Afscheid ds. Piter Goodijk
Het kan de inwoners van Schouwen-Duiveland niet zijn ontgaan dat ds. Piter Goodijk onlangs met
emeritaat is gegaan. In diverse bladen is een interview met hem gepubliceerd en zelf heeft hij in zijn
wekelijkse column in de Wereldregio melding gemaakt van dit naderend afscheid. Een korte
samenvatting van al zijn werkzaamheden en taken in zijn 24 jarig predikant schap in
Renesse/Noordwelle en de wijze waarop hij zijn betrokkenheid bij alle inwoners heeft doen blijken, is
haast niet te maken. Ik verwijs u naar de vorige editie van Erbij. Een “bezig mannetje”.
Op 20 december 2020, precies de dag dat Piter de AOW gerechtigde leeftijd bereikte – hij houdt van
vieren op de dag zelf – vond zijn officiële afscheid plaats tijdens een door hemzelf geleide kerkdienst
in zijn geliefde Jacobuskerk te Renesse.
De dienst, die wegens verscherpte coronamaatregelen slechts door een handvol genodigden bezocht
kon worden, werd via livestream beeld en geluid uitgezonden. Heel veel mensen, meer dan dat er in
een reguliere afscheidsdienst aanwezig zouden zijn geweest, hebben zo dit afscheid meebeleefd.
Uiteraard stond Piter, zoals altijd, voorafgaand aan de kerkdienst bij de ingang van het prachtig in
kerstsfeer versierde kerkgebouw om de bezoekers te verwelkomen.
Hij opende de dienst met het begroeten van de genodigden, zijn familie, in kerk aanwezig en thuis
voor de buis en gaf daarbij aan hoe belangrijk het thuisfront voor hem is geweest.
Piter zou Piter niet zijn geweest als hij ook in deze afscheidsdienst, met muzikale medewerking van
het Schouws koperensemble, het vastgestelde preekrooster van de wereldwijde kerk niet zou volgen:
de Profetenlezing uit 2 Samuel 7 en de Evangelielezing uit Lucas 1. Hij eindigt zijn preek met de
woorden: “Ga met God en hij zal met je zijn”..
Aan het einde van de dienst vond de “losmaking” door ds. Harry Smit plaats. Ds. Smit besloot met de
woorden: “Wij hopen dat je zo mogelijk waar nodig de kerk mag blijven dienen met de aan jou
geschonken gaven van hoofd en hart”.
Na de zegen speelde Piter-Jan, oudste zoon van Piter en Ariene, op de trompet, met begeleiding van
Kees Groenleer op het orgel, Imagine van John Lennon in een arrangement van Henk Blom.
Huib van der Klooster, voorzitter van de Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee, belichtte het
dorpspredikant zijn in Corona-tijd en memoreerde de verbondenheid van Piter met de pelgrims. Als
laatste noemde hij de geestelijke nalatenschap van Piter, zijn indruk die hij op mensen achterliet.
Ds. Riedijk, die Piter opvolgt als voorzitter van de werkgemeenschap, vertelde iets over zijn
studententijd en de “motie Goodijk”, nog altijd een begrip onder de studenten theologie.
Lentin, de jongste zoon, memoreerde hoe Piter zich thuis altijd voorbereidde op de preek van de
komende zondag.
Lex Veenstra, voorzitter van het kerkteam Renesse-Noordwelle, bood Ariene als steun en toeverlaat
van Piter een prachtig boeket aan. Daarna vertelde hij over Piters rijles in een autobus, een grote
wens van hem, als een deel van het afscheidscadeau van de bewoners van Renesse/ Noordwelle, wat
hij al in augustus had gehad.
Door de buitengewoon vele donaties werd het mogelijk om Piter nog een aantal mooie cadeaus,
gerelateerd aan zijn grote hobby het wielrennen, te kunnen overhandigen: fietskleding, een
“zakcentje voor “onderweg” en als klap op de vuurpijl een, in regenboogkleuren gespoten en van

naam voorziene, nieuwe racefiets. Deze werd door Henk Krijger, één van zijn fietsvrienden,
aangereikt.
Als laatste ontving Piter alvast een gedeelte van een bundel met indrukken van mensen die hem in
de loop der jaren ontmoet hebben.
Toen nam de burgermeester van Schouwen-Duiveland, de heer Jack van der Hoek het woord. Hij
bedankte Piter voor zijn vele werk in de gemeenschap en eindigde met de woorden: “Het heeft zijne
majesteit de koning behaagd om u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau”. Het lintje
werd door Ariene opgespeld.
Tot slot namen de aanwezigen afscheid van Piter door het heffen van het glas (met glühwein) en te
proosten op een goede nieuwe levensfase.
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