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Stille Tijd
De zogenaamde stille tijd is aangebroken. Al het
kringenwerk, de vormen van toerusting, minder
vergaderingen, dat alles omdat het zomer geworden is en de meesten van ons op vakantie gaan.
Vakantie is bedoeld om tot rust, misschien zelfs
tot stilte te komen. Stiltes zijn belangrijk in ons
bestaan, waarin we zo veel hollen, waarin we
menen zo veel te moeten.
Doorgaans ervaar ik die stiltes als heilzaam. Dat
schrijf ik nu zo gemakkelijk, maar ik heb dat wel
moeten leren. Ik stam nu eenmaal uit een traditie
van woorden. De nadruk valt op het woord, dat
tot ons komt. Ik moest met die woorden iets doen;
maar ik had niet geleerd daarvoor de stilte te
gebruiken. Bovendien had stilte iets gevaarlijks.
In de stilte spreekt het gevoel, en het gevoel is
iets wat je moet vertrouwen. Zeker als het gaat
om God, die in die woorden ons aanspreekt.
Toen ik in het begin stilte begon te oefenen
kostte het mij de nodige moeite mijn gedachten
te concentreren. Van alles speelde er door mijn
hoofd. Steeds riep ik mijzelf tot de orde als mijn
gedachten met mij op de loop gingen. Op een
gegeven moment leerde ik dat het geen zin had
mij ertegen te verzetten. Als ik de gedachte, die
zo maar opkwam en die ik als storend ervoer,
maar afmaakte, was er al heel wat gewonnen. In
ieder geval was ik bevrijd van de krampachtigheid
van stil te moeten zijn en bezig te moeten zijn met
wat op dat moment aan de orde was. Nu, zoals
ik al schreef, zijn de stiltes mij dierbaar en ervaar
ik het heilzame ervan.
Maar is die ervaring, hoe belangrijk ook, genoeg
om iets te vertellen van 'Stille Tijd'? Nee, natuurlijk niet. Dus heb ik mij de afgelopen weken in
allerlei artikelen over stilte en mystiek verdiept.
Dat werd voor mij een ontdekkingsreis. Het
dwong mij na te denken over iets, waarvan ik
gaandeweg ontdekte dat ik er eigenlijk weinig van
wist. Tegelijk boeide het mij steeds meer.
Op mijn zoektocht kwam ik dit gedichtje tegen.
Het is van de Indiase filosofe Vimala Thakar:
Stilte is uiterst verlegen.
Zij verbergt zich ver verwijderd
in de diepten van het menselijk hart.
Denken kan haar niet bereiken.
Voelen kan haar niet aanraken.
Stilte is uiterst verlegen.
Zij lacht hen toe die haar beminnen.
Zij spreekt tot hen die op haar
wachten.
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Zij wordt verstaan
als de herinnering zwijgt.
Ja - Stilte is uiterst verlegen.
In alle eenvoud is dit gedichtje veelzeggend. Ik
noem een paar dingen die mij zijn opgevallen. Of
misschien is het eerlijker om te zeggen dat het
dingen zijn die mij raken. Allereerst dat de stilte
verlegen is. In ieder geval is daarmee bedoeld dat
stilte meer is dan de afwezigheid van lawaai. Het
is een geheim dat ontdekt moet worden. Het is
niet zomaar voorhanden en zonder meer te zien.
Wij moeten er moeite voor doen, want voordat je
het weet is zij verdwenen. Dat komt overeen met
wat ik steeds weer tegenkom bij mensen die over
de stilte schrijven: stilte vraagt oefening. Men kan
pas in de stilte vertoeven na het afleggen van een
weg voorbij de verlegenheid. Dat heeft te maken
met het tweede dat mij opvalt: dat de stilte zich
verbergt in de diepte van ons hart. Daar is ze te
vinden, diep in onszelf. Daar moet ze dus ook
worden gezocht. Wij moeten haar op alle onrust
die eigen is aan onze tijd en aan ons bestaan
veroveren. Die weerhoudt ons er immers van om
tot onszelf in te keren. Wij worden op onszelf teruggeworpen, bijna zou ik willen zeggen: aan
onszelf overgeleverd. Zijn wij bij machte zo genadig met onszelf om te gaan dat ons diepste ik een
kans krijgt? Daarvoor is moed nodig, want wij
betreden een ons grotendeels onbekend terrein.
De verlegen stilte roept ons. Haar 'stem' is echter
alleen te vernemen als onze herinnering zwijgt.
En dat is ook het laatste dat ik bij dit gedicht wil
opmerken. Onze herinnering met al haar gebeurtenissen en emoties, met al haar gedachten en
beelden houdt ons gevangen in de chaotische
wereld van ons bestaan. De wereld van steeds
sneller en steeds meer in minder tijd. En hoezeer
wij er ook in slagen op allerlei gebieden tijd te
winnen, er is en blijft nauwelijks tijd over voor
onszelf, voor de stilte.
Zij spreekt als de herinnering zwijgt; als er niets
meer is dan alleen de stilte.
Er zou van dit gedicht en van de stilte nog veel
meer te zeggen zijn. Ik weet het; deze regels zijn
meer een pover begin van een weg. Maar nadenkend over de stilte krijg ik steeds meer het gevoel
dat er iets is wat mij wenkt. Iets wezenlijks. Iets
van mijzelf en tegelijkertijd iets van God. En als
dit verhaalt u prikkelt om stilte te zoeken in uw
rustperiode, dan wens ik u een heilzame tijd toe.
Ds. Jan F. Klijnsma

In memoriam Leendert
Soldaat

Uitstapje Remonstranten
Den Haag

Op 11 mei 2015 overleed plotseling de heer
Leendert Soldaat op 78 jarige leeftijd.
Leen is geboren en getogen aan de Stadse
zeedijk, boerderij “Stadschenhoek” en zette het
ouderlijke bedrijf voort. Leen was boer in hart en
nieren. Hij leefde met de vier jaargetijden, had
veel geduld en rust, om op het juiste moment te
zaaien, te poten en te oogsten. Hij ging met de
tijd mee, maar liep daarmee niet voorop met
nieuwe ontwikkelingen, was behoudend en
overdacht eerst.
De afscheidsdienst vond zeer toepasselijk plaats
in de schuur van de boerderij en werd geleid door
dominee Jan Klijnsma.
Zijn vrouw Lieseke, de kinderen en kleinkinderen
spraken afscheidswoorden, dat gaf een warm
gevoel, ieder deed het op z’n eigen manier.
Gezin, familie en genodigden brachten Leen naar
z’n laatste rustplaats op het kerkhof van Stad a/
h Haringvliet. Na de dienst werd er een dankwoord gesproken door dochter Liesbeth. De afsluiting werd gevolgd door een lunch en samen
zijn. Het was plechtig, indrukwekkend en in de
geest van Leen. B.v.N.

Diaconale uitjes om de gemeenschap te bevorderen: geen idee, wanneer ze ontstaan zijn, maar
het is een geweldig iets. Waarschijnlijk vroeger
voor ouderen, die moeilijk zelfstandig op stap
konden; inmiddels is het in veel remonstrantse
gemeentes een dagtocht, die voor iedereen
openstaat. Zo kom je nog eens ergens: bij het
tapijtmuseum in Genemuiden, of het Zilvermuseum in Schoonhoven.
Wij zijn nu drie keer mee geweest op schoolreis
met de gemeente Den Haag. Zo zijn we in Oudewater geweest (waar onze “stamvader” Arminius
geboren is) en in Naarden-Bussum. Heel leuk
vind ik, dat het gecombineerd wordt met een
bezoek aan een Remonstrantse gemeente – en
zo was dit jaar Sommelsdijk aan de beurt. Dat
maakte het voor ons natuurlijk heel bijzonder. De
reis erheen was al nostalgisch; door het Westland – een route die we vanuit Vlaardingen geregeld reden, als we op familiebezoek gingen in Den
Haag – en daarna door Rijnmond en over de eilanden, de route naar Sommelsdijk uiteraard. We
werden bij de bus al informeel welkom geheten,
maar in de kerk zelf stond een waar ontvangstcomité. De tafel stond gedekt met Flakkeese bolussen. Nu kom ik al 31 jaar geregeld op het eiland
en heb ik tot nu moeten wachten op die bolus –
ik overdrijf, want ik wist niet van het bestaan van
Flakkeese bolussen, alleen van de Zeeuwse. Na
koffie met bolus een kort overzicht door Bram
Schrier van de gemeente Sommelsdijk.
Daarna naar Tiengemeten, waar we op een
huifkar werden rondgereden en twee musea
hebben bezocht – zeer de moeite waard, al zat
het weer erg tegen met regen, hagel en onweer.
We zijn de afgelopen tijd veel in Sommelsdijk
geweest: verjaardag, uitvaart, al dan niet geplande preekbeurten, de uitreiking van een zeer verdiend lintje: uiteenlopende gebeurtenis, altijd de
moeite waard, allemaal belangrijk, want bij het
leven horend.
Het is als met je eerste liefde: die blijft altijd bijzonder. Dat geldt ook voor de eerste gemeente –
en in dit geval zeker ook voor de dominese!
Madzy van der Kooij

Een val met ernstige
gevolgen
Bij een val op het station in Delft is de rechter arm
van ds. Klijnsma uit de kom geraakt. Naar nu blijkt
zijn er in de schouder twee stukken bot afgebroken en moeten er spieren en pezen worden gehecht. Het gevolg is, dat hij op 2 juni wordt geopereerd. Daarna mag hij gedurende 6 weken de
arm niet gebruiken en aansluitend revalideren. Hij
is dus gedurende vele weken niet beschikbaar.
Heeft u behoefte aan bezoek van een predikant,
geeft u dat dan door aan de kerkenraad. Wij gaan
dan, in overleg met u, op zoek naar een oplossing.

Bloemengroet
03 april
05 april
19 april
17 mei

Mw. L. 't Hart
Mw. N. Keuning
Dhr. J. Wildemans
Mw. F. Vis

Kopij
Kopij voor het volgende nummer aanleveren voor
18 augustus.
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en de Remonstranten.
De genodigden konden hun bijdrage doen in een
speciaal voor de gelegenheid gemaakt kistje. De
opbrengst schenkt Jan aan twee goede doelen,
de ene helft aan de Remonstrantse Gemeente
Sommelsdijk en de andere helft aan de Prostaatkankerstichting. In totaal is € 457,40 gedoneerd.

Jan de Vries Koninklijk
onderscheiden
Op vrijdag 24 april werd Jan de Vries koninklijk
onderscheiden voor zijn vrijwilligerswerk. Zo is hij
al meer dan 44 jaar actief voor Veilig Verkeer
Nederland op Goeree-Overflakkee en 40 jaar lid
van de kerkenraad van onze kerk waar hij al die
jaren de taak van penningmeester en gedurende
enkele perioden die van secretaris heeft vervuld.
Daarnaast is hij na zijn pensionering als vrijwilliger
actief als lid van de ledenraad van de woningbouwvereniging FidesWonen en als penningmeester voor het dichterscollectief “De Reizende
Dichters”. Bovendien is hij gedurende vele jaren
mantelzorger geweest.
Hij is benoemd tot lid van de orde van Oranje
Nassau.
De uitreiking was voor hem een grote verrassing.
Hij was naar de kerk gelokt voor een informeel
overleg met twee afgevaardigden van het landelijk bureau van de Remonstrantse Broederschap.
Bij binnenkomst in de kerk zag hij een zaal vol
familie, vrienden en bekenden. Snel terug naar
huis om pak één aan te trekken.
De versierselen werden, na een mooie toespraak,
opgespeld door waarnemend burgemeester J.P.
Lokker. Hierna waren er nog toespraken van de
voorzitter van de kerkenraad de heer A. Schrier,
de voorzitter van het district Zuid-Holland van
Veilig Verkeer Nederland de heer J.W. de Jong,
de directeur-bestuurder van FidesWonen de heer
G.J. van der Valk en twee leden van het dichterscollectief, de heren N. Snoek en F. Hoogervorst
die beiden een eigengemaakt gedicht voordroegen.
Tot slot sprak de initiatiefnemer, zijn broer Hans
de Vries.
Na de lunch zong ons koor Cantone o.l.v. Sjaliene de Waal twee toepasselijke liederen over Jan
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Kerkdiensten
31 mei
07 juni
21 juni
05 juli
19 juli
02 aug
16 aug
06 sept
13 sept

Zangdienst in Dordrecht (aanvang
10.30 uur)
Nog niet bekend
Dhr. W. Scholl
Ds. I.L. Tan
Mevr. B. Veenman
Ds. J.F. Klijnsma
Ds. G. Berveling
Ds. J F. Klijnsma aansluitend
buitendag
Samenkomst

Verantwoording collecten
In de periode 16 maart 2015 t/m 19
mei 2015 is ontvangen in de collectes voor doelen buiten de gemeente € 176,45, voor het onderhoudfonds € 22,00, voor het Paasontbijt € 156,50 en
voor de eigen gemeente € 358,15. In de collectes
voor de Diaconie is ontvangen voor het project
Ghana € 32,00.
In het koffiepotje is € 85,21 ontvangen, van de
Kleigroep € 105,00 en van verkoping uit de tentoonstellingen € 4,00.
Voorts is ontvangen een gift van € 233,70 en een
gift van € 65,00.
Voor al uw gaven onze hartelijke dank.
De penningmeester

Pasen 2015

Buitendag met gemeente
Dordrecht

Op zondag 5 april jl. vond, vóór de dienst van
10.00 uur, het Paasontbijt plaats in onze gemeente aan de Voorstraat te Sommelsdijk. Wij mochten
die ochtend een aantal nieuwe vrienden aan tafel
verwelkomen en het was een gezellige drukte aan
deze uitgestrekte Paasdis. We genoten van
Ouddorps paasbrood en allerlei lekkernijen die op
zo'n dag gebruikelijk zijn. De dienst daaropvolgend werd geleid door Ds. Tjaard Barnard. Cantone en Chloë zongen o.l.v. Sjaliene de Waal. De
nieuwe paaskaars werd door Chloë binnengedragen onder het zingen van het lied: 'Licht dat ons
aanstoot in de morgen' en na de stilte zongen wij
Psalm 150 'Looft God, looft Hem overal'.
Na de overweging met als thema: 'Mijn God staat
achter mij', zong Chloë: 'Wanneer ik moe, verwond, verward, vol vragen, al tastend ronddool
door een bange nacht, dan weet ik, eens eens zal
de morgen dagen, U tilt me op en U vernieuwt
mijn kracht'......... Het slotlied, Lied 630 verwoord
in oude taal, ook voor de tegenwoordige tijd, heel
mooi wat we van Pasen kunnen meenemen: 'Al
wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop
herwinnen; bloemen en vogels, - alles roemt Hem
als in den beginne. Keerde de Heer der Schepping weer, dan is het tevergeefs niet meer te
bleien en te minnen." De medewerking van allen,
aan deze dienst werd erg op prijs gesteld.
I. v.d. Sluijs

Op 6 september a.s
zal er samen met de
Remonstrantse Gemeente uit Dordrecht een buitendag plaats vinden
op Goeree Overflakkee. Na de gezamenlijke kerkdienst
gaan we naar het
eiland Tiengemeten alwaar we de lunch gebruiken. Na de lunch is
er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het
eiland te verkennen. Omstreeks 16.10 uur varen
we weer terug naar het vasteland en keren we
huiswaarts. We hopen op mooi weer zodat wij de
gemeente leden uit Dordt ons eiland en Tiengemeten op zijn mooist kunnen laten zien. De kerkenraad is al op een verkenningsrondje geweest
en er is voor elke leeftijd iets leuks en gezelligs
te ondernemen. We verwachten een gezellig
samenzijn. Het zou fijn zijn als u allen mee gaat.

Kaarslicht 16 mei
Overal kom ik U tegen
Overal kom ik U tegen;
in een mooie wolkenlucht,
in een zonnestraal, bij regen,
elke dag van U gekregen,
kinderlach en vogelvlucht
Alles legt U voor mij open
ieder ding krijg ik te leen.
Door uw landschap mag ik lopen,
op uw gouden toekomst hopen.
Uw licht schijnt door alles heen.
Alles is van U gekregen:
wat ik ben en eens zal zijn,
al mijn dagen, al mijn wegen.
Overal kom ik U tegen:
U, mijn adem, brood en wijn.

Kaarslicht 29 maart
Dit is een dag van zegen, een dag van feest en
licht, van psalmen hoog geheven, van zon en
vergezicht. Geef ons vandaag de moed het met
uw naam te wagen, uw vrede uit te dragen. Loof
God, want Hij is goed!
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De Statenbijbel
Op de avondsmaaltafel ligt iedere zondag de
bijbel open op een ronde voet. Een geschenk van
de heren Boomsma, die een drukkerij bezaten in
Middelharnis aan de Voorstraat. De verhalen over
hen, leven nog steeds voort op het eiland; op het
Vingerling aan de haven staat zij geportretteerd.
Daarover straks meer. De Remonstrants Ger.
Gemeente bestond nog niet zo heel lang op
Goeree Overflakkee, maar de kerk was 's zondags vol en het was passen en meten in de verbouwde huiskamer. Wat nu koffietafel is, was
destijds de avondmaalstafel; na de verbouwing
verhuisde deze naar de consistorie, totdat ook
daar verbouwd werd en de meubelen werden
aangepast.
Tijdens de verbouwing werd goed nagedacht over
de invulling van de kerkzaal. Het kabinetorgel
kreeg een mooie plek op een verhoging; er kwamen banken en stoelen; voor de preekstoel werd
een ronde vorm gekozen; voor de avondmaalstafel een rechthoekige en voor het doopvont een
driehoekige vorm. De bijbel kreeg met de paaskaars een prominente plaats op de avondmaalstafel. Tegen de achtergrond van het glas-appliqué
raam, gemaakt door glazenier G. van Iersel, vormt
dat iedere zondag weer een fraai geheel en in
iedere dienst onderstrepen de bloemen dat tafereel.
Als we nu de eerste bladzijden van de bijbel bekijken, zien we dat - vóór deze bijbel in het bezit
kwam van Han en Rien Boomsma - hij eigendom
was van een zekere Martijnus Buijteweg, die op
het schutblad schreef:
" int jaar onse Heere 1723 ben ik Martijnus
Buijteweg op den 24 April paasdag tot Schevelinge getrout met Johanna van Santen geboortig in
den S. Hagen.
int jaar 1724 den 17 Januarij is mijn Vrou verlost
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van een dogter savont de 7 uere en gedoopt door
mijn Heer Domine Haring en genaamt Johanna
Martijnna en als Peters mijn moeder Martijntje
Wijemans en mijn Broeder Henderik Buijteweg,
in de nieuwe Kerk tot Delft.
int jaar 1736 is mijn vrou verlost van een soon en
gedoopt Sondag daar aan door mijn Heer Domine Pijfers, in de oude Kerk en genaamt Jakobus
Johannis, en als Peters mijn vrous vader Jakobus
van Santen, en sijn vrou Marije vander Kruijff."
Er gaan dan ruim twee eeuwen voorbij, voordag
wij op het schutblad kunnen lezen, dat op 2 juli
1950 deze Bijbel werd aangeboden aan de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Sommelsdijk bij de inwijding van de kerk aan de
Voorstraat.
J. Boomsma en M. Boomsma
Han en Rien Boomsma waren een tweeling. Zij
waren welbekend op het eiland, hadden een
brede interesse in het wel en wee van Flakkee.
Zij bereisden samen grote delen van Europa,
Afrika en Azië en vertoonden dia's daarvan aan
veel Flakkeeënaars. Zij konden er enthousiaste
verhalen bij vertellen. Ook in onze kerk is dat
enkele malen gebeurd; zo vertelden zij uitgebreid
over hun reizen door Israël, Egypte, het land
tussen Eufraat en Tigris, Jordanië en toonden
daarbij veel van wat er door de eeuwen heen aan
kunstschatten en cultuur was overgebleven uit de
oudheid en de vroeg-christelijke tijd.
Het is helaas jammer, dat wij hen nooit gevraagd
hebben, hoe zij in het bezit van deze bijbel gekomen zijn. Voor onze gemeente is deze Statenbijbel een mooi bezit.

Opschrift titelblad
Statenbijbel
BIBLIA
dat is
De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de
Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen
Testaments.
Door Last der Hoogh-Mog. Heeren
STATEN GENERAEL
van de Verenighde Nederlanden en volgens het
Besluyt van de Synode Nationaal, gehouden tot
Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619; Uyt de
oorspronckelike talen in onse Nederlansche tale
getrouwelick over-geset. Met de nieuwe bijgevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen

aanteckeningen van de gelijck-Luidende Texten
en de nieuwe Registers over beijde de Testamenten. Ende door gemeente ordre der Nederlandschen Kercken verbetert van Druckfouten en
Mis-stellingen, die in de ersten Druck gevonden
worden.
Onder dit opschrift op het titelblad staat het gekroonde wapen met de dekkleden en daarin een
opgerichte leeuw met het geheven zwaard in de
rechter- en de 7 pijlen (verwijzend naar de 7
provinciën) in de linkerpoot. In het wapen staat
de spreuk "Eendracht Maeckt Macht"
Vervolgens hieronder:
Te Dordrecht Bij Pieter Keur en T Amsterdam. Bij
Pieter Rotterdam in compagnie Anno 1719
De eerste Statenbijbel werd in 1637 gedrukt en
reeds in 1638 lag er al een exemplaar op de
kansel in Amsterdam. Andere kerken volgden dit
voorbeeld en later werden ze ook aangeboden
voor huiselijk gebruik. Ik ga nog even terug naar
het titelblad, want ik heb u nog niet alles doorgegeven. Helemaal bovenaan zien we een afbeelding van een opengeslagen boek, waarop de
tekst staat;
De Wet des Heeren is volmaekt,
beheeren de Ziele,
de getuigenisse de Heeren is gewis,
den slechten ten wijsheyt gevende
Psalm 19 vers 8 etc
Het Woort des Heeren blijft in der eeuwigheyt;
ende dit is het Woort, dat onder u verkondight is.
1 Petri 1 ; 25
Bijna drie eeuwen oud is onze gemeentebijbel en
uit het verhaal van de heer Buijteweg begrijpt u,
dat het ook een huisbijbel was. Aan de vaak beschadigde hoekjes van de bladzijden kunnen wij
nu zien, welke gedeelten het meest gelezen
werden. Ezelsoren geven dat duidelijk aan en
vertellen ons een geschiedenis. En de geschiedenis houdt niet op met dit verhaal over zo'n oude
Staten bijbel. Wanda Drenthe
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Extra collecten
07 juni
21 juni
05 juli
19 juli
02 aug
16 aug
06 sept

Diaconie Kennis voor Ghana
Onderhoudfonds
Diaconie Voedselbank GO
Edukans
Diaconie Voedselbank GO
CliniClowns
Diaconie Voedselbank GO
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Vakantie voor Cantone

Oradour-sur-Glane

De expositie van foto’s van Cor Lokker over
Oradour-sur-Glane is te zien van 20 mei t/m 1 juli
in onze kerk.
Oradour-sur-Glane, een dorpje in de Limousin
(Frankrijk) waar zich op 10 juni 1944 een enorm
drama voltrok. Men kan zich niet voorstellen hoe
vredig de inwoners van het dorp leefden voor die
fatale dag.
Toen Cor Lokker 10 jaar geleden voor de eerste
keer door de straatjes van Oradour-sur-Glane
liep, liepen de rillingen over zijn rug. Nu hij nog
een aantal keren terug is geweest, is hij nog
steeds diep onder de indruk. Zwijgend en af en
toe fluisterend, uit diep respect voor alle inwoners
die op een afschuwelijke wijze het leven is ontnomen, loopt hij rond. Hun eigendommen, zoals
naaimachines, fietsen, auto’s e.d., van wat er nog
van over is, zijn nog terug te vinden. 642 mensen
onder wie 247 kinderen werden doodgeschoten
of levend verbrand. Na bijna 71 jaar staat nog
steeds de Peugeot 202 van de arts, als stille
getuige, op het pleintje waar de bevolking werd
Kaarslicht 3 april
samengedreven door de Waffen SS. Slecht enLeer ons het woord dat niemand uit kan spreken. kelen hebben dit overleefd. Na plundering werden
Geef ons de kiem van ongekende kracht. Leer alle huizen in brand gestoken.
ons het lied dat 't duister kan doorbreken. Geef Generaal de Gaulle besloot na zijn bezoek aan
ons de stilte van 'Het is volbracht'
het dorp dat de ruïnes bewaard moesten voor de
toekomstige generaties.
Naast de vele foto’s, heeft hij geprobeerd zijn
gevoelens over Oradour in een Audio Visuele
presentatie te weerleggen. Deze is te bekijken op
www.corlokker.nl/slideshow/oradoursurglane.zip We
moeten de herinnering levend houden en mogen
dit nooit vergeten. Souviens-toi
Na de dienst van Pinksteren afgelopen zondag
heeft Cantone een welverdiende vakantie.
Samen met Sjaliene hebben ze in de speciale
diensten van de Remonstrantse Kerk hun opwachting gemaakt. Dit begon al met de openingszondag vorig jaar september en vervolgens in de dienst voor de overledenen uit onze
gemeente, Adventviering, Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. De meeste indruk
dit seizoen heeft wel de uitreiking van het lintje
van Jan de Vries gemaakt. Hier zong Cantone
twee zelf geschreven teksten op bestaande
muziek en dat gaf ook met het repeteren veel
plezier.
Lijkt u het leuk met ons mee te zingen het komende seizoen? We beginnen weer op 26
augustus en verder iedere woensdagavond van
19.30 tot 21.30 uur op de Voorstraat 35 te
Sommelsdijk.

Kaarslicht 3 mei
En voor altijd is dit mij bijgebleven. Hoe zeer veel
stiller dood dan slapen is, dat het een dagelijks
wonder is te leven en elk ontwaken een herrijzenis. J. Bloem

