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Beste lezers,

Voor u ligt de nieuwe Kerkbel met weer fijne stukjes 
om te lezen en met informatie over het gebeuren in 
onze kerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kerkdien-
sten die er iedere zondag gehouden worden, aan de 
RK-vieringen die hier iedere maand gehouden worden.
Maar denk ook aan de concerten bij kaarslicht!
Verder vindt u in deze Kerkbel het ‘in memoriam’ van 
Jelle Horjus en Steef Stolp.
Ds. Anne-Mieke stelt zich aan u voor.
Ook staan er weer de bijdragen in van pastor Susan Boukema en van Aad 
Kamsteeg.
Iets nieuws is dat we voortaan de mutaties van de kerkleden gaan vermelden en mis-
schien zijn er nieuw ingekomen leden die iets over zichzelf willen vertellen. In deze 
kerkbel is dit wel het geval.
Wij zijn erg blij met u als lezers en misschien komt het wel eens voor dat u ergens 
op wilt reageren, dat mag, 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@protestantsegemeentevlie-
land.nl of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW  Vlieland

Wij zien uit naar uw reacties!
Redactie Kerkbel

 
De kerkdiensten in augustus en september 2021:

Zondag 22 augustus, 10.00 u. 
 ds. Rob Visser, Vlieland
 organist; Jan Kleinbussink, Schalkhaar

Zondag 22 augustus, 19.00 u. 
 De ‘Preek van de Leek’ met Jan Houter
 Muzikale omlijsting; Judith Olthuis

Zondag 29 augustus, 10.00 u. 
 ds. Wim Beekman, Koudum
 organist; Vincent van Laar, Eelderwolde
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Zondag 5 september, 10.00 u. 
 ds. Rob Visser, Vlieland
 organist; Ite Wierenga, Groningen

Zondag 5 september, 19.00 u. 
 De ‘Preek van de Leek’ met John Deen
 Muzikale omlijsting; Judith Olthuis

Zondag 12 september, 10.00 u. 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 19 september, 10.00 u. 
 ds. Julia van Rijn, Leiden
 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Maandag 20 september 19.30 u.
 Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 26 september, 11.00 u. 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland en 
 Aad van Endhoven, Rotterdam
 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 3 oktober, 10.00 u. 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Frans Selllies, De Bilt

Zondag 10 oktober, 10.00 u. 
 ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
 organist; Maarten Spaans, Rotterdam

Wil je therapie, ga naar Vlie

In één van de winkels aan de Dorpsstraat zag ik een T-shirt met woorden van die 
strekking.
Het sprak mij aan en daarom deze aanhef. Aan u lezers behoef ik niet uit te leggen, 
hoe waar dit gezegde is. Of u woont op dit eiland of u leest dit blaadje, omdat u van 
Vlieland en de Vlielanders houdt.
En onder dit eerbiedwaardige gezelschap willen mijn vrouw Herma en ik zich graag 
ophouden.
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Ooit gevraagd om tijdens de zoektocht naar een nieuwe predikant hier interim-do-
minee te zijn in de zomer, zijn ook voor ons vele deuren opengegaan, waarvan wij 
eigenlijk geen vermoeden hadden.
Natuurlijk had ook ik hier al een aantal jaren jaarlijks een kerkdienst mogen leiden, 
maar zo langdurig verkeren in de nabijheid van een eeuwenoud kerkgebouw en de 
kans krijgen om tijdens huisbezoek en activiteiten een grote groep Vlielanders te 
ontmoeten heeft een therapeutische werking.
Het is iedere dag een feest om het kerkgebouw te openen en 's avonds te sluiten. 
Zowel aan het begin als aan het einde, vaak als het allang donker is. 
De serene rust, het f lauwe licht, de kleurstelling en de geest van eeuwen geloofs-
vertrouwen en geloofsworsteling, van twijfel, wanhoop en begeestering, daalt op je 
neer.
En dan het huisbezoek. Met dubbele lijsten met soms dezelfde en dan weer heel an-
dere namen en adressen trok ik het dorp rond. Vaak gesprekken aan de deur, geluk-
kig ook met zekere regelmaat een spontaan of gepland bezoek. Helaas ook een sterf-
geval, waardoor ik deelgenoot werd van een indrukwekkende traditie.

Ook werd ik meegenomen op de zoektocht, die de kerkenraad maakte, nu toevallig 
samenvallend met onze komst op dit eiland begin juni de gemaakte afspraken tus-
sen de kerkelijke gemeente en de Stichting Nicolaaskerk werden geïmplementeerd. 
Natuurlijk moet iedereen dan weer een nieuwe plek innemen en is er sprake van ge-
deelde verantwoordelijkheid.
Maar ook daar zie je, dat zowel stichting als kerkelijke gemeente tot het uiterste 
gaan om het huis van de gemeente, de prachtige Nicolaaskerk, goed te onderhouden 
en de verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen. 
Uit al het bovenstaande kunt u met recht en reden concluderen, dat Herma en ik het 
hier nog steeds reuze naar de zin hebben.

We zien weinig van strand en duinen, maar des temeer proeven wij door alle ont-
moetingen veel van het goede van dit eiland. Voeg daaraan toe, dat de eerste preek 
van de leek, verzorgd door Grietje Horjus door haar inspirerende toespraak, de 
professionele muzikale ondersteuning van Judith Olthuis en 
de aanwezigheid van zo’n 70 merendeels Vlielanders een ecla-
tant succes bleek. Alle reden te vertrouwen op een zelfde suc-
ces, wanneer Jan Houter op 22 augustus en dr. John Deen op 5 
september hun lekepreken houden ’s-avonds om 19.00 uur in de 
Nicolaaskerk.

U allen van harte gegroet, Rob Visser
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De Preek van de Leek

De "Preek van de Leek" is landelijk een groot succes gebleken. Vaak werken be-
kende Nederlanders hier aan mee afkomstig uit de diverse disciplines en beroeps-
groepen. Maar het zijn vaak ook plaatselijke bekende personen, die hun sporen in 
de samenleving hebben verdiend en van wie men vaak niet veel weet. Daarnaast is 
het zo, dat een toenemend aantal Nederlanders totaal onbekend is geraakt met het 
Christelijk geloof en met de kerk. Er is wel vaak beeldvorming, die de kerk  in meer-
dere opzichten tekort doet. Maar er is geen antwoord.
De Preek van de Leek wil hierop pogen een antwoord te geven.
Allereerst het signaal, dat het in de kerk gaat om zaken, die de actualiteit betreffen
Dat in de kerk juist ook mensen aan het woord mogen komen, die grote vraagtekens 
zetten bij de zin van kerk en /of geloof.
En tenslotte dat het de moeite waard je op te trekken aan wat mensen, die veel be-
tekenen of betekend hebben als inspiratiebron hebben beleefd. Waar ze hun energie 
aan ontlenen en hoe ze denken om te gaan met de grote vraagstukken van onze tijd.
Het levert veelal uiterst verrassende uren op, waarover menigeen nog lang nadenkt 
en spreekt.
Onze sprekers zijn alle drie bekend met de kerk en geloof en hebben daarin eigen 
voren getrokken. Op Vlieland kent iedereen hun. Hoe goed is het niet van hen te ho-
ren uit welke bron zij putten en hoe zij denken over wat ons nu en in de toekomst te 
doen staat.
Iedere spreker zal daarin zijn eigen weg gaan en is volstrekt vrij in wat hem /haar bij 
de toespraak voor ogen staat.
Judith Olthuis heeft met ieder van hen tevoren contact over de te kiezen muziek.
Het beloven spannende en inspirerende uren te worden in een gebouw, dat de geest 
van eeuwen ademt en een thuis is geweest voor talloze opvattingen en denkwijzen.
En hoe mooi is het niet om dan je oor te luisteren te leggen bij Vlielanders, die heb-
ben getoond met nietsontziende ijver een bijdrage te leveren aan het welzijn op dit 
eiland en daarin zal ieder vogeltje zingen zoals het gebekt is. Wat is er mooier en 
leerzamer?
En wat fijn dat Nel Cupido iedere keer een gedicht zal gaan voordragen.
De eerste avond hebben we ondertussen gehad met Grietje Horjus en wat was dit 
mooi!!!

Graag tot ziens in de Nicolaaskerk, voor de volgende twee ‘preken’ op de zondagen 
22 augustus en 5 september, aanvang 7 uur!

Rob Visser
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Uit de gemeenschap van kerk en eiland

In memoriam Jelle Horjus.

Jelle Horjus is op dinsdag 25 mei overleden en op zondag 30 mei hebben wij hem 
herdacht. We hebben aan Aad van Endhoven gevraagd of wij zijn stukje, wat hij op 
zondag 30 mei, vertelde in de kerk, mogen gebruiken. 
Hieronder zijn verhaal. Hartelijk dank hiervoor!!

Op Zondag 30 mei zei ik het volgende: Afgelopen dinsdag is overleden Jelle Horjus, 
geboren 27 december 1930, dus Jelle zou dit jaar 91 jaar worden.
Afgelopen dagen hebben we gemerkt dat het heengaan van Jelle een grote indruk 
heeft gemaakt hier op Vlieland. Ook hier in onze kerkgemeenschap.
Zelf ben ik erg dankbaar dat ik een ochtend lang aan zijn lippen mocht hangen (een 
paar weken terug) als hij vertelde over zijn jeugd, het varen, de oorlog op Vlieland, 
de stormen en de strenge winters. Jelle was kapitein bij Doeksen. Begonnen op de 
binnenvaart. 
Vanaf zijn 17e jaar was hij met Hinke. Eerst verkering daarna getrouwd. Al die ja-
ren samen. Jelle is in vele opzichten een bekwaam stuurman. Niet alleen op een 
boot, als jullie begrijpen wat ik bedoel! Hij was vriendelijk, mild, en heel geduldig. 
Geduldig: De boot op het dressoir getuigt daarvan. En (zei hij vol trots) de boot in 
het museum hier ook van eigen hand!!
Jelle is ook voor onze kerkgemeenschap hier van grote betekenis geweest. Zat re-
gelmatig in de kerkenraad, deed mee in de beroepingscommissies van een nieuwe 
predikant. Leefde tot op het laatst heel erg mee, ook al werden de diensten niet meer 
lijfelijk bezocht.
Jelle wordt tot op de dag van vandaag “Jonge Jelle” genoemd. Toen ik dat voor  
het eerst hoorde, dacht ik dat de mensen een andere Jelle voor zich hadden. Nee: 
“Jonge Jelle” voor deze Jelle! Nou de mensen hier weten het, dat kwam omdat zijn 
neef ook Jelle heette en hier eerder op het eiland was. Maar “Jonge Jelle” bleef hij. 
Inderdaad… “Jonge Jelle” bleef hij tot op de dag van vandaag. En terecht zeggen we 
ook daarbij: Omdat Jelle altijd jong gebleven is!! Hoe hoog de jaren ook klommen: 
“Jonge Jelle”.
Jelle weet ook wat mantelzorger zijn is. Tot op het laatst is hij dat voor zijn Hinke 
geweest. Een lieve man, een zorgzame vader en pake. Je zegt het zo gemakke-
lijk, maar als het over Jelle gaat komen bij sommige mensen (ook vriendinnen en 
vrienden van hem) de tranen in de ogen. We dragen het leven van Jelle op aan de 
Eeuwige en we bidden Hinke, Alie, Sietske en Harry, Grietje en Jan de klein- en 
achterkleinkinderen kracht en sterkte toe in deze en de komende tijd.
Dat het geloof, de vriendelijkheid, de mildheid, de hoop, het geduld, de trouw en de 
liefde die Jelle Horjus uitstraalde om hem heen levend worden in de achterblijvers 
en een voorbeeld voor vandaag en morgen en alle dagen die ons aan deze kant van 
het bestaan gegeven zijn.
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In memoriam Steef Stolp

Op 28  juli overleed Steef Marien Stolp in de leeftijd van 76 jaar. Hij woonde sa-
men met zijn vrouw Jet aan de Willem de Vlaminghweg 3A. Steef, want zo leeft hij 
in ons aller herinnering voort, kende een prachtig en gezegend leven. Accountant 
was zijn beroep, maar hij oefende dat op een heel bijzondere wijze uit. Zijn voorma-
lig  vennoot, Robert Fennis haalde een paar legendarische herinneringen op, waaruit 
bleek, dat Steef in de allereerste plaats een mensen-mens was. Niet de zaak, maar de 
mens was voor hem belangrijk en dat straalde van de gehele afscheidsbijeenkomst 
af. Lieve herinneringen van zijn kleinkinderen, bewogen woorden van zijn beide 
dochters Marette en Stefanie, afgewisseld door muziek van onder anderen Liesbeth 
List en Ramses Shaffy. 
Helaas heb ik Steef Stolp bij leven niet gekend, maar de prachtige foto van hem, die 
ik de avond tevoren aangereikt kreeg van de uitvaartleider om op de kist te plaat-
sen inspireerde mij. Het toonde een man met een oogopslag, die eigenlijk al voor 
zich sprak. Alle mooie woorden, die gezegd zijn waren in zijn ogen geschreven. 
Boekdelen van mildheid, ontvankelijkheid, onbevangenheid, onbaatzuchtigheid en 
bovenal liefde. Deze broeder die hoorbaar was in de stilte, ordelijk in de chaos, blij 
in het verdriet, actief in de rust, zichtbaar in het onzichtbare. Hij had het leven lief 
en het leven had hem lief.
En dat bleek wel uit het feit, dat hem, toen de schemering van verlies aan lichaams- 
en geest-kracht zich aan hem opdrong, nog vijf prachtige jaren op Vlieland ten deel 
vielen, waarin zijn Jet niet van zijn zijde week. 
Jet kreeg dan ook in de gedachtenisviering het laatste woord en zij voegde ons toe 
hoeveel rijke jaren zij samen doorbrachten. “Langzaam gleed je weg van mij en van 
het leven, dat je lief had. Zo ben je ook gestorven, we waren samen, jij en ik, je 
mocht gaan in het stille licht. Onze rijke jaren samen, ik koester ze in mijn hart.”. 
Het was alsof Toon Hermans dit wist toen hij dichtte:

“Ik heb’ het leven lief, het sterke en het broze
Het blije en het boze, ik heb het leven lief

En jij mijn liefste, jij hebt me van jouw leven
Het mooiste stuk gegeven, ik heb het leven lief.”.

En zo namen we afscheid van een mensenkind, die de woorden van het boek 
Prediker als waarheid mocht beleven, waar wij tijdens de bijeenkomst lazen in het 
13e vers van hoofdstuk 3: ”al het goede, dat een mens geniet en dat hij moeizaam 
heeft verworven is een geschenk van God.
De man, die zo hield van de wadden en van Vlie, zeezeiler en brok van liefde, en die 
wij met de woorden vrij naar Slauerhoff mogen loslaten:

“Ik wil luisteren naar zijn zwijgen
Daarna zal ik verder gaan
En de zee, ik weet het zeker

Zal zijn zwijgen wel verstaan.”
Rob Visser
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Terugblik

Ze hadden het niet al te breed
geen wit gesteven boorden
ze waren vissers – alle twaalf
een volk van weinig woorden.

Ze hadden nog geen beeldbuis
geen flats geen bungalowtjes
ze stoeiden aan het blauwe meer
met wank’le houten bootjes.

Geen DC8, geen maanraket
geen auto en geen koets
ze liepen op het witte strand
en meestal barrevoets.

Zo leefden zij, ze hadden niets
geen bad, geen telefoon, geen fiets
maar in hun midden zat een man
daar hielden al die vissers van.

Hij zocht het niet in telefonen
computers of in elektronen
Hij zocht het zonder valse schijn
in aardig voor elkaar te zijn.

Hij had het over “ander leven”
over vergeten en vergeven
over elkaar de hand toesteken
en over samen brood te breken.

Hij zei gewoon: Gij zult niet doden
en daarmee hield Hij ’t voor gezien
Hij had geen boeken vol geboden
Hij had er in totaal slechts tien.

Maar toen de rijken en geleerden
Hem hoorden, toen begon ’t venijn
het was bedrog, wat Hij beweerde
het leven mócht niet simpel zijn.

Ze hebben Hem toen vastgegrepen
ze hebben Hem de mond gesnoerd
het zware kruishout laten slepen
en Hem naar Golgotha gevoerd.

En het is nooit meer goed gekomen
want sinds men Hem heeft opgepakt
heeft men de liefde ons ontnomen
waarover Hij zo vurig sprak.

Maar altijd blijft het heimwee hangen
naar die eenvoudige mensenzoon
en altijd speur je nog ’t verlangen
naar Hem, die zelfs na al ’t gehoon

vanuit Zijn laatste kracht nog fluistert
Heer, vergeef hun wat ze doen -
altijd is er nog dat heimwee
naar die ene man van toen.

Toon Hermans.
Uit de bundel “Ik heb je lief”
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Bijna is het zover…

Mij is gevraagd een stukje te schrijven in de Kerkbel om mij 
voor te stellen.
Het is nu 9 augustus en over een maand woon ik op Vlieland. 
De verhuiswagen heeft daar dan op 8 september mijn spullen 
gebracht. Maar als deze Kerkbel uitkomt moet dat nog gebeu-
ren. Het staat er allemaal wat verwarrend en zo voelt mijn le-
ven op het ogenblik ook.
Na 21 jaar heb ik als predikant eind mei afscheid genomen van 
mijn vorige gemeente en per september mag ik mij als predi-
kant gaan verbinden met een nieuwe gemeente.
Ik zit nu in een soort van tussenfase - ik hoor even nergens bij; ben even niet ver-
bonden met een gemeente, met mensen.

Aan de ene kant is dat goed. 
Ik heb deze 3 maanden alle tijd om dingen af te sluiten en af te ronden. Niet alleen 
als predikant maar ook als ‘gewoon’ mens.
Een verhuizing maakt dat je gaat uitzoeken en gaat ruimen. 
Wat een spullen bewaart een mens. En al die spullen hebben een verhaal, hebben 
een herinnering. Dat kan je toch niet zomaar wegdoen?
Toch is er veel weggegaan want je kan niet alles meenemen. En spullen zijn maar 
spullen. En al die verhalen en herinneringen neem je toch wel mee, ze hebben je le-
ven gevormd; hebben gemaakt wie je bent, wie ik ben.
En je neemt jezelf altijd mee - waar je ook heengaat. Ook naar Vlieland.
Het is ook goed dat er een einde aan deze 3 maanden komt.
Het is goed om mij weer te gaan verbinden met mensen; weer bij een gemeente te 
horen, bij een gemeenschap.

Want dat heb ik wel weer gemerkt hoe belangrijk dat voor mij is: mij verbonden te 
weten, verbonden te zijn.
Dat is in de eerste plaats de verbondenheid met al mijn kinderen - mijn zoon en 
dochter, hun partners en mijn 2 kleindochters. 
Het is ook de verbondenheid met mijn vriendinnen en vrienden, met mijn broers en 
zussen.
En elke verbondenheid heeft zijn eigen kleur en waarde.
Heb ik dan altijd mensen om mij heen nodig?
Nee, ik heb het ook nodig om alleen te zijn. Om mij met mijzelf te verbinden, tel-
kens weer. Doe ik dat niet dan raak ik mijzelf kwijt.
Die verbondenheid vind ik in de natuur, in de muziek, in het lezen, in de kunst, in 
gesprekken. Geraakt worden en mij laten raken, mij openstellen en mij voeden, din-
gen uitvechten en leren los te laten.
‘Wil je een stukje schrijven waarin jij jezelf voorstelt’ was de vraag.
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Al schrijvend merk ik hoe lastig dat is. Want wat vertel ik over mijzelf?
Ik begrijp dat er nieuwsgierigheid is naar ‘de nieuwe predikant’. Wie is zij? Wat 
gaan we aan haar hebben? Zal zij hier passen?
In februari was ik een paar dagen op het eiland en heb toen met meerdere mensen 
kennis gemaakt. Het waren heel verschillende ontmoetingen. Ik merkte dat er uit-
eenlopende verwachtingen zijn.
Ook ik heb mijzelf de vraag gesteld: pas ik op Vlieland? Zal ik mij daar thuis voe-
len? Gaat het mij lukken om daar predikant te zijn? Passen wij bij elkaar?
Ik weet dat jullie aan de kerkenraad je vertrouwen hebben uitgesproken en de ker-
kenraad heeft haar vertrouwen in mij uitgesproken. En dat sterkt mij. Dat geeft mij 
vertrouwen om naar Vlieland te komen. 
Ik heb er vertrouwen in ook omdat ik in al die jaren van mijn werk gemerkt heb wat 
mensen voor elkaar kunnen betekenen. En wat voor mooie dingen er gedaan kun-
nen worden.  Belangrijk voor mij is overleg en samenwerking en een veilige sfeer en 
omgeving.

Ik ben niet de eerste predikant op Vlieland. En na het vertrek van Frans Weeda heb-
ben jullie het afgelopen jaar met drie verschillende predikanten te maken gehad. En 
van zowel Jaap, Aad als Rob heb ik begrepen dat zij dit met veel plezier hebben 
gedaan en graag langer waren gebleven. En nu ga ik komen en zal het weer wennen 
zijn.
Wat mijn plannen zijn? De eerste tijd zal het vooral kennismaken zijn; met de ge-
meente én met de eilanders. Onderzoeken wat er is aan activiteiten, waar we mee 
verder kunnen gaan of wat er opgezet kan worden; wat nodig is, waar behoefte aan 
is. En ik zal regelmatig voorgaan in de vieringen.

Heb ik mij zo voldoende voorgesteld? Vast niet maar voorlopig laten we het hier bij.
Vanaf september zullen we volop de gelegenheid hebben elkaar te leren kennen.
Ik kijk er naar uit!

Vriendelijke groet,
ds. Anne-Mieke van der Plaat

 

Berichten uit de kerkenraad

Concept jaarrekeningen 2020

Voor de vaststelling dan wel wijziging van de concept Jaarrekening 2020 Prote-
stantse gemeente Vlieland en de concept Jaarrekening van de Diaconie liggen deze 
stukken ter inzage in de kerk en staan ze op de website van de PG Vlieland.
Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij de scriba Jaap van der Kooij, tel. 06-
22801607, e-mail: jaapvdk4@gmail.com
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Kerkelijke stand

Nieuw ingekomen: Hannie en Harrie Stalman, Dorpsstraat 139.
Vanaf deze plaats willen wij Hannie en Harrie van harte welkom heten in onze 
Gemeente! 
Wij zijn erg blij om hen als nieuwe leden te mogen verwelkomen.
Zij stellen zich hieronder aan u voor!

Wij zijn Harrie en Hannie Stalman en zijn sinds 17 mei jl. de trotse bezitters van 
een woning aan de Dorpsstraat. We zijn respectievelijk 66 en 68 jaar jong en al-
lebei geboren en getogen Drent (Klazienaveen en Beilen). Omdat Harrie nog tot 3 
juli zijn werkzaamheden als koster aan de wal had, zijn we van 17 mei tot 5 juli 
aan het pendelen geweest. Ikzelf ben al twee jaar gepensioneerd docente (Handel/
Administratie, Economie en Nederlands). Vanaf 5 juli wonen we nu permanent, en 
met heel veel plezier, op Vlieland. Samen hebben we vijf kinderen en twaalf klein-
kinderen. Eén van de kinderen is geëmigreerd naar Canada en heeft daar inmiddels 
drie kinderen. De rest van de kinderen woont wel in Nederland en die hopen we dan 
ook regelmatig hier te kunnen begroeten. Een veel gehoorde vraag die we kregen 
toen we vertelden naar Vlieland te gaan verhuizen, was: hoe kom je daar nou bij? 
En op Vlieland was de variant: jullie kwamen hier zeker al vaker? En dat kon ik 
(Hannie) volmondig beamen, want ik kom hier al vanaf mijn tweede of derde jaar. 
Met een kleine onderbreking in ieder geval jaarlijks en de laatste tien tot vijftien jaar 
minstens twee keer per jaar. Ik ben dus echt besmet met het vlierus en gelukkig is 
Harrie ook aangestoken. Toen het eind van ons werkzame leven in zicht kwam en 
we besloten om Coevorden vaarwel te zeggen, was de keus voor Vlieland dan ook 
snel gemaakt. We voelden ons hier allebei altijd al zo prettig en dat is er alleen maar 
beter op geworden door de hartelijke ontvangst die we van alle kanten kregen en 
krijgen. 

Ondertussen hebben we al aardig wat kunnen klussen aan de woning en hebben al 
veel dozen uitgepakt. Maar we zijn nog niet klaar en zullen er nog wel even druk 
mee zijn. Daarnaast hebben we de zorg voor onze 9-jarige Welsh Springer Spaniël 
met de roepnaam Maajstroo. Harrie wandelt minstens vijf keer per dag een “rondje 
met het hondje” en Hannie zit in de redactie van het clubblad van de Welsh Springer 
Spaniël Club. Overige hobby’s: koersballen, lezen, puzzelen, sport e.v.a. 
We nodigen bij deze ieder die nader kennis met ons wil maken van harte uit om 
eens langs te komen. Onze deur staat open en de koffie of thee is zo gezet.

Hartelijke groet van Harrie en Hannie
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Bericht van de diaconie

Collectes

Ook deze keer willen wij u weer vragen om ons te helpen met de collectes. Uitleg 
over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje ‘Over ons’ en dan 
naar Financiën. Wij zijn erg blij dat u gehoor geeft aan onze oproep en wij willen u 
hiervoor dank zeggen.

Hierbij de lijst voor de volgende diaconale collectes van augustus en september:
Zondag 22 augustus:  voor Eigen diaconie
Zondag 29 augustus:  voor het Nederlands Bijbelgenootschap
Zondag 5 september:  voor KiA - Werelddiaconaat [Ghana]
Zondag 12 september:  voor Prot. kerk - Missionair werk [kliederkerk]
Zondag 19 september:  voor KiA - Zending [Syrië] 
Zondag 26 september:  voor KiA - Zending [vrede Israël/Palestina]
Zondag 3 oktober:  voor Prot. kerk - kerk & Israël
Zondag 10 oktober:  voor Prot. kerk - JOP [geloofsopvoeding]

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 wij willen u 
hiervoor alvast dank zeggen.

Cathrien de Jong en Piety de Boer,
diakenen

Woensdag 20 oktober Theatervoorstelling Wie ben ik?
Bonhoeffer – Wie ben ik?
Theatervoorstelling over de prijs van de vrijheid

Hoe blijf je overeind onder druk in de 
verhouding tot je geliefde of als je komt 
te staan tegenover je eigen dood. Over 
deze menselijke vragen gaat deze toe-
gankelijke voorstelling.

Kees van der Zwaard verdiepte zich ter 
gelegenheid van 75 jaar bevrijding in de 
laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. 
Bonhoeffer was een predikant, die mee-
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deed aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opge-
hangen. 39 jaar oud.
Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin 
Luther King, Nelson Mandela. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven over verzet 
en overgave aan zijn ouders, zijn vriend en zijn verloofde. Aan het eind van zijn le-
ven kwam hij ook tot dichten.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – 
Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Hij speelt samen 
met altvioliste Roosmarijn Tuenter. Zij componeert en improviseert een tegenstem. 
Ook zij zal als zijn verloofde Maria onbereikbaar nabij zijn.

Deze voorstelling wordt georganiseerd door de Protestantse gemeente Vlieland.
Plaats: Kerk Vlieland. Entree: € 10,00
Tijd: 20.30 u.
 

Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg;

Stilte
Als je op internet zoekt waar het in Nederland het stilste is, kom je uit bij Dwin-
gelerveld, Planten Wanbuis op de Veluwe, de oostpunt van Schiermonnikoog… 
Maar voeg daar gerust delen van Vlieland aan toe. We waren aan de wandel, langs 
natuurcamping De Lange Paal, de vrije duinen in.
Hoorden we daar helemaal niets? Nou nee. Absolute stilte heb ik alleen in Namibië 
meegemaakt. Onze bus was ‘s nachts onklaar geraakt, midden in de woestijn. In af-
wachting van hulp stond ik daar onder een met sterren bezaaide hemel, zonder één 
enkel geluid. Grandioos! Op Vlieland was er sprake van een combinatie van stilte, 
licht ruisende bomen en een paar meeuwen.
Stilte en natuur blijken goed te zijn voor een mens. Deskundigen wijzen allerlei po-
sitieve effecten aan: vermindering van stress, vernieuwing van hersencellen die je 
geheugen en emotie regelen, je brein dat als het ware wordt opgeladen. Twee minu-
ten stilte zou meer ontspanning opleveren dan twee minuten van je favoriete mu-
ziek.
Eigenlijk weten we dat ook wel. Niet voor niets wordt geluidoverlast als een plaag 
van onze moderne tijd beschouwd. Retraites in stiltekloosters zijn populair. Veel 
jongeren laten hun mobieltjes voor wat ze zijn om te genieten van lange stilteperio-
des in de religieuze gemeenschap Taizé.
Dat zoeken van stilte zie je ook bij Jezus. Juist in de woestijn ervaart hij intiem con-
tact met zijn Vader. En God zelf? Hoe maakt Hij zich bekend aan eerst Mozes en 
later Elia? Niet met donder en geweld. Hij doet dat in het gefluister van een zachte 
bries. Kennelijk horen God en stilte bij elkaar. (Aad Kamsteeg)
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Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

Sinds zondag 15 juli 2018 worden de kerkdiensten live uitgezonden. U kunt meeluis-
teren 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.

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
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. 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

Groen 

Een algoritme is een raar ding. Ik google één keer op ‘Thomas Merton’ en de 
filmpjes en websites blijven maar voorbij komen. Ik weet niet wat het is, een algo-
ritme, maar ik weet wel wat het doet. Het kan heel vervelend zijn! In dit geval is 
dat niet zo erg, want die Thomas Merton heeft me wel te pakken! Ik ben blijkbaar 
niet de enige, want nu is er een nieuw boek van Kick Bras over Thomas Merton 
“Onuitsprekelijk paradijs, De groene spiritualiteit van Thomas Merton”.

Misschien heeft mijn belangstelling voor die groene spiritualiteit te maken met de 
zichtbare tekenen van klimaatverandering wereldwijd. Die houden me nogal bezig. 
Misschien ligt het aan de moderne media, waardoor alles mijn rustige woonkamer 
binnenkomt. Misschien is het het schrijnende verschil tussen straatarm en schatrijk, 
dat me zeer doet aan de ogen.

Thomas Merton vindt zelfs een klooster te druk en kiest voor het kluizenaarschap 
in een bos. Hij beschrijft hoe hij zich één voelt met de natuur, met alles wat daarin 
leeft, met alles wat ís. Elke dag opnieuw (h)erkent hij Gods scheppende Hand in 
alles wat is. Elke vogel, elke boom, de nacht, het ritme van de regen, het ontwaken 

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland
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van de dag. Voor hem was de natuur sacrament, iets heiligs. Hij ziet dat God elke 
dag opnieuw is in zijn schepping, schepping gebeurt elke dag opnieuw.
Toen al maakte Merton zich grote zorgen om het milieu. Als kluizenaar heeft hij 
daar natuurlijk niets actiefs aan gedaan. Of toch? Hij heeft ons zijn gedachten nage-
laten, die wij nu nog kunnen lezen om ervan te leren. Thomas Merton schrijft op 5 
juli 1960 het volgende:

“Om half drie 's morgens -het eerste getjirp van de vogels die wakker worden- het 
point vierge (maagdelijke moment) van de dageraad, een moment van ontzag en on-
uitsprekelijke onschuld, als de Vader in stilte hun ogen opent en zij tot Hem spreken, 
zich afvragend of het tijd is om te 'zijn'? 
En hij zegt hun: 'Ja' (....) 
Mijn haren rijzen ten berge en de ogen van mijn ziel zijn wijd open, ik ben aanwe-
zig, zonder het te beseffen, in dit onuitsprekelijke paradijs, en ik neem dit geheim 
waar, dit wijd open geheim dat er voor iedereen is, gratis, en niemand schenkt er 
aandacht aan.”

Susan G. Boukema-Koopman
r.k. theoloog

Vieringen

maandag, 16 augustus   19.30 uur
maandag, 20 september   19.30 uur
maandag, 18 oktober   17.00 uur
maandag, 15 november   17.00 uur
maandag, 20 december   17.00 uur

Inlichtingen over plaats:
Mevrouw A. Roos-van der Heide, Lutinelaan 6,  8899BE 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: 058 266 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
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Concerten bij kaarslicht 2021

Nicolaaskerk Oost-Vlieland - 37ste seizoen.

Houdt voor de laatste ontwikkelingen, de website www.nicolaaskerk-vlieland.nl in 
de gaten! De concerten beginnen om 20.30 uur (kerkdeur open 20.00 uur). 
Entree € 15 (kind € 5)

25 augustus: REMY (Remy van Kesteren, harp), soloprogramma
11 september: Coraline Groen, viool en Rik Kuppen, piano
18 september: MERAIN (Ierse volksmuziek met Ierse harp, viool en zang)
25 september: Meri Khojayan (viool) en Robert Poortinga (piano)
16 oktober:  Delta Piano Trio (piano, viool, cello)

De Concerten bij kaarslicht worden georganiseerd t.b.v. het restauratiefonds van de 
Nicolaaskerk. Ze worden mede mogelijk gemaakt door Hotel Herbergh van Flielant. 
Toegangskaarten zijn op de dag van het concert aan de kerk verkrijgbaar. Van 10.00 
tot 12.00 uur (op woensdag) en als het concert op zaterdag is van 11.00 tot 12.30 uur 
en (indien niet uitverkocht) ’s avonds vanaf 20.00 uur. U kunt pinnen (voorkeur) of 
cash betalen.

Reserveren:
Reserveren kan via www.nicolaaskerk-vlieland.nl en op deze website vindt u ook de 
informatie over de concerten. Telefonisch reserveren kan ook : 06-30873617.

Wijzigingen voorbehouden. 

•  Woensdag 25 augustus: 
 REMY van Kesteren, harp

De Nederlandse harpist Remy van 
Kesteren studeerde aan conser-
vatoria te Utrecht, Amsterdam en 
Parijs. Hij won vele prijzen, niet 
alleen in Nederland (waaronder de 
prestigieuze Nederlandse Muziek-
prijs), maar ook in Israël, Rusland 
en de V.S. Hij concerteerde in vele 
landen in de wereld, trad op naast en met popartiesten en kreeg in Duitsland 
500.000 mensen stil tijdens zijn uitvoering van Smetana’s De Moldau. Nadat hij een 
zeer belangrijke prijs in Amerika gewonnen had liet hij in Italië een zeer bijzondere 
en krachtige harp bouwen, een uniek instrument in de wereld en voert hij vrijwel 
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uitsluitend eigen composities uit. De bijzondere band van Remy blijkt uit zijn eerde-
re optredens in de Nicolaaskerk  en zijn huwelijk met actrice, schrijfster en zangeres 
Hanneke Last dat hij in deze kerk sloot.

•  Zaterdag 11 september: 
  Coraline Groen, viool en Rik 

Kuppen, piano
 
Coraline Groen begon met viool-
spelen toen ze nog maar drie jaar 
oud was. In 2019 behaalde ze haar 
masterdiploma aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag waar 
ze bij Vera Beths had gestudeerd. 
Ze slaagde met een 10! Coraline 
won talrijke prijzen op concoursen, 
o.a. het Prinses Christina Concours, het Britten Vioolconcours en de Oskar Back 
Prijs. Sinds 2020 is Coraline actief als violiste in het Koninklijk Concertgebouw 
Orkest. Pianist Rik Kuppen (die ook aan het Koninklijk Conservatorium studeerde) 
is een veelbelovende nog jonge solist en kamermusicus. Hij was 1e prijswinnaar van 
het Prinses Christina Concours, finalist in the Young Pianist Foundation en deelne-
mer aan het Dutch Classical Talent traject. Ook won hij met zijn pianokwintet De 
Formule de Grote Kamermuziekprijs. Coraline en Rik spelen op Vlieland o.a. twee 
prachtige Vioolsonates van Sergei Prokofiev en Ottorini Respighi.
Coraline speelde al eerder op Vlieland (met het Volkmar Trio), voor Rik is het de 
eerste keer dat hij optreedt in de Concerten bij kaarslicht.

 
•  Zaterdag 18 september: 
  MERAIN (kamermuziektrio) 

met Ierse (volks)muziek

MERAIN is een kamermuzieken-
semble dat met als titel Celtic Ways 
prachtige Ierse muziek brengt. Op 
het programma staan traditionele 
Ierse liederen en melodieën in ge-
heel eigen bewerkingen. Muziek uit 
de tijd van de barokharpisten, maar 
ook muziek van moderne componisten als Enya en Luka Bloom. Kortom: MERAIN 
brengt een prachtig afwisselend programma met Ierse melancholie en vrolijk-
heid waarbij het speelplezier voorop staat. MERAIN bestaat uit Mirjam Rietberg 
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(Keltische harp), Mieke Manschot (zang en bodhrán) en Sandra Wallner (viool). 
Manschot en Rietberg studeerden aan het Conservatorium van Amsterdam, Wallner 
aan het Mozarteum te Salzburg. De concerten van MERAIN trekken een publiek 
van kamermuziekminnaars tot Ierlandliefhebbers. Het Trio speelt in Nederland en 
Duitsland, maakte enkele prachtige CD’s en is regelmatig live te gast op Radio 4.
MERAIN trad al enige keren met bijzonder veel succes op in de Vlielander 
Nicolaaskerk.

 
•  Zaterdag 25 september: 
  Meri Khojayan (viool) en Robert 

Poortinga (piano)

Met hun recitals in Nederland, Spanje, 
Italië en de Verenigde Staten is het duo 
Khoayan/Poortinga een ware ambassadeur 
geworden van het viool-pianorepertoire. 
Meri en Robert staan als duo bekend om 
hun eenheid in interpretatie en muzikale 
en technische capaciteiten. Zij hebben een 
repertoire opgebouwd dat zich uitstrekt 
van de Barok tot het hedendaagse tijd-
perk. Daarbij blijft het duo zoeken naar 
een eigenzinnig geluid.
Meri Khojayan (afkomstig uit Armenië) 
kreeg in haar geboorteland op haar zeven-
tiende de belangrijke 'President̀ s Prize'. Na haar afstuderen in Jerevan studeerde ze 
o.a. nog in Maastricht en ontving zij talrijke prijzen op concoursen in o.a. Duitsland, 
België, Rusland, Armenië en Nederland.
Robert Poortinga (afkomstig uit Friesland) studeerde aanvankelijk aan het Prins 
Claus Conservatorium te Groningen, waarna het zijn studie voltooide aan het Long 
Island Conservatorium te New York. In 2016 behaalde hij zijn master aan het con-
servatorium van Maastricht.
Op Vlieland speelt het duo van L.van Beethoven diens bekende Romance nr. 1 en 
daarnaast Sonates voor viool en piano van Schubert, Prokofiev en Saint-Saëns.
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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!

•  Zaterdag 16 oktober: 
  Delta Piano Trio (piano, viool 

en cello)
 
Het Delta Piano Trio bestaat uit 
Vera Kooper (piano), Irene Enzink 
(cello) en Gerard Spronk (viool). 
Het Trio werd opgericht in 2013 
in Salzburg waar het drietal aan 
het Mozarteum studeerde. Sinds 
de oprichting won het Trio diver-
se prijzen op concoursen o.a. in 
Litouwen, Zwitserland, Italië en Nederland en werd er opgetreden in vele Europese 
landen (waaronder Rusland), China, Korea, Indonesië en de V.S. (en ook een paar 
keer op Vlieland!).
De twee CD’s die het Trio inmiddels maakte kregen lovende reacties in de interna-
tionale pers.
Het Delta Piano Trio maakte voor het Prins Bernard Cultuurfonds een speciaal 
concert in de vorm van een Salonconcert. Er wordt in verschillende bezettingen 
gespeeld: solo, duo en trio met composities van Beethoven, Dvorak en Ravel. Een 
spannend en intiem concert in verbondenheid, troost en schoonheid.
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 Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
 www.protestantsegemeentevlieland.nl
  

Bankrekeningen:
NL 95 RABO 0367.600.021 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland
NL 08 RABO 0367.600.714 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland

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

Kopij 
Kopij voor het volgende kerkblad [oktober/november] kan worden opgestuurd  
t/m woensdag 22 september 2021 naar Piety de Boer, e-mail: deboerpiety@gmail.com
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  tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com
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  tel. 06-23218960; e-mail: info@nicolaaskerk-vlieland.nl


