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Kijken in de spiegel of kijken door glas
Soms kijk ik wel eens bewust in spiegels, of ook
hoe anderen er in kijken. Ik zeg van spiegels geen
kwaad woord, want je moet wel weten hoe je er
uitziet en hoe je er zo goed mogelijk kunt uitzien.
Dat geeft je een stuk zekerheid en identiteit, een
zekerheid die je soms zo nodig hebt om goed te
kunnen functioneren.
Toen ik hierover filosofeerde, las ik het verhaaltje
van de rabbi:
Een vrouw komt bij een rabbi en zegt: 'Ik weet
niet, wat ik moet doen. Eerst dacht ik, dat ik gelukkig zou zijn, als ik er maar goed zou uitzien. Ik
besteedde daaraan veel tijd, maar gelukkig werd
ik niet. Toen dacht ik: als ik rijk was. Ik ging in
zaken en verdiende een aardige boterham, maar
gelukkig was ik niet. Toen dacht ik: als ik maar
gezond ben en ik gaf het roken op en deed iedere dag aan gymnastiek, maar....... gelukkig was
ik niet.'
Toen zei de rabbi: 'Kijk, in de spiegel is glas en in
het venster is glas. De achterkant van het glas in
de spiegel is bedekt met wat zilver; je kunt er niet
doorheen kijken, je ziet alleen jezelf. Wanneer je
geluk zoekt, moet je door het venster kijken. Een
spiegel verhindert je anderen te zien. Het geluk,
dat jij zoekt gaat langs je venster, kijk maar uit het
raam!'
Ik vind dat een waar verhaal. Geluk is niet te
vinden in egocentriciteit, jezelf in het middelpunt
stellen; daar loop je jezelf in de weg, je struikelt
over jezelf en je komt jezelf weer tegen.
Geluk is te vinden als je uit jezelf vandaan komt
en contact zoekt met anderen of met het Andere.
Geluk heeft met communicatie te maken, want
geluk is iets wat optimaal is wanneer je het met

anderen kunt delen. Het wordt groter en intenser.
Paulus zei het toen al, aan zijn gemeente in
Korinthe: nu kijk je nog in een spiegel vol raadselen, maar straks is dat voorbij.
De spiegel geeft je raadselen; het venster kent
de oplossing daarvan. Afgezien van alles geloof
ik, dat het heilzaam is, wanneer wij wat meer
loskomen van onszelf.
Daarom is het goed om af en toe de ramen wijd
open te zetten.
Zoekend naar een passend gedicht vond ik deze
van een onbekende dichter:

open vensters
Door zon en schaduw stralen omgeven
ochtendnevels aan 't verdampen slaan
waarin elke morgen
nieuw gegeven tijd is aangegaan
Waar vrolijke lichten vlinderen
door open vensters
speels naar zachte wanden reikt
Warmte zich nestelt
en weldadig verspreidt
Zon en schaduw in het leven
eeuwig met elkaar verweven
door pijn verdriet
Door geopende vensters zullen
levenstranen drogen
zodra men weer de zonzijde ziet!
ds. Jan F. Klijnsma

Kerkdiensten
06 sept
13 sept
20 sept
27 sept
04 okt
11 okt
18 okt
25 okt
01 nov

Kaarslicht 2 augustus
Dankbaarheid is als een bloem die, opengekust
door de zon verborgen schoonheid openspreidt.
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Ds. J F. Klijnsma aansluitend
buitendag
Gespreksgroep
Nog niet bekend
Gespreksgroep
Ds. J.F. Klijnsma
Gespreksgroep
Ds. R. Steenstra
Gespreksgroep
Ds. J.F. Klijnsma

In het Nieuwe Testament heeft bedachtzaamheid
een andere kleur. Daar laat het be-oogde zich niet
onder druk zetten door de afweging, maar wordt
die juist onder tijdsdruk gesteld. Daar is de vraag:
komt er nog wat van? Of ben je bezig uitvluchten
te verzinnen? Het is nu je kans! Het is het soort
bedachtzaamheid, dat de reiziger kent, die,
wanneer hij Schiphol nadert, gewaarschuwd
wordt voor zakkenrollers. Natuurlijk, daar houdt
hij dan rekening mee, maar hij stelt zijn reis toch
niet uit! Hoe je het keert of wendt, het geloofsleven – naar zijn overtuigingskant en naar zijn
handelingskant – blijft een waagstuk. Het beoogde wordt nagestreefd ‘op goed geluk’ of –
minder geseculariseerd gezegd – je rekent op
genade.
Je houdt rekening met iets, wat nu eenmaal ons
bedenken te boven gaat, maar dat wel degelijk
zijn rol mag en moet spelen. En vertrouwen (en
zelfs wat zelfvertrouwen!) geeft en hoop. Er zijn
ook andere aspecten, die om aandacht vragen.
Deze bedachtzaamheid is immers niet zozeer
gericht op de betekenis van het resultaat van de
afweging voor jezelf als wel voor een ander, die
op zijn wijze met zingeving of geloof bezig is.
Brengen mijn inzichten hem in verlegenheid? Of
heeft hij er wat aan? Kan hij er wat mee? Al remt
deze bedachtzaamheid de spontaniteit, hij kent
een verborgen doelgerichte emotionaliteit, gewekt door het geloof, ons toebedeeld. We zouden
er dankbaar voor moeten zijn.
Joost Wery
Joost Wery (1923) was onder meer remonstrants
predikant in Friedrichstadt a/d Eider (D), Oosterbeek, Haarlem en Rotterdam.

In memoriam Hilda Coster
Op 28 mei 2015 overleed Mevrouw Hilda Coster
op 90 jarige leeftijd. Zij verbleef de laatste anderhalf jaar na een val, in twee verzorgingshuizen.
Daarvoor woonde zij in een mooie flat aan de rivier
in Papendrecht. Vroeger had zij een zomerhuisje
in Ouddorp waar ze gedurende de zomermaanden veel verbleef en uitrustte van haar werk als
kinderarts. Op zondag kwam zij dan naar onze
kerk. Zo is ze vriend van onze gemeente geworden. De afscheidsdienst vond plaats in het rouwcentrum in Papendrecht. De dienst kon helaas
niet worden geleid door dominee Jan Klijnsma
aangezien die net geopereerd was aan zijn
schouder. Namens onze gemeente was Jan de
Vries aanwezig. De dienst werd nu ingevuld door
haar nicht en twee neven. Na de dienst is Hilda
bijgezet in het graf van haar ouders op de begraafplaats in Papendrecht. Moge zij rusten in vrede.

Verdieping
Zomaar opstaan in een dienst en 'Halleluja' of
'Amen' roepen
Bedachtzaamheid is een mooie eigenschap.
Menigeen heeft spijt gekregen van een spontane
email, een verkeerde uitspraak, een ondoordachte aankoop. Daar had je beter maar eens over
kunnen nadenken, maar nu zit je met de gevolgen. Dat geldt van onbelangrijke zaken, maar des
te meer van serieuze, zoals van het geloofsleven.
In onze kring wordt dat vaak getypeerd als ‘denkend geloven’. Met de wat bizarre connotatie, dat
gelovigen uit andere kerken dat niet zouden doen.
Maar goed: een remonstrant die opstaat in een
dienst en ‘Halleluja’ roept of ‘Amen’ anders dan
wanneer de ‘orde’ van dienst dat voorschrijft, is
slecht denkbaar.
Of bedachtzaamheid altijd ‘verstandig’ – zoals de
Nieuwe Bijbelvertaling het Griekse woord vertaalt – is, of een rationeel proces is, is de vraag.
Je weegt verschillende aspecten van iets af, maar
waarom het resultaat van die afweging uitvalt,
zoals hij uitvalt, is niet goed na te gaan. Wat wel
zeker is, is dat bedachtzaamheid tijd kost, het beoogde uitstelt, het als het ware in regie neemt.
Dat kan heel nuttig en noodzakelijk zijn. Het kan
ook zo secuur gebeuren, omdat telkens nieuwe
aspecten om overweging zich aandienen, dat,
waar het om ging, uit het zicht verdwijnt. Via
twijfel en onzekerheid van uitstel naar afstel. ‘Ik
ben nog niet zover’, zeggen we dan.
Komt er nog wat van?

Kaarslicht 24 mei
Zondagmorgen
Het licht begint te wandelen door het huis en raakt
de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en
grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop
de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het
licht.
Ida Gerhardt
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Buitendag 6 september
Op 6 september zal de eerste dienst zijn van het
nieuwe seizoen. Dit jaar komen onze zusters en
broeders uit de Remonstrantse gemeente Dordrecht bij ons op bezoek. Na de dienst is er eerst
een kopje koffie met iets lekkers en daarna een
gezamenlijke broodmaaltijd. Na de maaltijd vertrekken we met eigen vervoer naar Nieuwendijk
en met de pont naar Tiengemeten. We hopen met
de pont van 14.00 uur over te steken vanuit
Nieuwendijk en om 17.10 uur weer van Tiengemeten te vertrekken. Op Tiengemeten kunt u uw
eigen weg gaan. Voor de kinderen is er bij mooi
weer speelnatuur. (wel schone kleren meenemen, want ze komen onder de modder te zitten.)
U kunt uw eigen fietsen meenemen indien u op
Tiengemeten wilt rondfietsen. Bij het veer in
Nieuwendijk is ruim voldoende parkeergelegenheid.
Gaarne vernemen we van u of u wilt deelnemen
aan de gezamenlijke
lunch en of u meegaat naar Tiengemeten. Graag ook aangeven of u wilt meedoen aan een gezamenlijke koffie/thee
met gebak, omstreeks 15.45 uur in het pannekoekhuis op Tiengemeten. In de kerk ligt een lijst
waarop u zich kunt aanmelden. U kunt zich ook
aanmelden bij een van de kerkenraadsleden. Op
het eiland kunt u het Rien Poortvlietmuseum en
het landbouwmuseum bezoeken. De toegangskosten bedragen voor beide musea € 4,50. Een
combinatiekaart voor beide musea kost € 7,00.
Het veer kost € 5,00. Voor leden van natuurmonumenten geldt er een korting. Daarnaast is er
een bezoekerscentrum met een winkeltje.
Voor nadere informatie over Tiengemeten zie de
website van Natuurmonumenten. https://www.
natuurmonumenten.nl/natuurgebied/tiengemeten
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1 maart 2003 - 1 september
2015
Op 1 september 2015 is onze predikant ds. J.F.
Klijnsma 12,5 jaar bij ons in dienst. De tijd vliegt.
Zijn bevestiging door dr. Tj. Barnard kunnen we
ons nog goed herinneren. Gelukkig is hij zover
hersteld van zijn ongelukkige val, dat hij 6 september voor kan gaan in de dienst.
Na afloop van de dienst zullen we bij zijn jubileum
stil staan.

Cantone begint weer!
Het koor van de Remonstrantse gemeente,
Cantone, begint woensdagavond 26 augustus
met repeteren voor de diensten in de tweede helft
van dit jaar.
Op zaterdag 29 augustus delen zij dan eerst nog
vakantie- en andere
zomerse verhalen met
elkaar, tijdens een
zelfverzorgde High
Tea in de kerk aan de
Voorstraat.
Lijkt het u leuk om mee te zingen met Cantone,
neem dan contact op met één van de zangers/zangeressen.

'Vrede verbindt'
Het motto voor de Vredesweek 2015 is ‘Vrede
verbindt’. Met dat motto roept PAX op tot
ontmoeting en verbinding en zal zij moedige
bruggenbouwers, zowel in Nederland als in
conflictgebieden, in de schijnwerpers zetten.
Om samen in vrede te geloven heb je de ander
nodig. Mensen die naast je staan en mensen die
niet tot je directe omgeving behoren. Dit is niet
altijd gemakkelijk. Die ander maakt ons soms
angstig, waardoor spanningen, ook in onze eigen
samenleving, kunnen oplopen. Daar zijn de
spanningen na de terroristische aanslagen in
Parijs een duidelijk voorbeeld van. De Vredesweek gaat over deze keuze: trekken we ons
onverschillig terug en keren we de ander de rug
toe of organiseren we een tegenkracht tegen
angst en terreur? Wij roepen moedige bruggenbouwers op om de verbinders te versterken.
Moedige bruggenbouwers
Mensen die zich inzetten voor vrede zijn er altijd
geweest. Meer dan ooit, zijn juist nu bruggenbouwers nodig. In conflicten ver weg, maar ook
dichtbij huis, in de eigen buurten en wijken. Directeur Jan Gruiters van PAX: “De oorlog in Syrië
verdeelt mensen. In Syrië maar ook in ons eigen
land. Maar uiteindelijk is het verlangen naar vrede
sterker dan de angst voor geweld. Vrede verbindt
mensen. Dat lijkt misschien naïef maar het vergt
moed om daarin te blijven geloven.” PAX steunt
vele vredesactivisten en partnerorganisaties in
conflictgebieden die zich hier dagelijks mee bezig
houden. Gruiters: “Zelfs in tijden van oorlog
kunnen mensen de menselijke waardigheid redden. Door bruggen te slaan en mensen met elkaar
te verbinden. Dat is ook dichtbij huis nodig en
mogelijk. Dat willen we in de Vredesweek zichtbaar maken”.
Vredesweek 2015
De Vredesweek is een jaarlijks terugkerende
themaweek en begint in 2015 op zaterdag 19 en
eindigt op zondag 27 september, met op 20
september de Vredeszondag. Tijdens deze week
organiseren veel vrijwilligers in heel Nederland
honderden evenementen die in het teken staan
van vrede. Veel activiteiten worden georganiseerd door lokale Ambassades van Vrede, die
zich door PAX gesteund weten. Dat zijn er begin
2015 al 70.
Oecumenische vredesdienst, RK Kerk Middelharnis zondag 27 september om 19.00 uur m.
m.v oecumenisch koor.

Heeft u e-mail?
In verband met het op de hoogte stellen van de
gemeenteleden, is het handig als de ledenadministratie 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.

Fijne kerstdagen gewenst!!!
U zult wel denken: die heeft een zonnesteek. Nu
al fijne Kerstdagen wensen en de zomervakantie
gaat net beginnen!!
Maar wij zijn al weer ruim een half jaar bezig met
de voorbereidingen voor de kinderkersttocht
“op reis van Nazareth naar Bethlehem” die dit
jaar weer gaat plaatsvinden en wel op zondag 20
december a.s.. En u weet, de tijd vliegt.
Graag vragen we uw aandacht voor het volgende:
ook deze keer hebben wij veel vrijwilligers nodig
om deze tocht weer tot een groot succes te
maken.
We zijn op zoek naar: verkeersbegeleiders, toneelspelers die een kleine rol op zich willen
nemen, decoropbouwers en -afbrekers, cateringhelpers, lampionuitdelers, hand-en spandienstmedewerkers, muzikanten en zangers voor een
vrolijke kerstnoot tijdens de route, oftewel: U en
jij!!!
Dus geef je via de mail op bij Renée Schoenmaker en geef aan waar de voorkeur naar uitgaat.
Hartelijke groet, namens de werkgroep “van Nazareth naar Bethlehem”, uitgaande van de Oecumenische Werkgroep Goeree Overflakkee,
Renée Schoenmaker
e-mailadres: reneeschoenmaker@gmail.com
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Verantwoording collecten
In de periode 24 mei t/m 16 augustus 2015 is
ontvangen in de collectes voor doelen buiten de
gemeente € 138,05, voor het fonds onderhoud
gebouwen € 30,00 en voor de eigen gemeente
€ 322,65. In de collectes voor de Diaconie is
ontvangen voor het project in Ghana € 47,30 en
voor de Voedselbank Goeree-Overflakkee
€ 90,20.
In het koffiepotje is € 70,65 ontvangen en van de
Kleiclub € 114,65.
Voor al uw gaven onze hartelijke dank.
De penningmeester

Collectedoel 20 oktober:
Exodus Nederland

Soms best lastig hoor: je naaste liefhebben als
jezelf. Ja, zelfs je vijanden! Je zult maar slachtoffer zijn... Toch is dit wat Jezus ons voorhoudt. Het
hoort bij het geven van nieuwe kansen. Bij het
bieden van gelegenheid om het vanaf nu beter te
doen. Zoals ieder van ons graag met een schone
lei begint na de fouten in ons leven. Per jaar
komen zo'n 30.000 mensen uit de gevangenis.
Hun straf zit erop. Maar terugkeren in de samenleving is niet makkelijk. Vaak vertellen mensen,
dat voor hen de straf dán pas begint: zonder werk,
huis, goede relatie en zicht op de toekomst.
Exodus Nederland zet zich in om deze mensen
Warmte voor kinderen
Onder deze naam is ds. Thieme al enkele jaren te helpen terugkeren in de maatschappij.
bezig om Chinese geestelijk- en lichamelijk gehandicapte kinderen een warme winter te bezor- Extra collecten
gen.
06 sept
Diaconie Voedselbank GO
In 2008 kwam ze, via haar dochter die in Beijing 20 sept
IKV - Pax Christi
woont, in contact met het Chang Meng Care
04 okt
Diaconie Warmte voor Kinderen in
Center, een tehuis voor deze kinderen.
China
De financiële armslag voor het huis is zo beperkt,
Stichting Exodus
dat de kachel ’s winters nauwelijks kan branden! 18 okt
Diaconie Warmte voor Kinderen in
Vrijwilligers van de Nederlandse Vereniging Pe- 01 nov
China
king bezoeken het huis wekelijks, nemen fruit en
lekkers mee en knutselen met de kinderen.
In de maand juni 2010 bezocht ds. Thieme het Ledenadministratie
huis weer en kon ze, dankzij de inzet en de gulle
Op 28 mei 2015 is mevrouw Hilda Coster overlegaven van velen, een cheque van € 2.500,00
den. Zij verbleef het laatste jaar in het verpleegaanbieden.
huis Judith Leysterhof aan de Rembrandthof 2-6
Van dat geld werd o.m. een korset voor een
te 3372 XS Hardinxveld-Giessendam. Zij was
jongen van 13 jaar aangeschaft, twee paar
vriend van onze gemeente.
schoenen aangemeten voor twee vrouwen en er
Op 6 juli 2015 kregen we bericht dat, nadat eerder
werden extra voedselpakketten gekocht.
haar man dat al had aangegeven, mevrouw M.S.
Op 28 september aanstaande gaat ds. Thieme
Oosthoek – Heemskerk vriend wil worden van
met haar man weer naar Beijing. Zij sluit het
onze gemeente. Wij heten haar van harte welkom.
project aan het eind van het jaar af. Het zou mooi
Op 5 augustus 2015 is de familie J. Tieleman
zijn als ze eind dit jaar nog een mooi bedrag naar
verhuisd van Jacob Catsstraat 17 te 3245 RH
China kan overmaken.
Sommelsdijk naar de Antoon Coolenstraat 170 te
Door het houden van collecten en power point
3245 MC Sommelsdijk. Wij wensen hen een
presentaties over kerken en geloof in China en
prettig verblijf in hun nieuwe woning.
over het tehuis, komt er “kolengeld” binnen. Wij
collecteren voor dit doel op de zondagen 4 okto- Kaarslicht 5 juli
ber en 1 november. Warm aanbevolen!
Naar U
Dit is de eerste schuchtere groei, een zich ontplooien naar het licht. Eens is van liefde en geduld
de tijd vervult, dan staat mijn stille tuin in bloei. En
elk aandachtig bloemgezicht is toegericht naar U.
Ida Gerhardt
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COLOFON
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Vrijzinnige Klanken verschijnt in 2015 zes
keer.
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van het volgende nummer.
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inhoud van de artikelen.
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Verenigingsgebouw: Van Gorcumstraat 22
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Beverhof 15, 2623 EP Delft
tel: 015-2855307 - e-mail jfklijnsma@gmail.
com
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De bloemen uit de dienst zijn de afgelopen periode gegaan naar:
07 juni Dhr. en Mw. J. Gebraad
21 juni Mw. L.'t Hart, Mw. A. Wildemans
05 juli Mw. H. v. Halewijn
19 juli Mw. M. Jongejan
02 aug Ds. J. Klijnsma
16 aug Dhr. J. van der Marel

Collecte diaconie Voedselbank 6 september
Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee heeft verschillende doelstellingen.
Het belangrijkste doel is medeburgers op GoereeOverflakkee, die door omstandigheden onvoldoende voedsel of kleding kunnen kopen,
wekelijks van een voedselpakket te voorzien.
De uitgifte van de pakketten is op donderdagavonden.
Andere doelstellingen zijn:
het terugdringen van de vernietiging (verspilling)
van voedsel
een bijdrage leveren aan het voorkomen of
doorbreken van een sociaal isolement van de
cliënten.
Voor nadere informatie zie de website van de
voedselbank: voedselbankgoeree-overflakkee.
webklik.nl
Op 6 september collecteert de Diaconie weer voor
dit doel.

Kaarslicht 7 juni
Bron van liefde, licht en leven
Zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten;
Gij laat ons geen dag alleen.

Kaarslicht 19 juli
Zon op je gezicht
Geluk zit in de kleine dingen, in zomaar zacht een
liedje zingen,
in zomaar blij zijn met het leven, in lachen, troosten, liefde geven.
Geluk geeft glans en evenwicht, een knipoog, zon
op je gezicht.
Fenny
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Vrede en alle goeds
Deze expositie van werken over Franciscus door
Niels Snoek is nog te zien t/m 2 september 2015
in onze kerk.
Met een paus die zich naar hem heeft genoemd
werd het weer eens tijd voor een (vernieuwde)
expositie over Franciscus. Net zoals de paus nu,
was Franciscus in zijn tijd omstreden. Hij kreeg
veel volgelingen, maar er waren ook mensen die
hem niet begrepen. Vandaag de dag is het niet
anders.
Toch is Franciscus ook voor veel mensen een
inspiratiebron: eenvoud, consuminderen, helpen
van mensen die het moeilijk hebben, weten van
het een geheel zijn met de ons omringende natuur. Het is 16 jaar geleden dat Niels Snoek al
eens eerder met een serie over Franciscus in de

Remonstrantse kerk te Sommelsdijk exposeerde.
Sinds 1999 maakt hij werken over Franciscus
waarmee hij al op vele plaatsen heeft geëxposeerd o.a. in Rotterdam, Utrecht, Den Haag,
Roermond, Roosendaal, Baarn, Steenwijk, IJmuiden, Leiden.
Hij maakte een reis naar Assisi om in de voetsporen van Franciscus te lopen en de kleuren van
het landschap te onderzoeken.
Ook schrijft hij gedichten bij zijn werken. Een
aantal hiervan is te lezen in het boekje dat bij deze
tentoonstelling is gemaakt.
U kunt deze expositie nog bezoeken op de
woensdagochtenden van 10.00 - 12.00 uur of na
een telefonisch afspraak met de familie Schrier,
0187-484317.
Na deze tentoonstelling worden de inzendingen
van de fotowedstrijd "Van betekenis tot het einde",
over de palliatieve zorg op Goeree-Overflakkee
in de kerk geexposeerd.

