11.15 uur Stilte Cirkel Nicolaaskerk

Woe. 14 december 10.30-11.15 uur Stilte Cirkel Nicolaaskerk

Woe. 21 december 10.30-11.15 uur Stilte Cirkel Nicolaaskerk

Don. 22 december 10.00-12.00 uur Wensballen in de 
Kerstboom

Nicolaaskerk

Vrij. 23 december 11.00-12.00 uur Groep 1 t/m 4 brengt een 
bezoek aan de Kerststal

Nicolaaskerk

Di. 27, woe. 28 en don. 29 december Wensballen in de 
Kerstboom

Nicolaaskerk

Za. 31 december 19.30 uur Gedachtenisdienst Nicolaaskerk

Ma. 9 januari 14.00- Kerkenraadsvergadering Nicolaaskerk

Woe. 11 en 18 januari en 1 en 8 
februari 14.00-16.00 uur

Wat vertellen 
de verhalen?

Nicolaaskerk - 
Consistorie

Woe. 11 en 18 januari en 1 en 8 
februari 20.00-22.00 uur

Wat vertellen 
de verhalen?

Kerkplein 5 -
Pastorie

Iedere werkdag van 16.30-17.30 uur Plek van Stilte 
(Open Kerk)

Nicolaaskerk
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Berichten uit de kerkenraad

Collectes 
Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van december 2022 en januari 2023:
Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje ‘Over ons’ 
en dan naar Financiën. 
•   Zondag 4 december: voor KiA - Werelddiaconaat [Libanon/Jordanië/Irak],  

2de advent 
•  Zondag 11 december: voor KiA -Diaconaat Nederland, 3de advent 
•  Zondag 18 december: voor de Protestantse kerk - JOP, 4de advent
•  Zaterdag 24 december: Kerstcollecte KiA - Kinderen in de knel 
•  Zondag 25 december: Kerstcollecte KiA - Kinderen in de knel
•  Zondag 1 januari 2023: Geen dienst
•  Zondag 8 januari: voor Eigen diaconie 
•  Zondag 15 januari: voor de Protestantse kerk - Ondersteuning gemeenten
•  Zondag 22 januari: voor de Protestantse kerk - Missionair werk
•  Zondag 29 januari: voor Lepra 
•  Zondag 5 februari: voor KiA - Werelddiaconaat [Pakistan]
•  Zondag 12 februari: voor KiA - Noodhulp [Ethiopië] 
Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL08RABO 0367 60007 14
t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waar-
voor u iets wilt geven.

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld en het wordt 
ook veel gedaan. Wij willen u hiervoor dank zeggen.

Cathrien de Jong en Piety de Boer, Diakenen

Bericht van de Stichting Nicolaaskerk

Kerk en stichting
De protestantse gemeente van Vlieland is eigenaar van de monumentale Nico-
laaskerk en maakt daarvan gebruik voor haar kerkdiensten. Zij is als eigenaar ver-
antwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Maar omdat dit de kleine ker-
kelijke gemeente een beetje boven de pet groeide, is de stichting Nicolaaskerk in 
het leven geroepen. Deze stichting heeft als belangrijkste taak: voldoende inkomsten 
zien te krijgen om het gebouw te kunnen onderhouden.

Voor de kerk wordt eens per 5 jaar een onderhoudsplan opgesteld. Daarin wordt be-
schreven wat er in die periode moet gebeuren om de kerk in stand te houden. Dat 
kan gaan om schilderwerk, reparaties aan het dak, voeg- en metselwerk. Dat plan 
wordt door een externe partij gemaakt, een partij die dat voor veel kerken in het 
noorden van het land doet. Voor het onderhoud is een kleine rijkssubsidie toegezegd, 
maar de rest van de kosten komt voor rekening van de stichting.
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Hoe komt de stichting aan het geld daarvoor? Alle niet-kerkelijke activiteiten in de 
kerk leveren huurinkomsten voor de stichting op. Alle vrijwillige bijdragen voor 
‘Het Restauratiefonds’ komen ook bij de stichting terecht. Het Restauratiefonds was 
een fonds van de kerk voor onderhoud en dat heeft de stichting overgenomen. Na 
aftrek van alle kosten, zoals de verwarming van het gebouw, blijft er jaarlijks een 
kleine 20.000 euro over voor onderhoud.
Draagt de kerkelijke gemeente ook financieel bij? Het korte antwoord is: ‘Nee’. 
Het lange is: De kerkelijke gemeente Vlieland is klein. De kerkelijke gemeente is te 
klein om volgens de regels een predikant te mogen beroepen. Toch vond men dat er 
- na het vertrek van Frans Weeda - weer een nieuwe, vaste predikant moest komen. 
Een predikant heeft namelijk niet alleen een taak in het verzorgen van de wekelijkse 
kerkdienst. Een predikant biedt bijvoorbeeld ook een luisterend oor, begeleidt ook 
niet-kerkelijke uitvaarten, geeft les op school.

Daarom is een aantal jaren geleden door de kerk besloten het Armhuis met tuin te 
verkopen en de opbrengst daarvan slim te beleggen. Uit de rente wordt de predikant 
betaald. Voor het onderhoud blijft helaas geen geld over. Daarvoor is dus de stich-
ting opgericht. Kerkenraad en stichting Nicolaaskerk werken samen om te zorgen 
dat het gebouw weer in goede staat komt.
Voor het noodzakelijke onderhoud is echter nog veel geld nodig. Ook willen we 
graag iets aan het gebouw laten doen om de kosten voor verwarming ervan naar 
beneden te krijgen. Daarom zal de stichting nog meer de bezoekers, de inwoners, 
de gemeente en de ondernemers van Vlieland gaan betrekken bij de Nicolaaskerk. 
Zodat we met ons allen dit prachtige gebouw blijvend kunnen gebruiken voor con-
certen, feesten, lezingen, yoga en zang. En voor de kerkelijke activiteiten.

Elsje de Ruijter (voorzitter Stichting Nicolaaskerk)

Heeft u nog vragen na het lezen van dit bericht? 
Neem dan contact op met de stichting via bestuur@nicolaaskerk-vlieland.nl. 
Of bel 06 - 232 189 60 (maandag-vrijdag 9:00-13:00 en 14:00-17:00).

Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg 

Het Zeemanskoor
Ze komen altijd wel voor, rampen. Soms ver van je eigen bed, soms ook dichtbij. 
Op de ochtend dat mijn vrouw en ik in de terminal van Doeksen wachtten op de 
Vlieland lag de enkele uren eerder zwaar beschadigde snelle veerboot Tiger vlak 
voor ons. De vlag halfstok. Een botsing met watertaxi Stormloper was vier mede-
mensen, onder wie een twaalfjarig jongetje, fataal geworden.
En dan toch maar vrolijk op vakantie, onder het motto dat het leven nu eenmaal 
doorgaat? Kan dat? Onbedoeld misschien kwam het antwoord van het Vlielander 
Zeemanskoor dat een paar dagen later optrad in de Nicolaaskerk. Voorzitter Auke 
Poppema moest breed gevoelde ontzetting combineren met het uitbundig opgewekte 
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repertoire van zijn mannenkoor. Wat mij betreft: hij slaagde helemaal. 
Hoe? Door te beginnen met authentiek onder woorden gebracht verdriet en het laten 
zingen van Lifeboat Mona: Remember December fifty nine. 8 december 1959: de 
Schotse reddingsboot Mona vaart uit om in een gierende zuidoosterstorm - wind-
kracht 9 - een op drift geraakt lichtschip te hulp te schieten. Maar de Mona met haar 
acht bemanningsleden gaat vervolgens zelf ten onder. Een van de lichamen wordt 
nooit teruggevonden. Het verdwijnt voor altijd in de zee. Net als dat van de twaalfja-
rige jongen en de volwassen man bij Terschelling.
En daarna? Daarna ging het leven inderdaad door, ook die avond in de Nico-
laaskerk. Dat kan kennelijk samengaan: herinneren aan het drama van de 21e no-
vember in het Schuitengat van de Waddenzee en het daaropvolgende plezier bij de 
formidabele stemmen van het zeemanskoor. We pakten de draad weer op. Te meer 
dankbaar voor het leven misschien.

Aad Kamsteeg

De zee

Terwijl ik dit schrijf, vaart de veerboot over de Waddenzee. Ik houd van de zee, van 
het wijdse, onbelemmerde uitzicht op de horizon. Bomen zijn ook prachtig en we 
hebben ze nodig voor onze zuurstof, maar ze staan altijd voor mijn uitzicht. De zee 
is vlak; ik krijg er nooit genoeg van om naar de golven te kijken.

De zee is prachtig, maar tegelijkertijd gevaarlijk. Daar ben ik mij terdege van be-
wust. Hoeveel mensen hebben hun leven niet verloren in die zee. Er is geen vissers-
dorp waar niet een monument staat voor degenen die op zee bleven. 

Cees Koldijk zingt in zijn Ballade der Vermisten:
Soms kijk ik naar de oceaan, dan denk ik dat ik ze zie staan
En dat ze nooit zijn weggegaan
Waar zijn ze heen, waar zijn ze heen?
De zee is zout, de zee is zo gemeen.
Waar zijn ze heen, waar zijn ze heen?
De zee is koud, de zee is zo gemeen…

Zijn er wel woorden voor het verdriet om een dierbare, voor dat gemis? In de Joodse 
traditie is men van mening dat er niet over de doden gesproken kan worden en dat 
verdriet zich alleen kan uiten in diepe, intense stilte. Woorden schieten altijd tekort 
als het gaat om rouw. Oog in oog met de dood zijn wij eigenlijk sprakeloos.

Soms kunnen beelden ons troosten. Beelden van de eeuwigheid. De bijbel reikt ons 
verschillende beelden aan: over het hemelse Jeruzalem, de stad met de paarlen poor-

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland
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ten, de straten van goud en edelstenen. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Er zijn ook hedendaagse beelden, vaak verwoord in een lied. Bijvoorbeeld dat lied 
van Rob de Nijs, Zo zal het zijn: ‘Waar jij gaat zijn zon en maan gelijk, de kleinste 
bloem is daar als de hoogste eik’. Of dat van Bram Vermeulen over de steen in een 
rivier op aarde. 

Er is helemaal niets mis mee als wij onze eigen beelden vormen over hoe het zal 
zijn. In gesprek met een familie kwamen zij ooit met het beeld van een zonnige wal-
kant. Wij mensen leven hier als het ware in een modderige sloot en als we dood 
gaan klauteren we op de kant waar de zon schijnt op een prachtig weiland. Het beeld 
lijkt op dat van de apostel Paulus die het heeft over een beslagen spiegel, die na de 
dood glashelder wordt.

Geert Bogaard schrijft het - een beetje aarzelend - zo:
 Als het nu eens zo is
 Dat onder ons graf
 Armen zijn
 Eeuwige armen

 Als er nu eens een God is
 Niet zo zeer boven ons
 Maar onder ons

 Een God onder ons
 Dat moet het einde zijn
 Van alle vrees

 Door de dood heen
 Mag je dan
 Naar Hem toevallen

Susan G. Boukema-Koopman, r.k. pastor

Vieringen

Maandag 19 december, aanvang 17.00 uur
Maandag 23 januari, aanvang 17.00 uur
Maandag 20 februari, aanvang 17.00 uur

Inlichtingen over de plaats:
Mevrouw A. Roos-van der Heide, Lutinelaan 6, 8899 BE Vlieland
tel. 0562-451549 of pastor S. Boukema 06-53 26 93 30
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COLOFON

R.K. Pastoraat Vlieland
pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)
woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum
email: susan@kpnplanet.n
telefoon: 058 2661981 / mobiel: 06-53269330

pastoor Marco Conijn
werk en woonadres: Dûbele Streek 16, 9035 AJ  Dronryp
email: c.m.conijn@hotmail.com

   telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503

De engel

Na nog één blik in de stampvolle feestzaal geworpen te hebben, schoot zij vlug haar 
jas aan en verdween door de klapdeuren naar buiten. De keiharde muziek gonsde 
nog na in haar oren. De buitenlucht deed haar goed. Er zat vorst in de lucht; de he-
mel was helder en vol sterren. Haar horloge zei haar dat zij zich moest haasten om 
de trein te halen als zij vanavond nog thuis wilde komen. Morgen was het kerst-
avond en haar ouders waren er erg op gesteld als zij dan thuis was. 
Zij vond het ook wel prettig haar studentenkamer weer eens te verlaten en de oude 
gezelligheid van thuis te ondergaan. Het was thuis altijd plezierig geweest en zij wist 
dat haar moeder ook nu nog het huis net zo zou versieren als zij dat gedaan had toen 
zij nog klein was. De trein was zelfs op dit late uur nog vol en benauwd en zij ver-
langde naar de wandeling van het kleine station naar huis. De smalle weg langs de 
eilanden, de grote en kleine boerderijen, en dan aan het eind van de weg een paar 
grote villa's naast elkaar. Zij had zich geen betere avond kunnen indenken dan deze 
om die wandeling naar haar huis te maken. De maan stond vol aan de hemel en be-
scheen het landschap prachtig. Sommige stallen waren nog verlicht en in de tuinen 
van de boerderijen stonden hier en daar verlichte kerstbomen. Het leek wel of de we-
reld niet groter was dan dit kleine landschap zonder voorbij rijdende auto's of trei-
nen. Er was geen grote stad die haar licht uitstraalde tot ver in de omgeving, geen 
feest, geen universiteit, geen studie en geen kamer, die het kenmerk droeg van een 
hospita die het niet al te nauw nam. Hier ademde alles vrede. Vrede, een woord dat 
steeds weer een aanfluiting werd als je de krant opsloeg of de radio en tv aanzette. 
Vrede, dat kinderlijke gevoel van warmte. licht en geborgenheid dat je, toen je klein 
was zo diep had gevoeld als je vader het kerstverhaal voorlas. Elk jaar speelde het 
hele kerstgebeuren zich dan weer voor je ogen af. De schamele stal, Maria, Jozef, 
het kindje in de kribbe, de herders, engelen en alles wat erbij hoorde. Opeens bleef 
zij stilstaan. Wat zou dit maanverlichte landschap uniek zijn voor zo'n kerstgebeu-
ren: De weg waarop zij liep zou druk zijn. Veel reizigers, zoekend naar onderdak 
voor de nacht. De ezel zou nog niet in z'n stal staan, maar hier lopen met een vrouw 
op haar rug, uitgeput en moe. En die oude schuur, waar het hooi was opgeslagen van 
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een van de boerderijen, zou het middelpunt zijn van het kerstgebeuren. De maan, 
die er nu recht boven stond, zou een stralende ster zijn. In het 
weiland zou niet dat ene vuurtje branden, maar meer. Er zouden 
herders slapen bij hun vee en dan - dan was er dat licht, de hemel 
ging open..... Door haar heen flitste een gedachte die tot een ge-
dicht werd:

 Als nu de hemel openging en daar voor mij zou staan
 een engel en hij sprak tot mij, hoe keek ik hem dan aan?
 Zou het soms zijn met angst, met spot?
 Zou ik zijn licht verdragen?
 Zou ik stilzwijgend gaan naar waar hij mij dit op zou dragen?
 Zouden mijn ogen opengaan, mijn oren willen horen,
 als deze engel sprak tot mij: ga! Christus is geboren.
 Geloof ik dan wat men schreef en wat men mocht aanschouwen
 een wonder was, waar ik nu nog mijn leven op mag bouwen?
 Dan vouwen stil mijn handen zich en rust komt over mij.
 Ik ben een mens, ik denk, ik voel, niets gaat aan mij voorbij.
 Ik zal mijn geest verrijken daar, waar ik het licht zie schijnen.
 Ik kijk de engel aan en wacht, totdat hij zal verdwijnen.
 Nu weet ik dat ik hier ben om te denken en te werken
 en dat het Kerstmis is om weer de band met Hem te versterken.

.....en haar weg naar huis was lang. Een heel kerstverhaal lang. De mensen die zij 
ontmoette, waren niet haar buren, haar kennissen, maar maakten deel uit van haar 
verhaal. Aan het einde van haar overdenkingen zou een verlicht raam zijn, waarach-
ter een driearmige kandelaar met brandende kaarsen zou staan. Zij wist dat zij het 
licht nog niet was vergeten. Dat zou blijven schijnen ook na dit kerstfeest. 
In al die jaren was zij veranderd, haar gedachten omtrent het geloof waren niet meer 
hetzelfde, maar zij voelde toch de kracht die er van dit kerstgebeuren uitging. Veel 
vrede op aarde was er niet. Maar het verlangen ernaar was des te groter.

Dinsdagmiddagfilms oktober 2022 - maart 2023

Van oktober tot en met maart/april wordt er op dinsdagmiddag maandelijks een 
film gedraaid, speciaal voor eilanders, al zijn gasten welkom.
Te zien in Podium Vlieland om 14.30 uur. Entree 10 euro. Leden VESV 6 euro. Na 
afloop is er een gezellige nazit in hotel Bruin met wie wil.
Hieronder de komende films:

Dinsdag 13 december: Quartet, Engeland 2012
98 minuten. tragiko-medie met o.a. Maggie Smith
Podium Vlieland, 14.30 uur. 10 euro. 
Leden VESV 6 euro. Met nazit in hotel Bruin.
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Het verhaal  speelt zich af in een luxueus ver-
zorgingshuis voor gepensioneerde musici en 
operazangers. Jaarlijks wordt door hen een gala-
concert gegeven dat de nodige fondsen moet op-
brengen om het voortbestaan van hun rustoord 
veilig te stellen. Quartet is zo’n typisch fijn, 

Brits feelgooddrama waar je er niet genoeg van kunt zien. De aftiteling, waarbij dui-
delijk wordt dat veel van de bijrollen door echt klassieke musici worden gespeeld, 
is een prachtig eerbetoon aan een uitdunnende beroepsgroep met ongekende allu-
re. Een paar heerlijke en zeer bekende, liederen  o.a. La Traviata van Verdi komen 
voorbij. 

Dinsdag 10 januari 2023: Madres paralelas (Pedro Almodóvar), Spanje 2021, 
120 minuten, met o.a Penelope Cruz 
Podium Vlieland, 14.30 uur, 10 euro. Voor leden VESV 6 euro. 
Met nazit in hotel Bruin. 
Twee vrouwen, Janis [Penélope Cruz] en Ana, bevallen tegelij-
kertijd in hetzelfde ziekenhuis. Beiden zijn alleenstaand en on-
gepland zwanger. Janis, van middelbare leeftijd, is blij, maar 
de jonge Ana is bang en onzeker. Een film over de ook lastige 
kanten van moederschap. ‘Madres paralelas’ is uiterst terughou-
dend met eenvoudige antwoorden en leeft vooral mee met de in-
nerlijke worstelingen van de personages. Maar dat er aan de slag moet gegaan wor-
den met trauma’s, daar laat de film geen twijfel over bestaan.

Dinsdag 7 februari: A White, White Day, IJsland 2019
109 minuten
Podium Vlieland, 14.30 uur, 10 euro. Voor leden VESV 6 euro. 
Met nazit in hotel Bruin.
A White, White Day is een spannend IJslands drama over rouw, 
wraak en liefde. In een afgelegen IJslands dorpje probeert de 
voormalige politieagent Ingimundur de dood van zijn vrouw te 
verwerken, die twee jaar eerder omkwam bij een auto-ongeluk, 
door een huis te bouwen en zoveel mogelijk tijd met zijn klein-
dochter door te brengen. Geplaagd door onderhuidse woede en onrust zoekt hij een 
zondebok voor zijn verlies.

In de volgende Kerkbel komt meer informatie over de laatste films van dit seizoen:

•  Dinsdag 7 maart: Hytti nro 6 (Coupé nr 6), gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Rosa Liksom. Het boek werd in Finland een bestseller. 

•  Dinsdag 4 april: Franse filmdag (half 11 tot half 5) inclusief lunch: Jean de 
Florette (120 min.) en Manon des Sources (120 min.), een tweeluik. Met o.a. 
Gérard Depardieu en Ives Montand. Dit is een nieuw initiatief!



Legaten en erfstellingen
De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als 
een “algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat giften (waaronder er-
fenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast 
met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij 
uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus 
fiscaal voordelig!

De filmcommissie: Jelva van der Werf, Anne-Mieke van der Plaat, Judith van 
Houten. Als je een herinnering per email wilt ontvangen twee dagen voor de film, 
geef me dat dan door: jelvavanderwerf@outlook.com

CONCERTEN bij KAARSLICHT 2023
Nicolaaskerk Oost-Vlieland 39ste seizoen.
Aanvang concerten: 20.30 uur (deur open 20.00 uur) Entree € 17,50.

1. Zaterdag 27 mei: Willem Brons, pianorecital
2. Zaterdag 3 juni:  Eleonore Pameijer, fluit en Ralph Rousseau, viola di gamba
3. Zaterdag 10 juni: Hanneke Rouw, cello en Vital Stahievich, piano
4. Zaterdag 17 juni:  Nova Vocaal, Eeuwe Zijlstra, orgel, Jan Vermaning trompet
5. Zaterdag 24 juni: Sytse Buwalda, countertenor en Ed Spanjaard, piano
6. Woensdag 5 juli:  DuoConFuoco: Bob v.d. Ent, viool, Ephraim v. IJzerlooy, cello
7. Woensdag 12 juli:  Dasha Beets Quartet met o.a. Peter Beets “Bach because”
8. Woensdag 19 juli: Skaza Kwartet (strijkkwartet)
9. Woensdag 26 juli:  Escapada Trio (viool, cello, piano) Zuid-Amerikaans program-

ma
10. Woensdag 2 augustus: Meri Khojayan, viool en Robert Poortinga, piano
11. Woensdag 9 augustus:  Pianotrio i.s.m. The International Holland Master Series
12. Woensdag 16 augustus: Pianokwartet m.m.v. leden Kon. Concertgebouw Orkest
13. Woensdag 23 augustus: Pianoduo DimitrovBoelee (piano vierhandig)
14. Woensdag 30 augustus: Shunske Sato, viool en Shuann Chai, piano
15. Zaterdag 9 september: Wytske Holtrop, cello en  Frans Douwe Slot, piano
16. Zaterdag 16 september: Trio 258 (viool, cello, piano)
17. Zaterdag 23 september: Strijkkwartet Regina Forte
18. Zaterdag 14 oktober:  Femke IJlstra, saxofoon(s) en Celia Garcia Garcia, piano

Toegangskaarten: op de dag van het concert als dit op woensdag is: van 10.00 
tot 12.00 aan de kerk. Is het concert op zaterdag dan van 11.00 tot 12.30 uur aan 
de kerk. Pinnen of cash. Reserveren (aanbevolen): www.nicolaaskerk-vlieland.nl 
of tel. 06-30873617. De concerten worden mede mogelijk gemaakt door Hotel De 
Herbergh van Flielant.



Kopij 
De kopij voor de volgende kerkbel [februari/maart 2023] kan worden opgestuurd 
t/m donderdag 26 januari 2023 naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com

 
 Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
 www.protestantsegemeentevlieland.nl
  

Bankrekeningen:
NL 95 RABO 0367.6000.21 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland
NL 08 RABO 0367.6007.14 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

 Predikant/  mevr. J.M.B. van der Plaat, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
 Voorzitter: tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

 Ouderling/ H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
 Scriba: tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

 Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
  tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com
  Website, Kerkomroep, Kerkbel en rooster

 Diaken mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
 Vlieland: tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl
  Coördinatie bloemen

 Kerkrentmeester/ mw. I. Horn, Dorpsstraat 143, 8899 AG Vlieland, 
 Geen lid KR: e-mail: i.horn@ziggo.nl

 Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
  tel. 06-54252762

 Verhuur kerkgebouw info@nicolaaskerk-vlieland.nl, tel. 06-23218960
  + agendabeheer


