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Beste lezers,

Voor u ligt de Kerkbel voor april/ mei 2022. Ook deze 
keer weer met informatie over het gebeuren in onze 
kerk en met leuke stukjes om te lezen. Denk bijvoor-
beeld aan de kerkdiensten die er iedere zondag ge-
houden worden, aan de RK-vieringen die hier iedere 
maand gehouden worden en voor de komende maan-
den staan er veel meer activiteiten op de agenda. 
Verder vindt u in deze Kerkbel het ‘in memoriam’ van 
Jan Jacob Houter.
Ook staan er weer de bijdragen in van pastor Susan Boukema, van Aad Kamsteeg 
en het overzicht van de concerten bij kaarslicht van 2022 die in juni weer beginnen 
en dus nu alvast informatie hierover. Maar naast de bekende concerten bij kaarslicht 
gebeurt er nog veel meer in de kerk, zie hiervoor de agenda.

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

Onderstaande reactie wil ik graag met u delen;

Vanuit Doetinchem veel waardering voor alle plannen en overwegingen om op jullie 
kostbare, heilige grond, de Nicolaaskerk, weer zoveel momenten van ontmoeting en 
verbondenheid te creëren.
Ik verheug me nu al om weer onder jullie te zijn. 
De Kerkbel; een weerspiegeling van wat er leeft, zet die ervaring nu al in me aan!

Hartelijke groeten van Petra den Dulk, 
sinds 1957 Vlielandganger
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-De kerkdiensten in april en mei 2022:

Zondag 3 april, 10.00 u. 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist: Bert Huibers, Schoorl

Zondag 10 april, 10.00 u. Palmpasen
 ds. Jaap Meijer, Bennekom
 organist: Otto Roelofsen, Kimswerd

Donderdag 14 april, 19.30 u. Witte Donderdag met viering van brood en wijn 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist: Ab Weegenaar, Kampen

Vrijdag 15 april 19.30 u. Goede Vrijdag 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist: Ab Weegenaar, Kampen

Zaterdag 16 april, 21.30 u. Stille Zaterdag met viering van brood en wijn 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist: Ab Weegenaar, Kampen

Zondag 17 april, 10.00 u. Paasmorgen
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland 
 organist: Ab Weegenaar, Kampen

Zondag 24 april, 10.00 u.  
 ds. DirkJan Lagerweij, Zwolle
 organist: Ite Wieringa, Groningen

Maandag 25 april, 19.30 u.
 Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 1 mei, 10.00 u. 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland. 
 organist: Arend Nolles, Joure

Woensdag 4 mei, 19.15 u. Dodenherdenking  
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland

Zondag 8 mei, 10.00 u.  
 ds. Hetty Cohen Stuart, Oosterhesselen
 organist: Jan Sterenberg, Bolsward
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Zondag 15 mei, 10.00 u.   
 ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
 organist: Maarten Spaans, Rotterdam

Zondag 22 mei, 10.00 u. 
 ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
 organist: Maarten Spaans, Rotterdam

Maandag 23 mei, 19.30 uur
 Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Donderdag 26 mei, Emmaüswandeling met Ochtendgebed - Hemelvaart 
 7.00 uur Emmaüswandeling
 8.00 uur Ontbijt
 9.00 uur Ochtendgebed
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist: Frank Water, Voorthuizen

Zondag 29 mei, 10.00 u. 
 ds. Julia van Rijn, Leiden
 organist: Frank Water, Voorthuizen

Zondag 5 juni, 10.00 u. Pinksteren 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist: Otto Roelofsen, Kimswerd

Kerkplein 5

Dit jaar zullen de 4 en 5 mei vieringen anders zijn dan de vorige jaren. In mijn vori-
ge woonplaats hield de burgemeester op 4 mei - na de twee minuten stilte - een korte 
toespraak. Ik hoor hem nog zeggen ‘sinds 1945 is er in Europa geen oorlog meer 
geweest. En dat is een groot goed.’ Ik stond daar met heel veel andere mensen. En 
ik realiseerde mij toen dat het helemaal niet ‘vanzelfsprekend’ is om te leven zon-
der oorlog. Ik ben van 10 jaar na de oorlog. De oorlog - die hadden mijn vader en 
moeder, mijn opa’s en oma’s meegemaakt. Maar ik niet, mijn kinderen niet en mijn 
kleinkinderen niet. En alsjeblieft, dacht ik, laat dat zo blijven!
Helaas, het is 2022 en er is oorlog in Europa.

En ja, ik weet maar al te goed dat ‘onze’ oorlog, de 2de Wereldoorlog, voor veel 
mensen niet is afgelopen, maar nog steeds voortduurt. Ook voor kinderen van onze 
ouders die de oorlog hebben meegemaakt, de 2de en 3de generatie. Ook voor hen, 
die latere oorlogen hebben meegemaakt. Zij leven nog steeds met de oorlog.
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Ik ken de oorlog niet. Ik weet niet ‘van binnenuit’ wat oorlog doet met de gewone 
burger. Maar de angst, de onzekerheid, over wat er gebeurt met je geliefden… wat 
lijkt mij dat moeilijk. Je wilt toch dat ze allemaal veilig zijn. Je wilt ze toch bescher-
men tegen elke vorm van gevaar, van geweld.
De afgelopen weken is er een tv-serie waarin Daan Schuurmans 'Het verhaal van 
Nederland' vertelt. Het viel mij op met hoeveel oorlog, geweld en onderdrukking 
Nederland uiteindelijk het land is geworden waarin wij wonen. Het is helemaal niet 
vanzelfsprekend om in vrijheid te leven. Daar is heel wat strijd aan voorafgegaan.

Als ik in onze Nicolaaskerk ben denk ik soms ook aan de angst van mensen lang ge-
leden. Mensen die op het eiland wachtten op een gunstige wind om uit te varen.
Niet alleen de wind en de zee konden gevaarlijk zijn. Ook toen werd er gevochten, 
waren er oorlogen, oorlogen op zee. Wat zal er gebeden zijn in de kerk om een be-
houden vaart; om een veilige thuiskomst.

Het lijkt wel of leven in oorlog, in angst en spanning ‘vanzelfsprekender’ is, dan le-
ven in vrede! Door dit alles ben ik mij opnieuw bewust geworden hoe ik vanuit mijn 
eigen situatie naar de wereld kijk. Mijn situatie vind ik ‘normaal’ en ‘vanzelfspre-
kend’. Terwijl ik weet dat er over de hele wereld mensen in een andere werkelijk-
heid leven. Met heel andere zaken te maken hebben. Voor veel mensen is leven in 
angst het ‘normaal’.

Het Nationale 4 en 5 mei comité draagt ieder jaar een thema aan. Het thema voor dit 
jaar is ‘Vrijheid in verbondenheid’. Eind vorig jaar is dit thema al gekozen, nog voor 
de oorlog dus. Misschien dat juist de oorlog in Oekraïne en de dreiging van de oor-
log naar meerdere landen ons verbindt. Dat het ons doet beseffen hoe belangrijk het 
is om vrede met elkaar te doen. Na te denken en met elkaar te praten wat we daar-
voor nodig hebben. Dat je daar de ander bij nodig hebt. Want leven in vrede is een 
groot goed. En helemaal niet vanzelfsprekend.

Tot slot: al decennialang is de ontkerkelijking aan de gang. Steeds meer mensen 
gaan niet meer naar de kerk. Soms hoor ik mensen zeggen ‘Wacht maar tot er oorlog 
komt. Dan komt de kerk weer vol!’. Waarop ik al eens gezegd heb: ‘dan hoop ik dat 
de kerken leeg blijven!’.
Iedere werkdag is de Nicolaaskerk van half 5 tot half 6 open voor de Stille Kerk. 
Veel mensen maken hier gebruik van en veel mensen steken kaarsjes aan. Deze da-
gen worden aanzienlijk veel kaarsen aangestoken. Het is goed 
dat mensen deze plek weten te vinden. Dat er de mogelijkheid 
is om een lichtje in deze donkere tijd aan te steken. Een lichtje 
van hoop, een gebedslichtje; dit wordt in heel veel andere ker-
ken ook gedaan, op heel veel andere plekken - overal op de we-
reld. Dat er vrede mag komen - voor alle mensen!

Hartelijke groet,
ds. Anne-Mieke van der Plaat
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Jan Jacob Houter is op dinsdag 1 februari overleden. 
Hieronder een ‘In memoriam’ door Janke Boomsma. Hartelijk dank hiervoor!!

In Memoriam Jan Jacob Houter

Op 1 februari 2022 overleed Jan Houter. Thuis in zijn huis in de Dorpsstraat liet hij 
het leven los. Een week eerder op 25 januari vierde hij zijn 78ste verjaardag met 
familie en vrienden. We wisten dat Jan niet meer beter kon worden maar dat het zo 
snel zou gaan werd niet verwacht. 
Jan van Vlieland was Vlielander in hart en nieren maar werd geboren in Noord-
Holland in Hoorn als zoon van Klaas Houter en Marie van der Molen. Twee jaar 
later werd het gezin compleet met de geboorte broer van Jos. 
Toen Jan acht jaar oud was verhuisde het gezin naar Vlieland waar zijn ouders een 
kruidenierswinkel kochten. Jan werd vanaf het begin ingeschakeld voor hand- en 
spandiensten. Op Vlieland ging hij naar de lagere school en in Harlingen volgde hij 
het middelbaar onderwijs. 
Toen hij trouwde met zijn eerste liefde Irene gingen ze in Leeuwarden wonen en 
werken. Daar werden hun beide zonen Klaas en Erik geboren. Na verloop van tijd 
zijn ze teruggekomen naar Vlieland. Toen Ireen MS kreeg heeft Jan haar tot aan 
haar overlijden verzorgd. Een aantal jaren later hertrouwde hij met zijn tweede lief-
de Erna, zijn maatje. 
Jan zijn carrière, zijn betekenis voor zijn geliefde eiland is bekend. Zelfs meerdere 
regionale en landelijke dagbladen hebben een artikel gewijd aan het leven van dit 
bijzondere en getalenteerde mens. Hij genoot een grote bekendheid die zich uitstrek-
te tot over de grenzen.
Jan van Vlieland, ook ik ken hem al vele jaren maar Jan Houter heb ik pas de laatste 
paar jaar leren kennen. Leren Kennen? In hoeverre kun je ooit iemand kennen. 
Jan werd gekend als echtgenoot en vader, als schoonvader, opa en als vriend, als 
mede eilander en de badgasten kenden hem en dan ook nog heel veel mensen die 
hem leerden kennen vanuit zijn passie… de geschiedenis van Vlieland.
Als we al die verschillende vormen waarop Jan gekend werd bijeen konden brengen 
in een grote collage, zouden we dan een compleet beeld hebben van de mens Jan 
Jacob Houter? Of blijft er in de mens altijd een geheimenis. Een geheim waar de 
bron van leven zelf de kern van is.
Persoonlijk herinner ik mij vooral een paar gesprekjes met Jan waarin hij mij een 
kijkje vergunde in zijn grote warme hart maar ook sprak over de grote levensvragen 
en de krassen op zijn ziel. 
Tot slot nog een bijzonder verhaal over een toevalligheid in zijn leven. 
Jan vertelde, “ik was 16 jaar toen ik langs de bult fietste die klaar lag voor de 1 mei 
brand. Een grote bult met hout en ander brandbaar afval. Ik keek nog eens goed en 
mijn oog viel op een oud rieten koffertje. Ik was nieuwsgierig naar wat daarin zou 
zitten en ik nam het mee naar huis”.
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Jan wist nog dat zijn vader heel boos op hem was omdat hij dat zomaar van de bult 
had weggenomen. Maar Jan had ondertussen de inhoud van het koffertje gezien en 
zo jong als hij was, begreep hij de grote historische waarde er van. 
Want de inhoud bestond uit een eeuwenoud archief van de kerk van Vlieland. Zo 
maar achteloos weggegooid op de bult voor de 1 mei brand. Werd door deze gebeur-
tenis Jan zijn interesse voor de geschiedenissen van Vlieland gewekt?
Maar was het dan wel een toevalligheid dat juist hij dat koffertje zag liggen? 
Of..., viel het Jan toe omdat het bij Jan paste en het zijn Passie werd! 
Een passie waarmee hij aan Vlieland verborgen en bijna verdwenen geschiedenissen 
terug gaf. Een passie waar hij helemaal voor ging, veel levensvreugde aan beleefde 
en ons mooie boeken over de geschiedenissen van Vlieland naliet. 
Niet alleen zijn boeken maar ook zijn enthousiaste levenswijze wil ik hier memo-
reren en ook zijn liefde. Zijn liefde voor zijn dierbaren en voor Vlieland Jan zal in 
onze herinnering blijven niet alleen door zijn boeken maar ook door zijn enthou-
siaste manier van leven, zijn liefde voor zijn dierbaren, voor Vlieland en nog zoveel 
meer. Maar bovenal de liefde voor het leven zelf.
Dank dat je hier was Jan. 

Janke Boomsma.

Meeleven

John Deen heeft een ingrijpende operatie ondergaan.
Er volgen nu nog 2 maanden revalidatie in het Antoniusziekenhuis Nieuwegein.
Een kaartje kan gestuurd worden naar:
John Deen, Zorgspectrum, locatie St. Antonius Ziekenhuis, Afd. B3, kamer 313, 
Koekoekslaan 1, 3435CM Nieuwegein.

Wat staat op het programma …

Teksten en Poëzie - dinsdagmiddag 5 april
Dinsdagmiddag 5 april (van 14.00-16.00 uur) gaan we met teksten en poëzie aan de 
slag. Allereerst lezen we een aantal teksten en gedichten om vervolgens zelf te gaan 
schrijven. We werken met een thema. Iedereen is van harte welkom! 
Graag even aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586
Bij 4 aanmeldingen gaat de middag door! 

Leerlingen van De Jutter exposeren in de Nicolaaskerk - vrijdag 8 april! 
De afgelopen weken is door groep 6,7 en 8 hard gewerkt om een heuse tentoonstel-
ling voor elkaar te krijgen rond het thema: Alles komt goed. 
Vrijdag 8 april zal de tentoonstelling om 11.00 uur in de Nicolaaskerk worden ge-
opend. Heel mooi dat de Fanfare bij deze opening haar medewerking verleent.
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Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De tentoonstelling zal een 
paar weken in de kerk blijven tot na de herdenking van 4 en 5 mei.

Koffie-uurtje met een thema in de Ton (de 1ste woensdagmorgen v.d. maand)
Nu de coronamaatregelen zijn ingetrokken kunnen we ook in de Ton weer wat meer 
ondernemen. Inmiddels heb ik (Anne-Mieke, de predikant) kennisgemaakt met de 
bewoners van de Ton. En al koffiedrinkend met elkaar ontstonden er mooie gesprek-
ken over uiteenlopende onderwerpen. De bewoners willen dit wel vaker en zo heb-
ben wij afgesproken op de 1ste woensdagmorgen van de maand een koffie-uurtje te 
hebben met een gespreksthema. Er zijn al verschillende thema’s aangedragen.

Stille Week (12 april tot en met 16 april)
De week voorafgaande aan Pasen is de Stille Week. 
Deze naam herinnert aan de tijd dat er in de week 
voor Pasen geen rechtszaken, feesten en officiële 
gebeurtenissen mochten worden gehouden.
In de Stille Week zijn iedere avond in de kerk vie-
ringen die passen bij de gebeurtenissen van de da-
gen naar Pasen toe. Deze gebeurtenissen raken de 
gebeurtenissen van onze tijd. Daar zullen wij ook 
bij stilstaan. Maandag, dinsdag en woensdag is er 
een korte vesper die begint om 19.00 uur. We lezen 
een tekst uit de bijbel, we lezen een gedicht, we zijn 
stil en eindigen met een gebed.
Donderdag heeft de naam Witte Donderdag gekre-
gen. De naam verwijst naar de gewoonte om op 
Witte Donderdag alle kruisbeelden en andere beelden met een wit kleed te bedek-
ken. De door de katholieke kerk bepaalde liturgische kleur van deze dag is ook wit. 
In de Witte Donderdagviering staat het laatste avondmaal van Jezus centraal. 
Dan volgt de Goede Vrijdag. In deze viering gedenken we het lijden en sterven van 
Jezus. De herkomst van de naam ‘Goede Vrijdag’ is onduidelijk. In het Duits heet 
deze dag Karfreitag, wat betekent: kommervolle, treurige vrijdag.
Dan volgt de Stille Zaterdag, een dag van waken en hopen en van uitzien naar het 
licht. Een viering vol rituelen en symboliek met als hoogtepunt het binnendragen 
van de nieuwe Paaskaars: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die 
bij u blijft!
Na deze week van gedenken en vieren volgt de Paasmorgen. Het leven wint het van 
de dood, het licht wint het van het donker.
Met ons verstand is dit niet te behappen - sommige dingen moet je vieren, daar heb 
je rituelen en symbolen voor nodig, daar heb je verhalen voor nodig.

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
Dit jaar zal de dodenherdenking weer op de reguliere wijze plaats kunnen vinden.
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De herdenkingsbijeenkomst in de kerk begint om 19.00 uur.
De gedichten van de leerlingen staan weer centraal. En de namen van de geallieerde 
soldaten die op Vlieland begraven liggen worden ook nu weer door de leerlingen 
van het VMBO voorgelezen.
Ongeveer tien minuten voor acht uur verlaten we de kerk om in stilte naar het mo-
nument op de begraafplaats te gaan. Als u niet in de kerk was kunt u zich aansluiten.
Om acht uur zijn wij 2 minuten stil en gedenken wij hen die stierven voor de vrij-
heid. Vervolgens worden kransen en bloemen gelegd. 

Pelgrimage op zaterdag 7 mei
Een bedevaart of pelgrimage is een reis naar een bedevaartsoord die een bijzondere 
betekenis heeft binnen een religie. De laatste jaren is de pelgrimage weer herontdekt. 
Vooral de tocht naar Santiago de Compostella is heel populair. Niet zozeer vanuit 
godsdienstige motieven maar meer vanuit persoonlijke overwegingen. Vaak is de 
aanleiding een ingrijpende gebeurtenis in het leven, zoals het einde van het werk-
zame leven, een scheiding, het verlies van een dierbare, etc. 
Tijdens de tocht die meerdere dagen of weken duurt ben je aangewezen op jezelf. 
Er is geen luxe - je moet het doen met wat je bij je hebt, wat in je rugzak zit, en wat 
je onderweg tegenkomt. Het bijzondere van zo’n tocht zijn de ontmoetingen.
In de eerste plaats de ontmoeting met jezelf. Maar ook de ontmoeting met anderen. 
De gesprekken die je hebt - met jezelf maar ook met die ander.
Zo lopend door de natuur en trekkend door diverse landschappen heeft een helende 
werking op een mens.

Zaterdag 7 mei is er een ééndaagse pelgrimage op ons mooie eiland Vlieland.
Ons ‘bedevaartsoord’ is de mooie oude Nicolaaskerk. Dat is ons vertrekpunt maar 
ook onze bestemming.  Iedereen is welkom mee te doen met deze pelgrimage. 
Je moet wel goed kunnen lopen! Je kan kiezen uit 3 afstanden.
De langste afstand is 20 kilometer. Deze groep zal rond 10.00 uur starten.
De middenafstand is zo’n 12 kilometer. Deze groep zal rond 12.00 uur starten.
De korte afstand is 7 kilometer. Deze groep zal rond 14.00 uur starten.
Iedereen neemt zelf een lunchpakket of koek en drinken mee voor onderweg. En 
eventueel regenkleding. Let wel! We lopen niet individueel (tenzij je dat graag wilt) 
maar met elkaar als groep.

Alle groepen zullen tussen 16.00 en 17.00 uur in de 
Nicolaaskerk aankomen. Er staan dan drankjes voor 
ons klaar en rond 17.30 uur brengt de Vlielander Chef 
een heerlijke en voedzame maaltijd naar ons toe. Na de 
maaltijd sluiten we de pelgrimage af met een korte ves-
per. Rond 19.00 uur gaan we weer naar huis. Hopelijk 
hebben we dan een heel mooie en waardevolle dag met 
elkaar gehad.
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Aanmelden kan uiterlijk tot en met woensdag 4 mei (maar liever eerder!) met een 
berichtje naar jmbvanderplaat@hetnet.nl of naar 06-57490586. 
Graag met vermelding welke afstand je gaat lopen én of er rekening met een dieet 
moet worden gehouden. Kosten voor de maaltijd zijn € 15,00 euro.
Het eerste drankje wordt ons aangeboden. Een volgend drankje is € 1,00.
Iedereen die zich aanmeldt krijgt een dag van te voren de juiste vertrektijd door en 
eventueel meer informatie.

Emmaüswandeling op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei)
We starten de wandeling op de vroege morgen om 7.00 uur. 
In tweetallen gaan we op pad om eerst zelf na te denken over een thema wat je krijgt 
aangereikt. De eerste 15 minuten neem je de tijd om eerst zelf lopend in stilte na te 
denken over het thema. Daarna vertel je de ander waar jij zoal aan hebt gedacht. Wat 
het thema in jou heeft losgemaakt.
De ander kan jou verhelderende vragen stellen. Na 15 minuten draai je de rollen om 
en vertelt de ander wat hij/zij gedacht heeft en jij stelt verhelderende vragen.
Geniet vooral ook van de stilte en de natuur. Jullie bepalen zelf je route, je kan ook 
op een lekker plekje gaan zitten, maar probeer om 8.00 uur weer in de kerk te zijn.
Daar wacht de koffie op ons met een klein ontbijt.
Om 9.00 uur sluiten we af met een ochtendgebed.

Als de wandeling een probleem is, kan je toch meedoen. Bij mooi weer is er wel een 
plekje in de zon op het Kerkplein te vinden of lekker beschut in de kerk zelf. We 
zorgen dat er een tweetal ontstaat.
In elk geval is iedereen welkom om 8.00 uur voor het ontbijt.

Om een idee te hebben wat wij moeten inslaan voor het ontbijt is het fijn als je je 
aanmeldt. Dit kan bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586.
Er staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van het ontbijt.

Theatervoorstelling over dementie - 
donderdag 9 juni om 20.00 uur in de Nicolaaskerk
Theatermaker Thomas Borggrefe laat zich in zijn voorstellingen inspireren door zijn 
werk met mensen met dementie: gesprekken, ontmoetingen, naar muziek luisteren, 
stilte, er zijn zonder woorden. Zijn nieuwe theatervoorstelling is ‘Helderman’ en 
gaat over vergeten, gelukkig-zijn, muziek, ontreddering en het zoeken naar de grens 
van leven en dood. 

Een musicus heeft dementie en laat zien wat in hem omgaat. De voorstelling geeft 
diepe inzichten in de gevoels- en belevingswereld van een man met dementie, het 
proces laat een mens zien in al zijn kunnen, niet meer kunnen, onmacht en vragen: 
Wanneer is mijn leven met deze ziekte niet meer leefbaar?
Een actueel onderwerp, geen antwoord, maar voelen en zien, wat in iemand omgaat.



10

‘De wereld van dementie is een onbegrijpelijke, wonderlijke landschap vol kleuren, 
fragmenten, poëzie en grillige vormen. De voorstelling is een compositie van mu-
ziek, teksten, zwaarte en lichtheid, zoals het leven met dementie is.”

Thomas Borggrefe maakte al 5 voorstellingen over dementie. Voorstellingen waar-
in spelenderwijs veel informatie over de beleving van dementie wordt gegeven. 
Iedereen die met dementie in aanraking komt - of dit nu is omdat men zelf de diag-
nose heeft, als familielid of beroepsmatig - herkent elementen uit de voorstellingen. 
Borggrefe: “Ik probeer mijn publiek bewust te maken van het feit dat het wezen van 
de mens met dementie hetzelfde blijft. Het gevoel heeft geen dementie!”
Na afloop van de voorstellingen, gaat Thomas Borggrefe steevast in gesprek met 
zijn publiek. Hij beantwoordt vragen en roept vragen op. Hier komt zijn ervaring 
als geestelijk verzorger in de zorg voor mensen met dementiezorg mooi samen met 
zijn talent als theatermaker. Feitelijke informatie wordt afgewisseld met ontroerende 
beelden en verhalen met humor.

Waarschijnlijk gaat er een bijdrage gevraagd worden aan de bezoekers. Op dit mo-
ment is nog niet bekend hoeveel. Dit hangt ook af van wat er aan toezeggingen van 
de sponsoren binnenkomt. In de volgende Kerkbel meer hierover.

Agenda

Di 5 april 14.00-16.00 u. Teksten en Poëzie Nicolaaskerk

Woe 6 april 10.00-11.00 u. Koffie-uurtje met een thema De Ton

Woe 6 april 14.00 - Kerkenraadsvergadering Nicolaaskerk

Vrij 8 april 11.00-12.00 u. Opening expositie leerlin-
gen van De Jutter

Nicolaaskerk

Ma 11 april 19.00-19.30 u. Vesper Nicolaaskerk

Di 12 april 19.00-19.30 u. Vesper Nicolaaskerk

Woe 13 april 19.00-19.30 u. Vesper Nicolaaskerk

Don 14 april 19.30 u. Witte Donderdagviering Nicolaaskerk

Vrij 15 april 19.30 u. Goede Vrijdagviering Nicolaaskerk

Zat 16 april 21.30 u. Stille Zaterdagviering Nicolaaskerk

Zon 17 april 10.00 u. Paasmorgenviering Nicolaaskerk

Woe 4 mei 10.00-11.00 u. Koffie-uurtje met een thema De Ton

Woe 4 mei 19.00 u. Herdenkingsbijeenkomst Nicolaaskerk

Zat 7 mei v.a. 10.00-19.00 u. Pelgrimage Nicolaaskerk



10 11

Don 26 mei 7.00 u. Emmaüswandeling 
Hemelvaartsdag 

Nicolaaskerk

Zat  4 juni 20.30 u. Leids Barok Ensemble Nicolaaskerk

Zo 5 juni 16.00 en 20.30 u. VlieVocaal Nicolaaskerk

Don 9 juni 20.00 u. Theatervoorstelling over 
dementie

Nicolaaskerk

Iedere werkdag van 16.30-17.30 u. Plek van Stilte (Open Kerk) Nicolaaskerk

Andere activiteiten in de kerk

Naast de Concerten bij kaarslicht zijn er ook nog andere concerten en activiteiten in 
de kerk, wat te denken van het VlieVocaal. Zij bezingen het Vlieland van Toen en 
nu op zondag 5 juni [Pinksterzondag] om 16.00 uur en om 20.30 uur.
Het is een benefiet optreden voor het Restauratiefonds Nicolaaskerk.

Wanneer is Vlieland eigenlijk ontstaan? Wat zijn Queesters? Welk verhaal stond er 
in de ‘Flesschenpost ’die de dichter Slauerhoff beschreef? Van Liesbeth List weten 
we het wel, maar wat heeft Kenau Simonsdochter met het eiland te maken? Hoe 
liep een ruzie met de Terschellingers om het spek van aangespoelde potvissen af? 
Waarom hebben eilanders en bezoekers Vlieland zo lief en willen ze altijd terug 
naar het eiland?
Over dit alles zingt het Groningse ensemble VlieVocaal vrolijke en droevige liede-
ren. Het programma voert sprongsgewijs door de geschiedenis en laat je in liederen 
horen en in beelden zien wat je nog niet wist van het mooie eiland Vlieland.
Vlievocaal bestaat uit vijf zangers: Marieke Bouma, Gera Nijhof, Olga Schoonheim, 
Cas Straatman (ook muzikaal leider en pianist) en Bert Suhlmann. Zij maken voor 
dit programma gebruik van bestaand door Cas bewerkt repertoire en hebben een 
aantal nummers zelf geschreven.
Beleef mee hoe het Vlieland van rond 1300 is geworden tot het Vlieland van 2022!
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Berichten uit de kerkenraad

Collectes 

Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van april en mei:
Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje ‘Over ons’ 
en dan naar Financiën. 

Zondag 3 april:  voor KiA - 40-dagen collecte; Werelddiaconaat [Moldavië] 
Zondag 10 april:  voor KiA - 40-dagen collecte; JOP [PaasChallenge]
Donderdag 14 april: financiële ondersteuning hulp Oekraïne op Vlieland
Zaterdag 16 april:  financiële ondersteuning hulp Oekraïne op Vlieland
Zondag 17 april:  voor KiA - Paascollecte, Werelddiaconaat [Libanon]
Zondag 24 april:  voor Eigen diaconie
Zondag 1 mei:  voor Provinciaal Advies 4; Budgetmaatje Fryslân 
Zondag 8 mei:  voor KiA - Noodhulp [Nigeria]
Zondag 15 mei:  voor KiA - Diaconaat Nederland 
Zondag 22 mei:  voor de Prot. Kerk - Missionair werk
Donderdag 26 mei:  Diaconaal werk Vlieland
Zondag 29 mei:  voor de Prot. Kerk - JOP
Zondag 5 juni:  voor KiA - Zending [Zuid-Afrika] 

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL08RABO 0367 60007 14 t.n.v. 
Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waarvoor 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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Nieuwe kussens op banken en stoelen in de kerk, door Jos Houter

Hier een bericht over een actie die op Vlieland is gevoerd voor de kerk.
Twee jaar geleden, tijdens een begrafenisdienst in een kerk in Duitsland, ontdekte 
ik kussens voor op de banken in de kerk. Op Vlieland zat men op houten banken 
van 10 meter lang en smal. Terug op Vlieland hebben de Geitebreiers, samen met de 
Begrafenisvereniging [in de persoon van Tjerk Dijkstra] 2000 euro gesponsord voor 
een aantal kussens. Later hebben de makers van de kussens, het bedrijf Woesties op 
Vlieland, de helft van het maakloon gesponsord.
Na de overdracht waren de banken in de kerk gedeeltelijk voor ± 25% voorzien van 
kussens en de kerkenraad was zeer tevreden.
De kleuren die uitgezocht waren zijn roodachtig en geelachtig.
De Geitebreiers zijn toen een actie begonnen om de hele kerk te voorzien van kus-
sens en hebben flyers uitgedeeld en neergelegd. Hier werd massaal op gereageerd 
door burgers, verenigingen, de burgerlijke Gemeente en mensen van de vaste wal.
Van het geld werden alle banken van kussens voorzien en toen bleef er nog geld 
over. Voor de kansel staan 60 stoelen waarop een dun zitkussentje lag en na overleg 
zijn hier nieuwe [dikkere] kussens van dezelfde stof voor gemaakt. Ook deze zijn 
klaar.
Tot slot bleef er nog een bedrag van 150 euro over waarvoor een tegoedbon werd 
gemaakt om kaarsen te kopen.
Wij, als Geitebreiers en Begrafenisvereniging, willen alle schenkers van harte be-
danken voor het grote bedrag wat is opgehaald waardoor alle banken en stoelen in 
de Nicolaaskerk nu voorzien zijn van heerlijke zachte kussens.

Nieuwe kussen op banken en stoelen in de kerk, 2

Als kerkenraad zijn wij ontzettend blij en dankbaar met de nieuwe kussens 
op de banken en de stoelen en wij willen op deze plaats de Geitebreiers en de 
Begrafenisvereniging van harte bedanken voor hun actie en het vele werk wat ze 
gedaan hebben. 
Wat is het toch geweldig om te merken hoe groot een klein eiland kan zijn in zo’n 
actie. En natuurlijk ook een woord van dank aan de Woesties die al deze kussens ge-
maakt hebben, Paul en Marian, heel hartelijk bedankt!!!

De kerkenraad; 
Harry van Keulen, Jaap van der Kooij, 

Anne-Mieke van der Plaat, Cathrien de Jong en Piety de Boer 
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Pasen en de lente

Pasen, de lente,

een nieuw begin

nieuwe levens,

nieuwe kansen.

maar hoe vullen we die in?

Gaat het om het eten,

om de dingen er omheen

of denkt men nog aan

de betekenis die de mens

eraan gaf in de jaren voorheen?

Wat doe ik met Pasen,

begin ik opnieuw?

Geef ik mezelf de kans

om dingen beter te doen

of ga ik verder met mijn leven

op de manier zoals het was?

Ik weet het leven is niet kwaad gezind

maar af en toe denk ik kan het nou niet

anders, is dit nu alles, is dat wat er

met het leven wordt bedoeld? Mensen vechten

of maken ruzie om niets.

Wat doen we met Pasen dit jaar?

Je hebt nog maar zo kort om het

te bedenken, vier je het uitbundig

zonder de echte betekenis of 

sta je daar ook nog eens bij stil? 
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Bijdrage van een betrokken buitenstaander Aad Kamsteeg 

Jan van Vlieland

Die zaterdag was ik samen met één van onze dochters voor een weekend op Vlie-
land. Het was de dag dat Jan Houter, algemeen bekend als Jan van Vlieland, werd 
begraven. Ik was al sinds de jaren zeventig met hem bekend. Voor ons toen nog 
jonge gezin was hij de man die de zomeravondshows in Dorpsstraat of Kerkplein 
presenteerde. Als vakantieganger kon je eigenlijk niet om hem heen. En als jour-
nalist interviewde ik hem in juli 2019 voor het Nederlands Dagblad voor een ar-
tikel over hoe Vlieland wel Vlieland zou kunnen blijven. Maar daar stonden we 
dan die 5e februari 2022, ‘s middags rond een uur of twee, bij het standbeeld van 
VOC-ontdekkingsreiziger Willem de Vlamingh op het Veerplein. Van daaruit be-
gon de plechtigheid, een duidelijk eerbetoon aan de overledene. Het gebeurde alle-
maal op traditioneel Vlielandse manier. Voorafgegaan door twee op paarden rijden-
de herauten trok een bijna Dorpsstraat lange stoet van meelevende burgers naar het 
Kerkplein. Het personeel van de uit eerbied gesloten zaken stond respectvol langs de 
kant. De gordijnen van de woningen waren gesloten. Ik vond het indrukwekkend.
Jan van Vlieland was wel iemand. Misschien vereenzelvigen veel bezoekers van het 
eiland zijn naam met de fietsenverhuur vlak bij de VVV, schuin tegenover de boot. 
Een zinvolle activiteit natuurlijk. Maar Jan Houter was méér. Met zijn familie in 
de jaren vijftig naar Vlieland getrokken, werd hij ondernemer, Vlieland-historicus, 
raadslid, oprichter van het Vlieland-magazine, entertainer. Toen hij me in zijn met 
boeken en atlassen gevulde werkruimte achterin zijn tuin ontving, bleek nog eens 
hoe groot verteller hij was. Bij ons afscheid zei hij dat we bij een hernieuwde ken-
nismaking maar eens een goed glas wijn moesten drinken. Het is er helaas niet van 
gekomen.

Aad Kamsteeg

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.protestantsegemeentevlie-
land.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.
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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. 

Heilig

Op 15 mei verklaart paus Franciscus Titus Brandsma heilig. Voor veel mensen is dat 
een belangrijke dag: eindelijk erkent de Kerk dat Titus een bijzonder mens was, die 
iets van Gods liefde zichtbaar maakte in deze wereld. Voor anderen maakt het niets 
uit: zij vonden Titus toch al een heel bijzonder iemand.
Een heilige verwijst altijd naar de Eeuwige, nooit naar zichzelf. Een heilige is als het 
ware een glas-in-lood raam, waar het Licht doorheen schijnt.

Juist in deze tijd, waarin we niet meer weten wat we kunnen geloven en wat vervalst 
is op tv en in de kranten, hebben de woorden en daden van Titus Brandsma waarde. 
Hij had openlijk kritiek op de nazi-ideologie. Tijdens de bezetting van Nederland 
tijdens de tweede wereldoorlog verdedigde hij de persvrijheid. Hij vond dat de pers 
onafhankelijk en vrij nieuws moest kunnen brengen, zonder censuur. Hij moedig-
de de bisschoppen aan zich uit te spreken tegen de vervolging van de Joden en de 
schending van de mensenrechten. Dat kostte hem uiteindelijk het leven. Hij werd in 
januari 1942 gearresteerd en naar het concentratiekamp Dachau gestuurd, waar hij 
op 26 juli 1942 door een dodelijke injectie om het leven werd gebracht.

De woorden van Titus Brandsma toen zijn vandaag de dag nog steeds actueel:
‘Kniel neer voor het Gelaat van God in je broeder. Ben ik de hoeder van mijn broe-
der? Ik ken hem toch niet. Ik heb geen contact met hem…
Ja, je bent de hoeder van je broeder. Schep contact. Niet vragen. Niet omzien. Niet 
oordelen. Gewoon helpen.’

Susan G. Boukema-Koopman, Em. Pastor

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland
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Vieringen

25 april aanvang 19.30 uur
23 mei aanvang 19.30 uur 
20 juni aanvang 19.30 uur

COLOFON

R.K. Pastoraat Vlieland
pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)
woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum
email: susan@kpnplanet.n
telefoon: 058 266 19 81 / mobiel: 06 53 26 93 30

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

Concerten bij Kaarslicht

Al 38 jaar vinden in de periode mei tot oktober de Concerten bij kaarslicht in de 
17e-eeuwse Nicolaaskerk aan het Kerkplein plaats.
De serie geniet grote nationale en internationale bekendheid. Topmusici uit binnen- 
en buitenland verlenen graag hun medewerking aan de concerten die bij de eilanders 
en badgasten grote waardering ondervinden. In de sfeervolle kerk branden tijdens 
de concerten de kaarsen in de prachtige koperen kroonluchters (waarvan er één door 
Michiel Adriaansz. de Ruyter is geschonken). Ieder concert belooft een hoogtepunt 
van uw bezoek aan Vlieland te worden.

De serie begint meestal met Pinksteren. Verder zijn er concerten op de meeste zater-
dagavonden in juni en september en een enkele in oktober. En in juli en augustus op 
de woensdagavond (zie overzicht).

Reserveren
Voor de concerten bestaat de gelegenheid (ook lang) van te voren kaarten te reserve-
ren. Toegangskaarten kunnen gereserveerd worden via de knop 'Reserveren' en het 
versturen van het formulier bij elk op deze website vermelde concert.

Ook kunnen op de ochtend van het concert toegangskaarten worden gekocht (mits 
nog beschikbaar): als het concert op zaterdag is van 11.00 tot 12.30 uur en als het 
concert op woensdag is van 10.00 tot 12.00 uur aan de kerk.
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Vooraf gereserveerde kaarten kunt u op vermelde tijden betalen en ophalen bij de 
kerk. Kaarten die een kwartier voor aanvang van het concert niet zijn opgehaald 
kunnen aan anderen verkocht worden.
Komt u toch niet, laat het ons a.u.b. weten (bij voorkeur via email).
U kunt zowel met cash als met pin uw kaarten betalen.

Commissie Concerten bij kaarslicht,
Otto Roelofsen

tel. 0517-642141
email: o.roelofsen@hetnet.nl

CONCERTEN bij KAARSLICHT 2022.  
Nicolaaskerk Oost-Vlieland 38ste seizoen.

De concerten beginnen om 20.30 uur (deur open 20.00 uur) Entree € 17,50.

1. zaterdag 4 juni:  Leids Barok Ensemble

2.  zaterdag 11 juni:  Duo Puur 
  (Annegreet Rouw, harp en Petra v.d. Dolder, fluit)

3.  zaterdag 18 juni:  Meri Khojayan, viool en Robert Poortinga, piano

4.  zaterdag 25 juni:  Ensemble Rossignol 
  (zang, blokfluit, chitaronne, gitaar)

5.  woensdag 6 juli:  Grieg Pianoduo 
  (Elles van der Heiden en Siebert Nix)

6.  woensdag 13 juli:  Maris Strijkkwartet 
  (2 violen, altviool, cello)

7.  woensdag 20 juli:  Trio Escapada 
  (viool, cello, piano)

8.  woensdag 27 juli:  Willem Brons 
  (pianorecital)

9.  woensdag 3 augustus:  Amparo Lacruz (Barcelona), cello en 
  Juan Zurutuza, piano
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10.  woensdag 10 augustus:  Chimaera Trio 
  (klarinet, cello, piano)

11.  woensdag 17 augustus:  Jonge internationale topsolisten 
  (i.s.m.TIHMS)

12.  woensdag 24 augustus:  Daniël Zaretsky 
  (Sint-Petersburg), orgel

13.  woensdag 31 augustus:  Merel Vercammen, viool en Dina Ivanova, piano

14.  zaterdag 10 september:  Duo Inside Out 
  (Doriene Marselje,harp en Celia Garcia Garcia, piano)

15.  zaterdag 17 september:  The Hague String Trio en Pauline Oostenrijk, hobo

16.  zaterdag 24 september:  Shuann Chai, piano en ………….

17.  zaterdag 15 oktober:  Trio 258 
  (viool, cello en piano)

Toegangskaarten: 
Op de dag van het concert aan de kerk van 10.00 tot 12.00 uur als het concert op 
woensdag is, van 11.00 tot 12.30 als het concert op zaterdag is. Cash of pinnen.

Reserveren: www.protestantsegemeentevlieland.nl of tel.0630873617

De concerten worden mede mogelijk gemaakt door Hotel De Herbergh van Flieland.
 

• Zaterdag 4 juni: 
 Leids Barok Ensemble (Het LBE). Openingsconcert.
Het befaamde LBE komt opnieuw naar 
Vlieland! Drie keer eerder werd met groot 
succes opgetreden in de Nicolaaskerk. Het 
Ensemble bestaat uit op darmsnaren spelende 
strijkers en klavecimbel, totaal 15 personen.
Solist is cellist Fred Edelen (Koninklijk 
Concertgebouw Orkest). Er worden o.a. cello-
concerten gespeeld van Vivaldi en C.P.E.Bach.
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• Zaterdag 11 juni: 
 Duo Puur (harp en fluit).
Harpiste Annegreet Rouw en fluitiste Petra 
van den Dolder vormen al meer dan 15 jaar 
Duo Puur. Beide musici zijn afgestudeerd aan 
het Conservatorium van Enschede. Gespeeld 
wordt er in musea, kerken, op universiteiten en 
voor overheidsinstanties. 
De te spelen muziek wordt altijd toegelicht en 
aangepast aan de locatie en het te verwachten 
publiek. 
Op Vlieland worden composities gespeeld van 
o.a. Piazzolla, Ibert en H.Andriessen.

• Zaterdag 18 juni: 
 Meri Khojayan (viool) en Robert Poortinga (piano)
Meri en Robert behoren langzamerhand tot de vas-
te gastmusici in de serie Concerten bij kaarslicht. 
Armeens en Fries van oorsprong wonen zij thans 
in Italië en vormen zij (ook in het dagelijks leven) 
een hecht muzikaal paar.
Op Vlieland brengen zij een mooi programma 
met vioolsonates van Cl.Debussy, R.Hahn en 
G.Enescu terwijl als slotstuk gekozen is voor de 
bekende Concert Rhapsody `Tzigane` van Maurice 
Ravel. 

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!



Kopij 
De kopij voor de volgende kerkbel [juni/juli 2022] kan worden opgestuurd t/m donderdag  
19 mei 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
  tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

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

 Ouderling/scriba/ S.J. van der Kooij, Dorpsstraat 125, 8899 AE Vlieland 
 Kerkrentmeester: tel. 06-22801607; e-mail: jaapvdk4@gmail.com

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

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

 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


