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Pasen
Pasen begint als een overbelichte foto. In het licht van de opgaande zon en in de mist van de ochtend
zijn er nog geen vormen te onderscheiden. Er begint zich een horizon af te tekenen, maar is er al
een gezicht van een medemens te zien? Is het al tijd om Gods naam aan te roepen? Vrouwen
verkennen de omgeving. Hun ogen zijn nog niet gewend aan de nieuwe situatie. Ze zien niets. En
dàt moeten ze zien. Zo worden ze uitgedaagd om te letten op wat nog niet te zien is. Ze krijgen te
horen, dat het leven van Jezus niet alleen onvergetelijk is, maar dat zijn leven nu pas goed gaat beginnen. Hij laat hen niet achter, hij gaat voor hen uit. Zijn Bergrede is een hart onder de riem van hen
die nu van stad en land verjaagd zijn. Aan hen is het koningschap, dat in de hemel is verborgen,
maar dat op aarde komt. Als hun ogen gewend zijn, zullen die vrouwen tekenen zien dat de stad van
God komt, op de aarde die nu nog woest en leeg is. Ze zullen zien dat de mensen die nu nog geen
gezicht hebben, een gezicht krijgen. Dan zullen ze beginnen Gods naam aan te roepen. Ze roepen
om de stad, die God voor de mensen bereidt.
Ds. Jan F. Klijnsma

KLEIN PAASLIED
Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van het graf genomen,
horen vrouwen het bericht,
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.
Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.
Uit een sprakeloos verleden,
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

Kerkdiensten
29 mrt
03 apr
05 apr
12 apr
19 apr
26 apr
03 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei

Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.
Hanna Lam

07 juni
14 juni

2

Ds. E.L. van Dunné - de Bijll
Nachenius
Ds. J.F. Klijnsma Goede Vrijdag,
19.00 uur
Dr. T.R. Barnard Pasen
Gespreksgroep
Ds. P.L. van Asselt
Gespreksgroep
Ds. J.F. Klijnsma
Gespreksgroep
Ds. M.F. de Vries
Ds. J.F. Klijnsma Pinksteren
Zangdienst in Dordrecht (aanvang
10.30 uur)
Ds. J.F. Klijnsma
Geen dienst

In memoriam Simon Karels

In memoriam Piet van Loon

Op 2 februari jl. bereikte ons het bericht dat op 77
jarige leeftijd is overleden de heer Simon Karels.
De heer Karels was vele jaren vriend van onze
gemeente. Hij kwam in het verleden regelmatig
in onze kerk, maar de laatste jaren ging hij vaker
mee met zijn kleinkinderen naar de Hervormde
kerk. Wel bleef hij onze kerk ondersteunen. Op
vrijdag 6 februari werd de dankdienst voor zijn
leven gehouden. De dienst werd vanwege de
grote belangstelling gehouden in de kerk van de
Exodus Gemeente te Sommelsdijk. De dienst
werd geleid door onze eigen predikant ds. Jan F.
Klijnsma. In de dienst stond psalm 4 centraal en
werden door de familie herinneringen aan Siem
opgehaald. Na de dienst was er gelegenheid tot
condoleren. De heer Karels is in besloten kring
gecremeerd

Op 6 februari jl. overleed de heer Pieter Cornelis
van Loon. Piet is 85 jaar oud geworden. Na het
overlijden van zijn echtgenote Catharina Maria
van Loon Dirkx, in 2003 bleef Piet wonen op zijn
geliefde boerderij aan de Oostmoerse Scheidweg
in Stad aan ' t Haringvliet. Hij was in hart en nieren
een boer die hield van het boerenbedrijf en de
producten van het land.
De laatste jaren waren moeilijk voor hem. Hij was
gekluisterd aan zijn rolstoel. Na een zware hersenbloeding verbleef hij sinds 2010 in het verzorgingshuis in Sommelsdijk.
Op 11 februari werd in de Lucas Kapel, in het
verzorgingshuis Nieuw Rijsenburgh, in Sommelsdijk de dienst ter ere van zijn leven gehouden. De
dienst werd, op uitdrukkelijk verzoek van de familie, geleid door ds. E.L. van Dunné- de Bijll Nachenius. Zij had in 2003 ook de afscheidsdienst
van zijn echtgenote geleid. In de dienst waren
veel sprekers, waaronder zijn zoon, dochter en
enige kleindochter die een kleurrijk beeld gaven
van het leven van Piet van Loon. Naast zijn liefde
voor zijn familie en het boerenbedrijf kwamen ook
zijn liefhebberij in goede wijnen, de reizen die hij
heeft gemaakt en de vriendschappen, die hij
mocht geven en ontvangen, aan de orde.
In de dienst trad gitarist Marcel Luntungan op met
de bijzondere liederen ' Papa' van Stef Bos,
' Afscheid van een vriend' van Clousseau, ' Schuilen bij jou' van the Kik en ' Als sterren aan
de hemel staan' van Frans Bauer. Daarnaast
zongen we de gezangen 223 en 293. De overdenking was aan de hand van 1 Corinthiërs 13
' De Liefde' . Na de dienst maakte de stoet een
tocht langs de boerderij waarna Piet van Loon
werd bijgezet in het graf bij Ina op de begraafplaats te Middelharnis.

Bericht van Kring Schouwen
Gelukkig is er niet
veel te vertellen over
onze gespreksgroep.
Want meestal gaat
het dan over zieken,
ziekenhuisopnames,
etc. Wel zijn er diverse onderzoeken geweest bij verschillende deelnemers, maar geen echte “akeligheden
“ geconstateerd. En Bram was er weer, gezond
en wel! We waren met de Goddeeltjes bezig en
in april komt het derde deeltje aan de beurt:
“Jezus". De meningen zijn tijdens de gesprekken
vaak verdeeld, en het is goed om naar elkaars
gedachtengang te luisteren. Daar dienen deze
boekjes zich goed voor. Voorlopig kunnen we dus
met de Goddeeltjes nog een poos vooruit. We
wensen allen goede paasdagen toe en hartelijke
groeten van onze groep. Erika von Eugen.

Kaarslicht 1 februari
Dit ene weten wij en aan dit één houden we ons
vast in de duistere uren: er is een Woord dat
eeuwiglijk zal duren, en wie 't verstaat, die is niet
meer alleen. Henriette Roland Holst

Kaarslicht 7 december
Ik bad,
maar ik werd niet genezen.
Ik klopte,
maar die deur bleef dicht.
Ik zocht,
maar ik verloor mijn leven.
Hij ving mij op.
Toen werd het licht.

Bloemengroet
01 februari
15 februari
01 maart
15 maart
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Dhr. A. Schrier
Mw. A. Schilperoort - Poortvliet
Dhr. J. Wildemans
Mw. M. Visser - de Wagter

Paasontbijt

Dienst Goede Vrijdag 3 april
Op vrijdagavond 3 april a.s om 19.00 uur vindt in
onze kerk aan de Voorstraat 35 de dienst voor
Goede Vrijdag plaats. Onze voorganger is Ds.
Jan Klijnsma en het koor Cantone zingt voor u.
Tevens gebruiken wij het avondmaal in deze
dienst.
U wordt allen van harte uitgenodigd om met deze
dienst stil op weg te gaan naar Pasen........

Op zondag 5 april
wordt u verwacht
om 8.30 uur in de
kerk, om gezamenlijk ons traditionele
Paasonbijt te vieren. Dit is al vele
jaren het gebruik vóór de dienst om 10.00 uur.
Samen met gemeenteleden kunt u dan genieten van paasbrood, mooie eieren en wat er nog
meer op zo'n paasdis hoort. Er is gelegenheid
voor een gezellig gesprek om elkaar nog beter
te leren kennen. De inschrijflijst ligt voorafgaande aan Pasen gereed. Ook kunt u bellen met
Ilonka (0187-486082)

Stille week
Stil zijn zal ik
want de dagen die komen
heb ik nodig om te
leren begrijpen waarom.
Nu zoek ik nog
naar antwoorden.
Wie ben Je
blinden zien
doven horen
verlamden staan op.
Geef me een paar dagen
om te ontdekken
wie Je bent.
Stil zijn wil ik
maar wel voorlopig
zoals een geheim
dat straks onthuld wordt.

Foto Paasontbijt 2014
Buitendag met gemeente
Dordrecht
Op 6 september a.s
zal er samen met de
Remonstrantse Gemeente uit Dordrecht
een buitendag worden georganiseerd
op Goeree Overflakkee. Wat deze dag precies zal inhouden is nu nog
niet bekend maar zet deze datum vast in uw
agenda. We hopen op mooi weer zodat wij de
gemeente leden uit Dordt ons mooie eiland kunnen laten zien. We verwachten een gezellig samenzijn! We houden u op de hoogte en staan
open voor toepasselijke ideeën voor deze dag.

Stil staan wil ik
bij het lijden
het sterven.
Dan mag ik weten
wie je bent,
wat je deed
omdat het antwoord
dan gegeven is.
Het mysterie openbaar is geworden
de stilte wordt opgeheven
straks als het zondag wordt.
Cor van Vliet
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Oecumenische koor

Speciale dienst te Dordrecht

Wist u dat er sinds een tijdje een oecumenisch
koor bestaat?
Hierin zingen inmiddels zo'n 35 enthousiaste
mensen vanuit de Emmaüskerk, Remonstrantse Kerk, Rooms Katholieke Kerk en Exoduskerk: dames, heren, jongeren; alle stemsoorten
zijn hierin vertegenwoordigd en niet alleen
mensen die in een (kerk)koor zingen. De dirigent is Henk Oosthoek. Het koor is voortgekomen uit een gelegenheidskoor wat vanaf december 2013 rond de Christelijke feestdagen
regelmatig belangeloos een optreden verzorgt
bij De Samaritaan/ Nieuw Rijsenburgh, Van
Weel-Bethesdaziekenhuis, Rijks HBS, de
tocht "Van Nazareth naar Bethlehem", met latere toevoeging van Den Hoogen Caemer en
Streekmuseum. Toen dit koor gevraagd werd
ook tijdens oecumenische vieringen hun steentje bij te dragen, is de benaming oecumenisch
koor ontstaan.
Het koor zingt op projectbasis, dus bv. vóór
Pasen repeteren we 3 á 4 maal (meestal op
vrijdagavonden) en daarna vinden verschillende korte optredens plaats, meestal meerdere
op één middag. Hetzelfde gebeurt vóór Kerstmis. En uiteraard oefenen we ook een aantal
malen per jaar voor de oecumenische vieringen
in één van de vier kerkgebouwen.
Voor dit jaar staan naast genoemde vieringen
al op het programma: Nieuw Rijsenburgh, Van
Weel-Bethesdaziekenhuis, Cantatedienst Laurenskerk Rotterdam (samen met de Maascantorij) en de tocht "Van Nazareth naar Betlehem".
Vind je / vindt u het fijn om te zingen, maar zie
je een lidmaatschap bij een koor met wekelijkse repetities (nog) niet zitten, dan is dit echt iets
voor jou / u. Kom het oecumenisch koor
versterken!
Wat zou het mooi zijn als nog meer zangliefhebbers uit alle leeftijdsgroepen zich zouden
aansluiten, want voor anderen te mogen zingen, daar word je zelf óók blij van.
Per repetitiebijeenkomst wordt een bijdrage
van één euro per persoon gevraagd i.v.m. onkosten (koffie, thee, kopiëren bladmuziek
enz.). Iedereen wordt via de mail op de hoogte
gesteld van data, tijden, plaats van repeteren
enz. De repetities worden (afwisselend) gehouden in een ruimte van één van de vier kerkgebouwen. We hebben net drie repetities achter
de rug maar u kunt altijd instromen. Informatie
bij Irene en Ilonka van der Sluijs.

Op zondag 31 mei is er in de Gemeente Sommelsdijk geen dienst. Na de Pinksteren stoppen
de 'Samenkomsten' op zondag en deze worden
weer hervat na de openingszondag op 6 september. Op zondag 31 mei wordt in de Remonstrantse Gemeente te Dordrecht een speciale
dienst gehouden. Er worden popsongs gezongen met een spirituele betekenis door koorleden. Begeleid door o.a piano en viool. We willen
graag, met een delegatie vanuit Sommelsdijk, deze dienst bijwonen. Gaat u ook mee? Opgave bij Jan de Vries of Ilonka v.d. Sluijs.

Paulus, in het oog van de
storm
In samenwerking met de Oecumenische werkgroep presenteerden Kees Posthumus en Juul
Beerda op dinsdag 10 maart 2015 om 20.00 uur
in de Exoduskerk, in aansluiting op de soepmaaltijd, de muzikale theatervoorstelling ‘Paulus, in
het oog van de storm’.
Het was ook deze keer weer opmerkelijk hoe de
heren met weinig middelen in anderhalf uur hun
verhaal uitbeelden. De verhalen en uitspraken
van Paulus in de diverse Bijbelbrieven werden op
een logische wijze aan elkaar verbonden en
vanuit een nieuw perspectief naar voren gebracht. Het was een boeiend optreden waarbij er
gelukkig veel publiek aanwezig was. Ruim 100
bezoekers woonden de voorstelling bij.
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Kaarslicht 15 maart

The sound of silence

In een droom liep ik een winkel binnen, achter de
toonbank stond een engel en ik vroeg: Wat verkoopt u hier? Alles wat u maar wilt zei de engel.
O, zei ik, echt waar? Ik wil dan graag vrede op
aarde, geen honger en armoede meer, gezondheid en onderdak, vrijheid en respect voor iedereen! Wacht even zei de engel, u begrijpt mij
verkeerd. We verkopen hier geen vruchten, enkel
zaden !

Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence

Verantwoording collecten
In de periode 12 januari 2015 t/m
15 maart 2015 is ontvangen in de
collectes voor doelen buiten de
gemeente € 105,70 en voor de
eigen gemeente € 337,35. In de collectes voor de
Diaconie is ontvangen voor het project Zanskar
scholen € 50,70.
In het koffiepotje is € 89,85 ontvangen en van de
Kleigroep € 177,00.
Voorts is ontvangen een gift van € 50,00 en een
gift van € 2.000,00. Daarnaast is een legaat
ontvangen van € 2.500,00. Voor al uw gaven onze
hartelijke dank.
De penningmeester

Extra collecten
29 maart
03 april
05 april
19 april
03 mei
17 mei
24 mei
07 juni

Onderhoudfonds
Projecten Geloof & Samenleving
Rem. Broederschap diaconale
doelen
Jongeren gemeente Arminius
Diaconie Kennis voor Ghana
Landelijke Jongeren gemeente
Arminius
Projecten Geloof & Samenleving
Diaconie Kennis voor Ghana

Kennis voor Ghana
Kennis voor Ghana is een nieuw project voor de
Diaconie. Het betreft hulp aan kinderen met een
beperking in Ghana. Twee leden van de Remonstranten in Dordrecht zetten zich in voor dit project. De droom van het project is: het creëren van
een veilige en liefdevolle leefomgeving voor
verstandelijk (en vaak meervoudig) beperkte
kinderen in Ghana.
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In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a
neon light
That split the night
And touched the sound of silence
And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence
"Fools", said I, "You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you"
But my words, like silent raindrops fell
And echoed
In the wells of silence
And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
And the sign said, "The words of the prophets are
written on the subway walls
And tenement halls"
And whispered in the sounds of silence
Tekst: Simon and Garfunkel
gezongen door Chloë de Waal in de Kerstdienst
van 25 december 2014

Kopij
Kopij voor het volgende nummer aanleveren voor
25 mei.
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Inspiratie 2015: met Sara Kroos, Christien Brinkgreve, Willem Pekelder en vele anderen 18 april
2015 Jacobikerk Utrecht
De vierjaarlijkse Inspiratiedag van en voor Vrijzinnigen in de Jacobikerk in Utrecht krijgt steeds
meer vorm. Centraal op de dag staat de vraag
hoe ons levensverhaal onze levensbeschouwing
kleurt en andersom. Thema van de dag is: “Connected. Waaraan verbind je je verhaal?” Onze
levensverhalen brengen lijn in onze levens, orde
in de chaos en helpen ons te verwoorden wie we
zijn en betekenis te geven aan wat ons overkomt.
Verhalen kunnen ook bezielen en perspectief
bieden. Zo vormt het Grote Verhaal – dat door
meer mensen wordt gedeeld - mede onze (deels
gemeenschappelijke) identiteit.
De kernvraag van de Inspiratiedag is dus: aan
welk grotere Verhaal verbind ik mijn persoonlijke
verhaal? Waarom, waartoe en hoe?
Cabaretière Sara Kroos opent de dag met een
speciaal voor deze dag geschreven conference.
Hoogleraar sociologie Christien Brinkgreve gaat
als keynote-spreker in op de kracht van verhalen
in ons dagelijks bestaan en de maatschappelijke
functie en invloed ervan. Willem Pekelder, televisierecensent van het dagblad Trouw, belicht de
rol van de media, die in toenemende mate onze
levensverhalen en die van onze buren laten zien.
’s Middags kunt u kiezen uit tal van workshops
rond (levens)verhalen en zang, dans of theater.
En natuurlijk kunt u elkaar gedurende de dag ook
op andere manieren ontmoeten.
Inspiratie 2015 is een samenwerkingsverband
van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de
Remonstrantse Broederschap, de Vereniging
van Vrijzinnige Protestanten, de Vrijzinnigen
Nederland (voorheen NPB) en Het Apostolisch
Genootschap.
Zie voor de meest actuele informatie www.inspiratie2015.nl . U kunt zich hier ook opgeven. Er is
plaats voor 500 deelnemers. Mis het niet!

Kaarslicht 1 maart
Verdriet
Verdriet om wat verloren ging door misbruik en
vernietiging, ontheiliging, vergiftiging, een land
als een belediging. Zo'n hunker naar een zegening: als morgen nu de zon opging, geef mij dan
stem, maak dat ik zing.
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Tentoonstelling Joop Coppée Collecte Geloof en
'Emotie van kleur' Samenleving
noemt Joop Coppée
- Mosselman de expositie van haar schilderijen die te zien is
van 7 maart t/m 10
mei in onze kerk.
Joop schildert al vele
jaren. Zij had les van
verschillende kunstenaars op het eiland.
De afgelopen jaren
volgde ze schilderlessen bij Kees van de Wetering
uit Burgh-Haamstede, die les geeft in het Diekhuus. Naast schilderen houdt Joop zich ook bezig
met keramiek. Ook haar keramisch werk is op de
expositie te bewonderen. U bent van harte uitgenodigd om kennis te maken met haar werk.

Geloof & Samenleving is de landelijke remonstrantse organisatie die bijdraagt aan verschillende goede doelen in binnen- en buitenland.
De vier hoofdthema's van Geloof & Samenleving
zijn:
-duurzaamheid,
-binnenlandse projecten,
-vrede en
-Europese contacten.
Zij geven het liefst aan:
- Kleine overzichtelijke projecten.
- Projecten die onderscheidend zijn.

Natuur- en geloofswandeling
Het duingebied van
Goeree is één van de
mooiste natuurgebieden van GoereeOverflakkee.
Miranda de Gooijer-Volaart (aankomend
natuurgids) heeft een 'geloofswandeling' uitgezet. Wat dat is? Dat moet je gewoon eens meemaken. Het zal een prachtige wandeling worden
over wat we zien, maar waarbij ook gedichten,
woorden en teksten diepgang zullen geven om te
geloven met hart en ziel. Een groot avontuur dus!
Zaterdag 9 mei 2015 om 13.00 uur vertrekken we
vanaf de Emmaüskerk richting “de Kwade Hoek”
bij Goedereede. Het is zaak goede wandelschoenen te dragen. De wandeling duurt maximaal 2
uren. Om op te geven kunt u kunt bellen naar Piet
de Munck telefoon 0187-642419. Maximaal 20
mensen kunnen deelnemen aan deze wandeling.
Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve
misschien een zakcentje voor de chauffeur van
de auto waar u mee meerijdt. Bij slecht weer zal
de wandeling mogelijk later plaatsvinden.

