
1 1

    AAN: 

39e jaargang - No 5 OKTOBER/NOVEMBER 2022

KERKBEL VAN DE 

PROTESTANTSE GEMEENTE OP VLIELAND
verschijnt 6x per jaar



2

Beste lezers,
Voor u ligt de Kerkbel voor oktober en november 2022. 
Deze keer ook weer met nieuws vanaf Kerkplein 5, 
met informatie over het gebeuren in onze kerk, denk 
bijvoorbeeld aan de kerkdiensten die er iedere zon-
dag gehouden worden, aan bijzondere diensten, aan de 
RK-vieringen die hier iedere maand gehouden worden 
en ook voor de komende maanden staan er weer heel veel andere activiteiten op de 
agenda. In november, van zondagmiddag 13 november t/m woensdagmiddag zijn er 
de Retraitedagen op Vlieland.
En ook dit jaar hebben we weer het Engelenproject.
Leest u ook even het stukje, onder de kerkdiensten, Met de jas aan...
Verder een in memoriam van Hinke Horjus Albertsma. Ook staan er weer de bijdra-
gen in van pastor Susan Boukema en van Aad Kamsteeg. 
Over het laatste concert bij kaarslicht kunt u in deze Kerkbel informatie vinden.
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; kerkbel@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 ontvangen. 
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 oktober en november 2022:

Zondag 2 oktober, 10.00 uur - Doopdienst  
 ds. Frans Weeda, Workum
 organist; Jurjen de Jong, Aldeboarn
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Zondag 9 oktober, 10.00 uur 
 ds. Wiske Beuker, Witmarsum
 organist; Jan Broekhuis, Ede

Zondag 16 oktober, 10.00 uur 
 ds. Kaj van der Plas, Eelde
 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Maandag 17 oktober 19.30 uur
 Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 23 oktober, 10.00 uur   
 ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
 organist; Maarten Spaans, Rotterdam

Zondag 30 oktober, 10.00 uur 
 ds. Sytse Ypma, Franeker
 organist; Bert Huibers, Schoorl
 
Zondag 6 november, 10.00 uur - Viering van brood en wijn 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Gert Gatsma, Aldeboarn

Zondag 13 november, 10.00 uur  
 ds. Jaap Meijer, Bennekom
 organist; Ite Wierenga, Groningen

Zondag 20 november, 10.00 uur 
 ds. Jaap Meijer, Bennekom
 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Maandag 21 november 17.00 uur
 Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 27 november, 10.00 uur - 1ste advent  
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Olchert Clevering, Leeuwarden

Zondag 4 december 10.00 uur - 2de advent
 ds. Peter Breure, Voorthuizen
 organist; Jan Kleinbussink, 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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Met de jas aan...

We hoeven er niets over uit te leggen maar ook de kerk krijgt een gigantisch hoge 
energierekening. We hebben daarom besloten de verwarming niet tot bijna niet aan 
te zetten - ook zondags niet. We gaan dus terug in de tijd en houden onze jas aan. 
En neem ook een dekentje of een plaid mee. Ons lichaam is dan ons kacheltje en 
kan je het toch behaaglijk hebben in een koude kerk. Heb je een dekentje of plaid 
over en wil je dat schenken aan de kerk? Wij zijn er blij mee. Heel handig voor wie 
zijn/haar dekentje of plaid vergeten is. Of voor de gasten die van deze maatregel 
niet op de hoogte is. En ja… vroeger hadden ze een stoof met kooltjes om de voeten 
warm te houden. Misschien is een warmwaterkruik ook een idee?!
Of een moderne stoof? Googel maar eens op Stoov! Wel thuis opladen!

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.
NIEUW!!!
Sinds januari 2022 staan de orden van dienst 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

Rupsje Nooitgenoeg én geen zorgen voor de dag van morgen
Ik ben geboren in 1955, tien jaar na de oorlog. Armoede heb ik niet gekend. Wel dat 
we zuinig moesten zijn. Elk dubbeltje werd omgedraaid voor het werd uitgegeven. 
Want je kon het immers maar 1 keer uitgeven.
Ik was de oudste van het gezin van negen kinderen. Toen ik op de Middelbare 
school zat werden mijn twee zusjes geboren. Zij waren de hekkensluiters, nummer 
8 en 9. Mijn moeder zat elke avond achter het naaimachine om kleding voor ons te 
maken. Rokken, broeken of jurken gemaakt van lapjes van de markt of gemaakt uit 
bestaande kleding. En heel vaak zat zij te knikkenbollen en viel in slaap.
Mijn vader werkte op de fabriek in ploegendienst én hij had een stuk land waar de 
aardappels en de groenten vanaf gehaald werden. Zo ging dat toen in ons dorp en 
we vonden dat heel gewoon. Ook het aanmaken van de kachel was heel gewoon. 
Iedere ochtend in de koude maanden ging mijn moeder naar beneden en propte een 
krant in de kachel met daarop de aanmaakhoutjes. Dan kwam de lucifer daarbij en 
ja… het feest van de dansende vlammen begon.
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Ik kan nog de geur ruiken en het knappen van de houtjes horen. Want mijn moeder 
was niet meer alleen in de kamer. Wij, haar kinderen, zaten inmiddels in een rijtje 
voor de kachel om naar dat schouwspel te kijken. ‘Blijf toch in je warme bed’ zei 
mijn moeder telkens weer. Maar nee, wij wilden daar bij zijn. Dat ochtendritueel 
wilden wij niet missen. Er kwam een einde aan toen we voor de gastransitie ston-
den. We kregen aardgas! Het was een toverwoord! Het was vooruitgang!
Geen kranten meer met aanmaakhoutjes, geen geknetter meer en de warmte van 
de eerste vlammen voelden we ook niet meer. Wij vonden dat jammer. Maar mijn 
moeder was blij: er hoefde alleen maar een knop worden omgedraaid! En geen ko-
len meer want dat gaf allemaal stof. Heel Nederland ging aan het aardgas. En heel 
Nederland kreeg een douche en een wasmachine, een auto en er kwamen steeds 
meer dingen bij. De jaren van wederopbouw verliepen in sneltreinvaart. Ik weet nog 
dat ik dacht dat mijn moeder steeds minder te doen zou hebben want al die appara-
ten namen immers werk uit haar handen. Maar heel vreemd: het werk bleef - maar 
anders. En hoeveel apparaten hebben wij inmiddels en we blijven het maar druk 
houden. We hebben nog steeds geen tijd over. We hebben zelfs apparaten waarvan 
ik het nut niet inzie. ‘Wat moet je daar nu weer mee?’, denk ik weleens. ‘Word je 
daar gelukkiger van?’ Veel dingen moeten groter en mooier. Het lijkt niet op te kun-
nen. We willen steeds meer…

Het doet denken aan het bekende prentenboekje ‘Rupsje Nooitgenoeg’. Dat rupsje 
wil ook altijd maar meer, hongerig als hij is. En nooit heeft hij genoeg. 
Hoe het met dat rupsje afloopt?  Aan het einde van het boek ontpopt hij zich als een 
mooie vlinder. Hoe loopt onze honger ‘naar meer’ af?

Ik denk dat we allemaal wel door hebben dat de rek eruit is. Waar al langer voor 
gewaarschuwd is wordt steeds meer zichtbaar: in ons land is een grote tweedeling 
ontstaan. Steeds meer mensen leven onder de armoede grens én mensen horen tot 
de rijken waar het nog steeds niet op kan. Er is onvrede omdat mensen niet gehoord 
worden. Er worden toezeggingen gedaan die steeds worden uitgesteld en na jaren 
nog niet zijn nagekomen. En dat alles resulteert in onrusten en demonstraties, in 
woede en ongeduld. En dat maakt mij ongerust. Ja, maakt mij bang… baart mij zor-
gen... Hoe loopt dit af? Wat gaat hier van komen? Wat leert de geschiedenis ons? 
Als het volk in opstand komt… als volkeren in opstand komen…

In de bijbel staat een mooie tekst: 
Maak je geen zorgen voor de dag van morgen want de dag van morgen zorgt wel 
voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Natuurlijk kan ik denken: 
dat is struisvogelpolitiek. Dat is je kop in het zand steken en dat wil ik niet. En ik 
wil ook niet angstig  ‘de dag van morgen’ afwachten en maar zien wat er van komt.
Waar kan ik mij aan optrekken?
Kan er toch nog iets goeds uitkomen???

We zullen een stap(je) terug moeten doen. En dat is niet erg. Hopelijk zijn wij het 
daar inmiddels wel over eens.
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Maar dan moeten we wel allemáál en iederéén een stap(je) terug doen! En graag op 
een eerlijke en rechtvaardige manier. Dat zal veel onrust wegnemen.
Als we het met elkaar doen - elkaar helpen en steunen en naar elkaar omzien - dan 
komen we al een heel eind. Dat geeft saamhorigheidsgevoel. Daar wil ik in geloven 
en daar geloof ik in. We zullen onze handen er aan vol hebben en laten we deze dag 
al beginnen. En ook de komende dagen, de komende tijd... En als dát gelukt is dan 
durf ik ‘de dag van morgen’ met een gerust hart tegemoet zien.

Rupsje Nooitgenoeg ontpopte zich als een mooie vlinder.
Zal onze huidige samenleving zich ontpoppen als een mooie 
samenleving waar wij met elkaar echt samen leven? Zal er uit 
deze onrustige tijd dan toch iets goeds komen?
Ik hoop het van harte!

Vriendelijke groet, ds. Anne-Mieke
 

Uit de gemeenschap van kerk en eiland

In Memoriam Hinke Horjus-Albertsma 
(Staveren, 7 juni 1931 - Vlieland, 18 juli 2022)

Hieronder een ‘In memoriam’ door Jelle Horjus. Hartelijk dank hiervoor!!

Op zaterdagmiddag 23 juli jl. hebben we op Vlieland afscheid genomen van Hinke 
Horjus-Albertsma, die na een kort ziekbed overleed in de leeftijd van 91 jaar. Als 
gastpredikant en familielid had ik het voorrecht om de afscheidsdienst te mogen lei-
den, ruim een jaar nadat ik haar man Jelle Horjus had begraven.    
Hinke Albertsma was opgegroeid in Staveren, in armoedige omstandigheden. In een 
ontroerende toespraak vertelde Grietje, een van de dochters, dat haar moeder geen 
gemakkelijke jeugd heeft gehad. En dat kwam niet alleen door de armoede, maar 
vooral door de manier waarop zij door haar omgeving werd bejegend. Zij kreeg op 
jonge leeftijd te horen dat zij 'niet goed genoeg was' en ontwikkelde een gevoel van 
minderwaardigheid. Dit werd versterkt door lange periodes van ziekte in de kinder-
tijd, waardoor zij niet naar school kon gaan en achterstanden opliep. De schoolmees-
ter kon hier maar weinig begrip voor opbrengen. Het minderwaardigheidscomplex 
leidde ertoe dat zij op latere leeftijd niet altijd even makkelijk was voor degenen 
die dichtbij haar stonden. Toch wist zij zich door haar moeilijke levensstart heen te 
slaan, mede door een geduldige en zachtmoedige hulp aan jaar zijde: Jelle Horjus, 
die later kapitein bij Doeksen werd. Jelle ontmoette zij tijdens het 'schaatsenrijden' 
zoals dat in die dagen genoemd werd. De huwelijksverbintenis die zij aangingen, 
zou onverwoestbaar blijken te zijn. Samen ontleenden zij kracht aan hun geloof. Het 
werd de basis van hun huwelijk en de basis voor de opvoeding van de kinderen: een 
leven voor God, een leven voor hun medemens, het christelijk geloof was een vast 
gegeven in hun bestaan. 
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Het leven voor de medemens. Een voorbeeld daarvan is dat zij zich kort na hun hu-
welijk ontfermden over het meisje Fia, dat zij als een dochter wilden aannemen. Tot 
hun groot verdriet werd deze adoptiewens gedwarsboomd door bureaucratische re-
gels. De regelzucht kon echter niet verhinderen dat zij Fia hun leven lang als een 
eigen dochter zouden behandelen, naast de drie biologische dochters die zij daarna 
nog zouden krijgen. Het was een duidelijk bewijs dat Hinke en Jelle leefden voor an-
deren, niet voor zichzelf. 
Het leven voor God zien we bij Jelle en Hinke verder terug in hun dienst aan Gods 
kerk. Sinds midden jaren vijftig waren zij bijna zeventig jaar lang zeer betrokken 
leden van de Nicolaaskerk. Tot aan het laatst leefden zij erg mee, ondanks dat de 
kerkgang door de ouderdom bemoeilijkt werd. Jarenlang maakte Hinke samen met 
haar achternicht Sjoukje Horjus-Mulder de kerk schoon. Het waren de tijden dat 
Jelle Horjus zich verdienstelijk maakte als ouderling, kerkrentmeester en waarne-
mend voorzitter. 
In de familie Horjus was Hinke de spil, zij had werkelijk de centrale rol. Haar le-
vensmotto ging uit van het samenzijn: 'iedereen hoort erbij en iedereen evenveel'. 
Een thema dat zij ontwikkelde in de zware tijdsomstandigheden van de Tweede 
Wereldoorlog, toen het hele gezin samen met andere gezinnen uit Staveren moest 
vluchten. Bij een boer werd aangeklopt om een schuilplek voor de nacht, maar deze 
liet slechts een deel van het gezelschap binnen. Zo werd haar ouderlijk gezin buiten-
gesloten, omdat zij niet tot de juiste kerk behoorden. 
Deze en andere ervaringen zijn vormend geweest en hebben Hinke gemaakt tot de 
bijzondere persoon die zij was. Op een geweldige manier had zij geleerd om te re-
lativeren. Ze had een groot gevoel voor humor en kon bijzonder geestig uit de hoek 
komen. Elk jaar als ik op het eiland kwam om als gastpredikant een zondagse dienst 
te verzorgen, ging ik bij ze aan en spraken we samen over vroeger en nu, over kerk 
en wereld, over lief en leed. Met het overlijden van mijn tante Hinke is dat hart-
verwarmende bezoek nu niet meer mogelijk. Wij wensen de achterblijvende familie, 
vrienden en kennissen sterkte met het verwerken van dit verlies.

Ds. Jelle Horjus, Arnhem

Wat staat er op het programma...

Retraitedagen op Vlieland
Van zondagmiddag 13 november tot en met woensdagmiddag 16 november hebben 
wij een herfstretraite op het programma staan.
Voor deze retraitedagen kunnen mensen zich aanmelden om op ons eiland te genie-
ten van de rust en de stilte én om in verbinding te komen met zichzelf. De mensen 
verblijven in één van onze hotels en de workshops vinden plaats in de kerk.
De workshops zijn gericht op een verdieping van het thema van deze retraite: thuis-
komen. We bieden diverse workshops aan, als schrijven, meditatief schilderen, yoga, 
bibliodrama, meditatie en bibliodans.
Voor belangstellenden zie onze website: www.protestantsegemeentevlieland.nl
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De engelen gaan weer bezoekjes brengen

Vorig jaar waren verschillende engelen in de adventstijd en met 
Kerst hier op Vlieland actief. Onzichtbaar liepen zij door de gloppen 
en de straten om mensen te verrassen met een bezoekje in de vorm 
van een kleine attentie. En wat is dat op prijs gesteld. Niemand had 
op een bezoekje gerekend en toch kwam de engel langs. En een week 
later weer… en weer… tot de Kerst. En wat hebben de engelen er een 
plezier aan beleefd. Eerst het bedenken van ‘wat zal ik dit keer bren-

gen’ tot het stiekem door het donker gaan om het weg te brengen. Sommige engelen 
waren al aardig op leeftijd en konden niet snel wegrennen als er een hond aansloeg 
die hen zou kunnen verraden. Andere engelen waren nog zo jong en renden naar de 
brievenbus om snel weer terug naar huis te gaan. Wij hopen dat ook dit jaar weer 
veel mensen (engelen én ontvangers) plezier gaan beleven aan ons engelenproject. 
Maar daar hebben wij jullie hulp bij nodig.

Engelen gezocht!!!
Wie wil kerstengel zijn en in de adventsweken en met kerst een ander anoniem ver-
rassen (vijf keer dus én het is ook niet de bedoeling dat jij je bekend maakt als en-
gel). Wanneer je je als engel aanmeldt krijg je nog precies uitgelegd hoe en wat en 
ook een tekst die je de eerste keer bij je attentie kunt voegen.
Iedereen kan een kerstengel zijn; volwassenen, kinderen, als gezin.

Wij zijn ook op zoek naar Ontvangers!!!
Weet jij iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken? Dat kunnen natuurlijk 
zieken en ouderen zijn of mensen die om wat voor reden ook weinig de deur uitko-
men. Maar dat kan ook iemand zijn die heel veel werk verzet of waarvan jij vindt 
dat diegene gewoon eens iets extra’s verdient. Misschien juist diegene waar je niet 
zo snel aan denkt, of die niet zo op de voorgrond staat. Het kunnen zowel ouderen, 
jongeren als kinderen zijn. De doelgroep is iedereen.

Let wel!!! We beginnen dit jaar weer helemaal opnieuw. Iedereen die engel wil zijn 
moet zich weer opnieuw aanmelden. En we beginnen ook weer met een blanco lijst 
voor Ontvangers. Aanmelden kan bij onze diakenen:
Cathrien de Jong, co.jong@planet.nl 06-12457917
Piety de Boer, deboerpiety@gmail.com 06-50557700
Graag met vermelding van je @-adres of telefoonnummer.
Aanmelden kan tot maandag 21 november.
Daarna hebben wij nog de tijd om engelen en ontvangers aan elkaar te koppelen. 
Als je je als engel aanmeldt nemen wij via de mail of telefonisch contact met je op.
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Stilte Cirkel
In de adventsweken zal op woensdagmorgen in de kerk een Stilte Cirkel worden ge-
houden. 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 kerken 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. We kun-
nen dan wat ervaringen uitwisselen en ik hoor dan ook graag wat jullie anders wil-
len of juist fijn vinden.

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

Zou je graag mee willen doen maar kan je niet op dit tijdstip, of kan je alleen op een 
avond, laat het mij dan weten. Als er meer mensen zijn kunnen we misschien een 
2de groep maken. Neem gerust contact met mij op: Anne-Mieke 06-57490586.

AGENDA

Woe. 2 november 10.00-11.00 uur Koffie-uurtje met een thema De Ton
Ma. 7 november 14.00 - Kerkenraadsvergadering Nicolaaskerk
Za. 12 november 10.00 - 16.00 uur Schoonmaken Kerk Nicolaaskerk
Zo. 13 nov 16.00 uur tot 
woe. 16 november 16.00 uur

Retraitedagen Nicolaaskerk

Tot maandag 21 november Aanmelden 
Engelenproject

Woe. 23 november 10.30-11.15 uur Stilte Cirkel Nicolaaskerk
Iedere werkdag van 16.30-17.30 uur Plek van Stilte 

(Open Kerk)
Nicolaaskerk
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Berichten uit de kerkenraad

Veranderde samenstelling Kerkenraad
Tot ons aller spijt heeft Jaap van der Kooij al zijn taken binnen de kerkenraad terug-
gegeven. Jaap heeft aangegeven dat hij beschikbaar wil zijn voor vrijwilligerswerk.
Om het werk binnen de kerkenraad door te laten gaan hebben wij een herverdeling 
gemaakt van taken en personen. Harry van Keulen neemt voorlopig het scribaat 
over en onze predikant het voorzitterschap.
Op dit moment is er een vacature ouderling - kerkrentmeester.

Hulp gevraagd voor het schoonmaken van de kerk
Beste Vlielanders en Vlielandgangers/liefhebbers.
Op zaterdag 12 november a.s. willen we de kerk gaan schoonmaken. Maar hierbij 
kunnen we wel wat extra handen gebruiken en daarom willen we hierbij een oproep 
doen om ons te helpen! Als u/jij ons wilt helpen, dan kunt u zich, per telefoon of 
mail, opgeven bij: Cathrien de Jong; 06-12457917 en/of Piety de Boer; 06-50557700 
of deboerpiety@gmail.com 
We beginnen ’s morgens om 10.00 uur en hopen ’s middags om 16.00 uur een scho-
ne en lekker ruikende kerk te hebben. Wij hopen op een mooi ploegje en gaan er een 
fijne dag van maken! Voor koffie met iets lekkers erbij en een lunch wordt gezorgd.

Cathrien de Jong en Piety de Boer, diakenen

Collectes 
Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van augustus en september:
Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje ‘Over ons’ 
en dan naar Financiën. 
Zondag 2 oktober: voor de Protestantse kerk - Kerk & Israël 
Zondag 9 oktober: voor de Protestantse kerk - Missionair werk 
Zondag 16 oktober: voor KiA - Zending (Indonesië)
Zondag 23 oktober: voor Eigen diaconie 
Zondag 30 oktober: voor Dorcas 
Zondag 6 november: voor KiA - Zending (Zambia) 
Zondag 13 november: voor KiA - Zending (Golfstaten)
Zondag 20 november: voor de Protestantse kerk - het Pastoraat 
Zondag 27 november: voor KiA - Werelddiaconaat (Colombia), 1ste advent
Zondag 4 december: voor KiA - Werelddiaconaat (Libanon/Jordanië/Irak), 2e advent 
Zondag 11 december: voor KiA - Diaconaat Nederland, 3de advent 
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
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Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg 

Aan de Wadkant
Een van onze favoriete Vlielandse loopjes beweegt zich langs de dorpsdijk, aan de 
wadkant. Een kleinzoon - hij studeert waterbouw - schreef over die dijk een scrip-
tie. Maar ons gaat het daar natuurlijk om de stilte en de roep van zilvermeeuw en 
Jan van Gent. Pas onlangs leerde ik wat die roep allemaal kan betekenen: aandacht 
trekken van het andere geslacht, waarschuwen voor gevaar, of simpel: kijk eens hoe 
sterk ik ben. Vogels zie je ook in de Klaas Douwes Vijver en andere zoetwaterplas-
sen: eenden, ganzen, zwanen. Ik wist al dat de vliegtuigindustrie jaloers is op hun 
navigatiekwaliteiten. Maar recent las ik dat sommige ganzen op hun vlucht naar het 
zuiden zo’n vijftienhonderd kilometer lang vliegen zonder te stoppen. De Bijbel zegt 
dat je God kunt leren kennen uit de natuur. Maar in een van die vijvers zagen we 
ook twee eenden die elkaar naar het leven stonden. Al vechtend zaten ze achter el-
kaar aan. Natuurlijk wist ik dat niet alles in de natuur zo harmonieus is. Kijk naar 
de films van David Attenborough en je ziet dat de sterksten de zwakkeren aan stuk-
ken scheuren. Dat God liefde is, kan je in elk geval niet opmaken uit de natuur. De 
apostel Paulus schrijft dat de hele schepping zuchtend uitziet naar verlossing.
Voor die verlossing moet je naar de Bijbel, naar Jezus. Hij garandeert ons dat er 
dankzij Hem inderdaad een (ver)nieuw(d)e aarde komt. Geen zonde en dood meer, 
maar shalom, dat is: leven zoals dat steeds door God is bedoeld. Totaal los van het 
hier en nu? Welnee, aan die wadkant al vingen we er een glimp van op. 

Aad Kamsteeg
 

Overvloed

Ondanks de droogte is er heel veel fruit. In de dorpstuin hangen heel dikke peren 
stijf tegen elkaar aan. Ook de appels hangen in overvloed aan de bomen. Wij heb-
ben de hele zomer al veel frambozen en bramen in de tuin: van die sappige dikke 
vruchten. Hoe is het mogelijk! Het gras in de weilanden om ons heen is nog groen, 
zij het met een licht bruin waasje eroverheen. De puntjes zijn een beetje dor. Wat 
hebben wij geluk, dat we hier wonen! Wat is het fijn, dat we een droog bed hebben, 
een douche en een koelkast vol heerlijk eten. Wat is het een luxe, dat ik mijn tijd en 
energie kan besteden aan spiritualiteit en muziek. Laten we elke dag proberen de 
mooie en goede dingen te zien, en te luisteren naar de vogels en de stilte. Misschien 
hebben we dan meer moed om de problemen onder ogen te zien die er zeker ook zijn 
in de wereld van vandaag de dag. Misschien laten we ons dan niet verdrietig maken 
of machteloos, maar vinden we een manier om echt mee te leven en mee te voelen 
met de ander. Al was het alleen maar omdat wij zo’n overvloed hebben.

Susan G. Boukema-Koopman, Em. pastor

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland
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Vieringen

17 oktober  aanvang 19.30 uur
21 november  aanvang 17.00 uur
19 december  aanvang 17.00 uur

Inlichtingen over de plaats: Mevrouw A. Roos-van der Heide, Lutinelaan 6, 8899 
BE Vlieland, tel. 0562-4515 49 of pastor S. Boukema 06-53 26 93 30

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: 06-3269330

pastoor Marco Conijn
werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ  Dronryp
email: c.m.conijn@hotmail.com
telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503

Dinsdagmiddagfilms oktober 2022 - maart 2023

Voor het zevende seizoen draait in Podium Vlieland voor eilanders tijdens de don-
kere maanden een middagfilmprogramma. Een keer per maand op een dinsdagmid-
dag. De films worden uitgekozen door een filmcommissie, geleid door Jelva van der 
Werf, dit jaar aangevuld met Judith van Houten en Anne-Mieke van der Plaat.  Na 
afloop is er voor wie wil een nazit, waarin we onze eerste indrukken over het the-
ma van de film met elkaar delen (Er zijn geen foute of goede indrukken.) In hotel 
Bruin. Dit seizoen starten de films om half 3.

11 oktober: Supernova 2021 Engeland
94 min. met Colin Firth en Stanley Tucci
Intieme roadmovie. Het gaat in deze film 
niet zo zeer om Tuskers diagnose, dan wel 
om de veranderende dynamiek in een re-
latie, die uitstekend vertolkt wordt door 
de twee hoofdrolspelers. Geen spannende 
plot maar de subtiel vertolkte emoties door 
expressies en lichaamstaal die het verhaal 
vertellen. Prachtige natuurshots van het 
Lake District.
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15 november: The Father, Eng/Fr, 2020
97 min. Met Anthony Hopkins en Olivia Colman, twee ster-
spelers.  
Over  hoe een dementerende man met alzheimer zijn om-
geving ziet. De film verwart en desoriënteert en haalt onze 
belevingswereld door de mangel. 

CONCERTEN bij KAARSLICHT 2022
Nicolaaskerk Oost-Vlieland 38ste seizoen.
De concerten beginnen om 20.30 uur (deur open 20.00 uur) Entree € 17,50.

Toegangskaarten: 
Op de dag van het concert van 10.00 tot 12.00 uur aan de kerk als het concert op 
woensdag is; van 11.00 tot 12.30 uur als het concert op zaterdag is. Cash of pinnen.
Reserveren: www.protestantsegemeentevlieland.nl Tel.06-30873617.
De concerten worden mede mogelijk gemaakt door Hotel De Herbergh van Flieland

• Zaterdag 15 oktober: TRIO 258
TRIO 258 bestaat uit pianiste 
Lestari Scholtes, violist Eduardo 
Paredes Crespo en cellist Leonard 
Besseling. Drie bevlogen mu-
sici met een rijke kamermuziek-
historie in binnen- en buitenland. 
Het Trio ontleent haar naam aan 
het adres Keizersgracht 258 te 
Amsterdam waar de cello van 
Leonard gebouwd werd door diens 

vader en waar een sfeervolle repetitieruimte werd geschapen. Inmiddels werd in 
vele belangrijke zalen (zoals het Concertgebouw Amsterdam en Tivoli Utrecht) op-
getreden en was en is het Trio regelmatig op festivals en in tv- en radioprogramma’s 
te horen. 

Op dit laatste Concert bij kaarslicht van dit jaar speelt het Trio werken van L. 
van Beethoven (Pianotrio in E flat, opus 70 nr.2) de Turkse pianist en componist 
Fazil Say  (Space Jump) en het beroemde emotionele Tweede Pianotrio van D. 
Shostakovich.
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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!

Gebed: Instrument van uw vrede

God, 

maak mij een instrument van uw vrede.

Een triangel, voorzichtig, klein,

maar steeds weer doorgaand.

Of een viool, heftig en boos als het nodig is,

dan weer meeslepend.

Een fluit, wat lichtheid brengend,

om op te tillen.

Of een trom, welke trom ook,

krachtig en grondig.

Een tuba of een cello die de diepte zoekt,

inhoud geeft.

Of een piano 

voor de verbinding.

God,

Maak ons een orkest van uw vrede.

Ieder een eigen instrument,

ieder de ruimte.

Samen zoekend naar de muziek.

Dat het zo zal zijn.

Een gedicht van ds. Harmke Heuver
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Kopij 
De kopij voor de volgende kerkbel (december 2022/januari 2023) kan worden opgestuurd 
t/m donderdag 24 november 2022 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


