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Godsontmoeting
En dan moet je in ons kerkblad gaan schrijven tussen de gevoelens van de aanslagen in Frankrijk;
de acties in België; en het overlijden van één van je beste vrienden: pastoor Klaas Jan Homan, Oud
Katholiek pastoor. Hij sprak mij toe in mijn intrededienst in Dordrecht. Wij gingen al vanaf 1975 met
elkaar om. Klaas Jan was iemand die kon zeggen waar het op stond. Weliswaar op zijn manier in
vieringen en contacten. Hij heeft mij, een dag voor zijn sterven, gevraagd om de voorbeden te doen
in zijn afscheidsdienst. Deze is inmiddels geweest, een indrukwekkende twee uren durende viering
in de Grote Kerk in Dordrecht. Mensen die ons kennen vertelden eens: jullie zijn uit hetzelfde hout
gesneden. Wij hebben afscheid genomen van elkaar door elkaar te zegenen." Vertel de mensen van
God", zei hij. Ik denk dat ik dat dan ook maar ga doen!
God (Allah)  is niet wat mensen er van maken zodra ze God gebruiken tegen anderen. God is niet
iets wat je in eigen hand kunt nemen en hanteren. We doen er ook beter aan niet meer te spreken
van ‘God is’, maar eerder van ‘God gebeurt’. God gebeurt waar leven mogelijk wordt. In de Bijbel
krijgen verschillende plaatsen namen die met God te maken hebben. Abraham noemt de plaats waar
hij Izaäk zou offeren ’God zal erin voorzien’, omdat God zijn zoon had gespaard. Zo noemt Jacob
de plaats waar hij met God gevochten heeft: ‘Pniël’, want, zo zegt hij: ík heb God gezien van aan-
gezicht tot aangezicht en ik ben toch in leven gebleven’. Er gebeurt iets wezenlijks in het leven van
deze mensen en dit wordt ervaren als een ontmoeting met God die bevrijdend optreedt en leven geeft.
Maar zodra God vastgelegd wordt op een plek om daarmee God voor zichzelf te behouden, met
andere woorden zodra God tot bezit wordt verklaard, wordt dit een bedreiging voor het leven van –
met name kleine en gewone mensen. Dit geldt ook voor mensen die zo God met Allah aanduiden!
Mensen worden ofwel geweerd van de plaats die het bezit is geworden van een bepaalde groep,
ofwel ze worden overladen met wetten en geboden om toegang tot die plaats te krijgen. Zo wordt
zelfs de tempel, die voor het volk bij uitstek het symbool is van Gods aanwezigheid, in de ogen van
Jezus een plaats die niet meer met het leven te maken heeft, maar met de afbraak van het leven.
De tempel wordt beheerst door machtige groeperingen die heersen over het leven van andere, niet
machtige mensen.
Door alles wat Jezus zei en deed, wilde hij laten zien dat de plaats van de godsontmoeting eerder
met de mens zelf te maken heeft dan met een gebouw of een systeem. Wie zich laat raken door de
kleine weerloze mens, staat voortaan op ‘heilige grond’.
Van toen af werd Jezus de plaats van godsontmoeting. ‘Wie mij ziet, ziet de Vader’. En hij hoopt van
harte dat deze lijn van godsontmoeting voortgezet gaat worden door diegenen die deze weg willen
volgen. Zo kunnen mensen beelddragers worden van de Ene die hen tot leven riep en maakte naar
zijn beeld en gelijkenis. En wat er onder deze mensen gebeurt aan gerechtigheid, dat wordt een
plaats, een moment van godsontmoeting.    
Ds. Jan F. Klijnsma
 Kaarslicht advent

Maria,
gezegend ben jij, de wachtende,
sterke stem van sterk geloof,
Gezegend ben jij de wakende,
die ‘ja’ zegt om Gods vraag om menswording,
zachte ster die schittert van hoop.
Gezegend ben jij de gevende,
die leven draagt en leven hoedt
doorheen de pijn over de dood heen,
zachte stroom van helende liefde.
Maria, ongewoon gewoon,
blijf ons nabij
wanneer het leven vraagt
om ‘ja’ te zeggen.

De dag van het Goddeeltje
Zaterdag 7 maart, 10.00 - 14.30 uur, in ‘Zaalver-
huur 7’ op de Boothstraat 7 in Utrecht
Een dag over de inhoud van het geloof. Onder
leiding van de auteurs van de Goddeeltjes wordt
deze dag verder gepraat over Mens, Geest,
Jezus, God, Kerk en Toekomst.
Opgave  info@remonstranten.org
Uiterlijke datum opgave:  1 maart 2015  Kosten:
15 euro - gratis voor wie n.a.v. de campagne
lid/vriend is geworden. Betaling op gironummer
NL20 INGB 0000 257680
t.n.v. Remonstrantse Broederschap Bijzondere
Projecten  o.v.v.  ‘Dag van het Goddeeltje’
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Oecumenische viering
Zondagavond 18 januari jl.  vond de oecumeni-
sche viering plaats van Week van gebed voor de
eenheid. Het thema van deze dienst was Levend
water. De voorgangers in deze dienst waren;
pastoor Willem van der Meer, Ds. Gerda Silvis,
onze predikant Ds. Jan Klijnsma, Dhr. Bram
Schrier en Mw. Ineke Bakker.
Het orgel werd bespeeld door Dhr. Rob Soeteman
en hij begeleidde ook het Oecumenisch gelegen-
heids koor o.l.v. Dhr. Henk Oosthoek.
Na het zingen van het openingslied 'Zingt voor de
Heer een nieuw gezang' kwamen de voorgangers
binnen en goten elk een kan met water in het
doopvont. Hierna wisselden gebed en mooi
passende liederen elkaar af. Zoals het lied 895
uit het nieuwe liedboek 'Wij gaan de nacht door,
het duister, op zoek naar levend water. Enkel de
dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons licht
zijn'. Na de schriftlezing uit de NBG Spreekbijbel;
Johannes 4, 1-42 door Ds. Jan Klijnsma, Ds.
Gerda Silvis en Bram Schrier, volgde de medita-
tie door pastoor Van der Meer en speelde Rob
Soeteman het stuk 'Prélude' uit 'Prélude, Choral
et Variations' van Jan Nieland.
Onder het zingen van het Taizé lied 65, door het
gelegenheidskoor, 'Christus, U woont in ons als
bron van levend water' was er voor diegene die
zich daartoe geroepen voelde de gelegenheid om
naar het doopvont te komen en daar het 'levende'
water aan te raken.
Na het uitbundig gezongen lied 416  'Ga met God
en Hij zal met je zijn' kwam een einde aan deze
oecumenische dienst en was er gelegenheid voor
een verdere ontmoeting bij een kopje koffie of
thee. De vredeswens;" Moge God, die ons leert
elkaar te verwelkomen en ons oproept om gastvrij
te zijn, ons vrede en rust geven als we verder
gaan op het pad van de christelijke eenheid'" was
tekenend voor deze dienst. IlvdS

Jan Klijnsma. Er waren herinneringen aan haar
lange leven. Ook in het crematorium waren er
mooie woorden van de kinderen, een lied en
mooie muziek.
In de kerkdienst  werd gelezen uit psalm 4: In
vrede leg ik mij neer…. want Gij Heer doet mij
wonen in een veilig huis.
Dat zij na een lang leven nu moge rusten in Zijn
vrede en dat die gedachte allen met wie zij in
liefde verbonden was en is, tot troost mag zijn.
Meta van Zuylen

Ter nagedachtenis aan Nel
van Duijnen
Op 14 december jl. overleed na een kort ziekbed
Nel van Duijnen op de hoge leeftijd van 102 jaar. 
Nel was een heel trouw en aanwezig gemeente-
lid, door velen gekend en graag gezien door haar
hartelijke en meelevende persoonlijkheid maar
ook door het vele werk dat zij voor de gemeente
heeft gedaan. Nel had een levendige geest. ‘Erbij
blijven dat is belangrijk’ zei ze vaak en het typeer-
de haar.
Zolang ze kon kwam zij dan ook naar de kerk als
er dienst was. Op hoge leeftijd nog vaak samen
met mevr. Kruik. (Dan werd de dominee die aan
het begin van de dienst voor hen kwam zitten,
soms ondeugend aan zijn toga getrokken). De
laatste jaren ging dat niet meer maar toch was zij
er zo nu en dan als het weer het toe liet. Voor het
laatst op 19 oktober van dit jaar, een mooie
herfstdag. De vreugde van de aanwezigen om
haar weer te zien is een mooie herinnering aan
die dag.
Nel werd lid van onze gemeente in 1951. Het
waren de jaren waarin de toen nog jonge gemeen-
te groeide en bloeide onder de bezielende leiding
van Ds. Spijker en later Ds. Bloemendaal. Ze was
jaren lid van het vrouwencontact en bezocht ook
de landelijke dagen op De Hoorneboeg.
In 1971 overleed  haar man Jan met wie zij in
1933 trouwde. Ondanks dit grote verlies pakte Nel
de draad weer op. Ze bezocht haar kinderen en
kleinkinderen veel en werd van 1980 tot 1988 lid
van de kerkenraad.  Ze was belast met het secre-
tariaat en dat deed ze, zo vertelt de herinnering,
heel secuur.
Ook nam Nel het afspreken van gastpreekbeurten
voor haar rekening. Daar moest je vroeg mee
beginnen. ‘Bel maar op 2 januari want dan neem
ik zelf op en kan mijn vrouw niet nee zeggen’. Zo
onderhield zij goede contacten met tal van predi-
kanten waarvan enkelen, tot verrassing en
vreugde, nog op haar laatste verjaardag in sep-
tember aanwezig waren.  
Inmiddels gingen de jaren tellen. In haar honderd-
ste levensjaar moest Nel haar huis in de Juliana
van Stolberglaan verlaten en verhuizen naar het
verzorgingshuis. In haar laatste jaren gebeurden
er nog mooie dingen maar het leven werd er niet
gemakkelijker op. Lopen ging niet meer en ze was
al jaren slechtziend.
Op 19 december hebben we afscheid genomen
van Nel in een mooie dienst geleid door dominee
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Adventviering
Op 18 december jl. vond de jaarlijks terugkerende
adventviering plaats in de Remonstrantse Kerk
aan de Voorstraat te Sommelsdijk. Er was weer
gezorgd voor een mooi aangezette tafel met een 
liturgie op een mooie kaart met de afbeelding van
Madonna met kind geschilderd door Mw. Joop
Coppée en bewerkt door Bram Schrier.(zie ook
Vrijzinnige Klanken dec.- jan. 2014)
Na het welkom door Ds. Jan Klijnsma zongen we
het lied 461 "Wij wachten op de Koning die ons
vrede brengt, ontsteken onze lampen totdat hij
komt!" en na het gebed zong Cantone o.l.v Sja-
liene de Waal,  'Kom tot ons de wereld wacht'. Er
waren passende advents gedichten en Rob en
Lieke zongen 'In 't steedetje van Nazareth', een
lieflijk kerstliedje. Na de pauze waarin koffie of 
thee en kerstkrans werd geserveerd volgde het
kerstverhaal door Ds. Jan en wederom een lied
'Sussex Carol' door Rob en Lieke. Het was een
warme avond met een mooie opkomst die met
met veel liefde was voorbereid.  Hartelijk dank
daarvoor. IlvdS

Kaarslicht 4 januari
Sleutels om over na te denken.
Sleutels:
om het oude jaar af te sluiten
om het nieuwe jaar te openen
om bewust niets mee te doen
die op niets anders passen
die verrassende kansen geven
die nieuwe deuren openen
die jij alleen maar weet
om herinneringen achter te bewaren
voor het leven, door het Kerstkind ons gegeven.

Collecte doel Wilde Ganzen
Doelstelling
Wilde Ganzen steunt kleinschalige projecten,
opgezet door mensen ter plaatse samen met
bevlogen Nederlanders. Zij helpen met financiële
steun, inhoudelijk advies en begeleiding. Zo
maken zij samen echt een verschil in de levens
van mensen. Met zichtbare en blijvende resulta-
ten.
Activiteiten
Projectfinanciering, fondsenwerving en capaci-
teitsversterking. Onder dat laatste valt ook het
overdragen van kennis en instrumenten aan or-
ganisaties in Brazilië, India, Kenia en Zuid-Afrika
om zelf fondsen te werven voor projecten in hun
eigen land. De verschillende fondsenwervende
activiteiten die zij in Nederland uitvoeren ter on-
dersteuning van projecten van Nederlandse
Particuliere Initiatieven en hun overzeese part-
ners zijn: TV-uitzendingen, donateursmagazine,
crossmediale fondsenwervende campagnes, di-
rect mails. De criteria waaraan de projecten die-
nen te voldoen zijn fysiek concreet, kleinschalig
en eenmalig. De volledige lijst van criteria is hier
te vinden: http://www.wildeganzen.nl/pi/indienen-
criteria/

Kopij
Kopij voor het volgende nummer aanleveren voor
24 maart.
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Kaarslicht 18 januari
Moge de kaars die ontstoken is het licht zijn dat
ons verlicht in donkere tijden. Dat zij de vlam mag
zijn die ons hart verwarmt als een stil gebed.

Paulus, in het oog van de
storm
In samenwerking met de Oecumenische werk-
groep presenteren Kees Posthumus en Juul
Beerda op dinsdag 10 maart 2015 om 20.00 uur
in de Exoduskerk, in aansluiting op de soepmaal-
tijd, de muzikale theatervoorstelling ‘Paulus, in
het oog van de storm’, Paulus als de apostel van
de vrijheid. Vanaf het moment dat hij het licht heeft
gezien en een stem heeft gehoord, verkondigt
Paulus gepassioneerd en onvermoeibaar de
vrijheid voor ieder mens. In een decor van fok- en
grootzeilen onderzoekt hij de mogelijkheden en
grenzen van deze grootse vrijheid.
Hij reist. Hij schrijft. Hij preekt. Hij is de grootste
reiziger uit zijn tijd. Hij schrijft brieven die wereld-
beroemd zouden worden. Hij preekt voor Joden
en heidenen, met wisselend succes, zijn bood-
schap van bevrijding.
Paulus is in de christelijke traditie een veelbespro-
ken, zelfs omstreden figuur. Hij roept sterke ge-
voelens op. Je loopt met hem weg of je schrijft
hem af. Geliefd, om zijn prachtige woorden over
de liefde. Gehaat, om zijn ongemakkelijke woor-
den over de rol van vrouwen in de gemeente. Feit
is dat Paulus, met gevaar voor eigen leven, de
beweging rond de Joodse Jezus van Nazareth
opende voor de hem bekende wereld. Hij keek
ver over de grenzen van zijn eigen traditie heen,
zonder die traditie overboord te gooien.
‘Paulus, in het oog van de storm’ wordt gespeeld
door Kees Posthumus (tekst, zang en spel) en
Juul Beerda (techniek, muziek en spel). Regis-
seur is Heleen Hennink. Dit is hun vijfde produc-
tie, na Op het leven!, Menno Simonszoon, Armi-
nius! Rekkelijk! en Calvijn op bezoek. De voor-
stelling wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van het Vermeulen Brauckmanfonds en
het Fonds Cos. Dank zij deze subsidies kan de
toegangsprijs beperkt blijven tot € 5,00.

Bloemengroet
23 november  Mw. F. Vis
07 december  Mw. W. Lesuis
25 december  Mw. W. Drenthe
04 januari       Dhr. Soeters
18 januari       Dhr. en Mw. B. Schrier

In Memoriam Mw. Sara Tax-
Stad
Op 6 december jl. bereikte ons het bericht, dat op
101-jarige leeftijd is overleden Mw. Sera Tax -
Stad, die sinds 1978 vriend was van onze Ge-
meente.  
Haar kennismaking met onze kerk gebeurde,
doordat Martje Geluk, die zelf al sinds jaar en  
dag met onze kerk verbonden was en die goed
met haar bevriend was, haar meebracht vanuit
Herkingen waar beiden woonden. Sera voelde
zich al spoedig bij ons thuis en ze nam getrouw
haar plaatsje op de kerkbank in; ze deed mee en
luisterde geïnteresseerd. Luisteren  kón ze, en
waarschijnlijk had dat ook te maken met haar werk
als alternatief genezer;  ze had bijzondere gaven. 
Ze dacht positief over mensen en trachtte dat ook
over te brengen en  negatieve gevoelens af te
wijzen. Ze had  geen angst voor de dood en ge-
loofde niet dat díe het einde zou zijn. 
In het aardse leven zou vooral de Liefde tussen
mensen de belangrijkste  bouwsteen moeten
zijn. Na het beëindigen van haar praktijk verhuis-
de zij naar Goedereede en woonde daar dicht-
bij haar zoon en schoondochter, die haar hielpen
en begeleidden waar nodig.  Maar naarmate de
jaren toenamen, werd het voor haar moeilijker het
drukke leven vast te houden.Vele keren is zij met
gemeenteleden uit Goedereede - Havenhoofd
meegekomen en ook werd zij door haar familie
naar de dienst in Sommelsdijk gebracht en dan
door een gemeentelid terug gebracht, maar
gaandeweg werd het kerkbezoek minder. Op het
feest van haar 100ste verjaardag was zij het
stralende middelpunt. Familieleden, veel vrien-
den uit de achterliggende tijd, zorgverleners
zongen haar toe en ze genoot van dat feest,
waarbij ook een flinke afvaardiging van onze kerk
aanwezig was. 
Langzamerhand had Sera steeds meer zorg
nodig en tenslotte kwam dan het  bericht van haar
overlijden op 6 december. De crematie vond
plaats op 10 december in Schiedam.  
Vanuit onze Gemeente waren daarbij aanwezig
Ds. J. Klijnsma en de bestuursleden B. Schrier en
J. de Vries. Wij denken aan Sera en wensen haar
nabestaanden en allen die haar missen veel
goede herinneringen en Gods Zegen toe.
 Wanda Drenthe
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Kerkdiensten
01 febr Ds. J.F. Klijnsma
08 febr Gespreksgroep
15 febr Dr. T.R. Barnard
22 febr Gespreksgroep
01 mrt Ds. J.F. Klijnsma
08 mrt Gespreksgroep
15 mrt Dhr. W. Scholl
22 mrt Gespreksgroep
29 mrt Ds. E.L. van Dunné - de Bijll

Nachenius
03 apr Ds. J.F. Klijnsma Goede Vrijdag
05 apr Dr. T.R. Barnard Pasen
12 apr Gespreksgroep
19 apr Ds. P.L. van Asselt

Verantwoording collecten
In de periode 17 november 2014 t/m 11 januari
2015 is ontvangen in de collectes voor doelen
buiten de gemeente € 174,97, voor het fonds
onderhoud orgel € 66,35 en voor de eigen ge-
meente € 461,67. In de collectes voor de Diaconie
is ontvangen voor het project Warmte voor China
€ 54,35 en voor de Zanskar scholen € 58,20.
In het koffiepotje is € 95,67 ontvangen en van de
Kleigroep € 55,00.
Voorts is ontvangen een gift van € 203,00.
Voor al uw gaven onze hartelijke dank.
De penningmeester

Extra collecten
01 febr Werelddiaconaat
15 febr Wilde ganzen
01 maart Diaconie Stichting Zanskar scholen
15 maart Kerk in Aktie
29 maart Onderhoudfonds
03 april Projecten Geloof & Samenleving
05 april Rem. Broederschap diaconale

doelen
19 april Jongeren gemeente Arminius

Heeft u e-mail?
In verband met het op de hoogte stellen van de
gemeenteleden, is het handig als de ledenadmi-
nistratie beschikt over uw e-mailadres. Is uw e--
mailadres bij de ledenadministratie onbekend,
wilt u dan een berichtje sturen aan Jan de Vries,
e-mail: jdvdirksland@hetnet.nl.

Ledenadministratie
Op 6 december 2014 is overleden mevrouw Sara
Tax – Stad. Zij mocht ruim 101 jaar oud worden.
Zij was vriend van onze gemeente. De crematie
heeft plaatsgevonden op 10 december 2014 te
Schiedam.
Op 14 december 2014 is overleden mevrouw
Pieternella Adriana (Nel) van Duijnen – de Jonge.
Zij mocht 102 jaar oud worden en was het oudste
lid van onze gemeente. De laatste tijd woonde zij
in het nieuwe zorgcentrum Nieuw Rijsenburgh te
Sommelsdijk. De crematie heeft plaatsgevonden
op 19 december 2014 te Rotterdam-Overschie.

Uitstapje naar Remonstrantse
Gemeente Dordrecht
Op zondag 21 december jl. besloten wij op initia-
tief van Jan de Vries, naar Dordrecht af te reizen
om aldaar het 'Festival of nine lessons and carols'
te gaan beluisteren. Mede door de uitnodiging van
Jan Klijnsma, die daar samen met zijn vrouw Inge
in het koor van de Gemeente Dordrecht zingt.
Maar ook omdat wij weten dat iets muzikaals waar
Yvonne Peters en Margriet den Hartog aan
meewerken zeker de moeite waard zal zijn. En
inderdaad, dat was het ook. De Remonstrantse
kerk was, bij onze binnenkomst en welkom door
Ds. Jan, al in afwachting van wat komen ging en
al weldra vulde de kerk zich met toehoorders en
met de Cantorij  met gastzangers, een orkest met
hobo, een drietal violen, cello en orgel en piano.
Toen Marna Bakker, de gast sopraan, van achter
uit de kerk, al zingende het prachtige 'Once in
royal David's city" ten gehore bracht kreeg ik
kippenvel, zo mooi was dit. Daarna volgden de
zgn.'Nine lessons' in het Engels verteld, afgewis-
seld door prachtige zang en muziek door het koor
en orkest. En ook wij toehoorders mochten soms
meezingen. Dat was heerlijk om te doen. Al met
al een prachtige avond, waarop allen die eraan
hebben meegewerkt zeker trots kunnen zijn.
Volgend jaar komen we weer! Jan de V., Irene en
Ilonka.
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COLOFON
Vrijzinnige Klanken verschijnt in 2015 zes
keer.
De abonnementsprijs is voor alle lezers € 10,--
per jaar
Rekeningnr: INGbank : 254369, IBAN: NL80
INGB 0000 2543 69
Rabobank: 34.20.53.906, IBAN: NL25 RABO
0342 0539 06
t.n.v. Rem Geref Gemeente Sommelsdijk
p/a J. de Vries, Berkehof 4, 3247 XA Dirksland
Redactie: 
Il.  van der Sluijs-Visser
A. Schrier
J.de Vries
redactieadres: Jacob Catsstraat 43, 3245 RH
Sommelsdijk
telefoon 0187 – 486082 b.g.g. 0187-484317
e-mail: ivdsluijs@kpnplanet.nl 
De redactie en kerkenraad/predikant zorgen
voor een aantal vaste rubrieken.
Ingezonden artikelen, verslagen e.d. worden
graag opgenomen.
Copysluiting: twee weken voor het uitkomen
van het volgende nummer.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de artikelen.
Kerkgebouw: Voorstraat 35, 3245 BG Som-
melsdijk
tel: 06 - 20191889  Kerkmeester: A. Schrier tel:
484317
Verenigingsgebouw: Van Gorcumstraat 22
Sommelsdijk (Koetshuis)
Predikant:  Ds. J.F. Klijnsma
Beverhof 15, 2623 EP Delft
tel: 015-2855307 - e-mail jfklijnsma@gmail.
com
De predikant is in principe op de maandag en
de dinsdag beschikbaar voor Sommelsdijk
Kerkenraad: Voorzitter: A. Schrier, e-mail:
bramschrier@hetnet.nl, tel:0187-484317
Secretaris/Boekhouder: J. de Vries tel:
06-23927962, e-mail: jdvdirksland@hetnet.nl
(adres: Remonstrantse Gemeente Sommels-
dijk, Berkehof 4, 3247 XA Dirksland)
lid: Il. v.d Sluijs-Visser tel:0187-486082
Website: www.remonstranten.org/sommelsdijk
Kring Schouwen-Duiveland: E. von Eugen--
Verhagen tel:0111-641678
Cantone: Il. v.d. Sluijs-Visser tel:0187-486082
Drukwerk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824
GP Arnhem

Oproep vrijwilligers
Beste gemeentelden, via dit bericht willen wij het
volgende onder uw aandacht brengen. Geruime
tijd geleden is besloten om de schoonmaak van
de kerk op te pakken met vrijwilligers. Tot op
heden loopt dat naar tevredenheid, zij het dat het
groepje vrijwilligers wel erg klein is. U vraagt zich
misschien af hoeveel tijd kost mij dat dan? Met
de huidige vrijwilligers bezetting is dat twee uur-
tjes(per tweetal) per 7 à 8 weken. Geeft u zich op
om onze kerk schoon te houden? Opgave kan bij
Ilonka van der Sluijs tel: 0187-486082.

Te huur
Ons kerkgebouw aan de Voorstraat 35 te Som-
melsdijk en ook het Koetshuis dat  helemaal is
opgeknapt, aan de van Gorcumstraat 22 te S'dijk,
zijn los van elkaar en in overleg te huur. Contact:
fam. Schrier. Tel: 0187-484317

Kaarslicht 25 december
Uit uw verborgenheid ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar, wij gaan het donker tegen.  
lied 500 vers 5
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Fine art fotografie & keramiek
Deze expositie van foto’s van Wim Weeda en
beelden van Ineke Snoek-Terlouw is nu te zien in
onze kerk t/m 6 maart.
Wim Weeda heeft een brede fotografische inte-
resse, op de expositie toont hij dit met portretten,
landschappen en digitale fotobewerking op basis
van kleur en zwart/wit fotografie. Zijn inspiratie
doet hij onderweg op door te kijken naar situaties,
landschappen en ontmoetingen met mensen.
Fotograferen, bewerken, printen en inlijsten doet
hij in eigen beheer (behalve extra grote prints).
Hij gebruikt zijn foto's om mee te doen aan (in-
ter)nationale wedstrijden, publicaties, exposities
en het (zelf) printen en maken van fotoboeken.
Sinds 2005 is Ineke Snoek (Pien voor familie en

vrienden) bezig met keramiek.
De beelden worden met de hand hol opgebouwd
en daarna geglazuurd.
Soms wordt er textiel in haar beelden verwerkt,
dan worden de beelden beschilderd omdat gla-
zuren dan niet meer mogelijk is.
Haar beelden zijn uniek (er wordt nooit een
tweede van gemaakt), zwierig, vol beweging en
humor. Ieder beeld heeft een bijpassende titel
waardoor de fantasie van de toeschouwer geprik-
keld wordt. In haar optie is alles mogelijk en wijkt
ze wel eens af van het traditionele.
Dit geeft haar werk net dat beetje ‘anders’.
Op zaterdag 10 januari werd deze expositie geo-
pend door Joep Luijckx.


