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Stemmen
Wij noemen U de namen
van hen met wie wij samen
het leven mochten gaan,
Nu zij ons zijn ontvallen
lijkt het leven te versmallen
tot koud en eenzaam voortbestaan
Soms loop ik door het bos. Door de heftige stormen van de afgelopen jaren waren een heel aantal
bomen als lucifershoutjes afgebroken, terwijl op het perceel ernaast alles nog recht overeind stond
... Al lopend verwonderde ik me over jonge sterke bomen, die toch afgeknapt waren …over wandelpaden die versperd werden door gevallen bomen. En ik dacht aan de overledenen van dit jaar. Allemaal hebben ze – Bijbels gezegd - de leeftijd der zeer sterken bereikt. En toch gebeurt het, toch
moet je vol van verdriet en verbijstering een begaanbaar pad vinden naar de toekomst toe … beseffend dat je die weg niet alleen gaat, maar samen met je naasten en met God; die ruimte geeft en
heel maakt wat is gebroken en levenskracht hersteld … Anselm Grun: ‘Wortelen, weer houvast
vinden in je leven’ Als de boom naast je is omgewaaid, moet jezelf weer nieuw evenwicht vinden;
alles ziet er anders uit, de wind waait anders, de voedingsstroom uit de wortels gaat anders, je moet
vaak zelf dieper gaan wortelen en weer plaats bepalen. Je gezin is ontwricht als er iemand sterft;
levenslang blijft er die lege plaats. Je gezin is ontwricht als je man al zo vroeg wegvalt en je vader/moeder tegelijk moet zijn voor de kinderen. Maar ook als je vader, moeder, partner, vriend(in) op
leeftijd wegvalt, ontstaat er een lege plek. Er ontstaat een leegte, die niemand in kan vullen; maar
die je enkel zelf kunt vullen met dierbare herinneringen, als een kostbaar geschenk dat je altijd met
je meedraagt.
O Eeuwige, laat merken
wat liefde kan bemerken
hier in vertrouwde kring.
Laat niet ons hart verkillen,
maar ons verdriet verstillen
tot dierbare herinnering.
( Ineke Lautenbach )
Op zondag 22 november willen
wij hen herdenken van wie wij in
het afgelopen kerkelijk jaar afscheid
hebben moeten nemen. U bent van
harte welkom om wie dan ook te gedenken.

ds. Jan F. Klijnsma

In het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden
Mevrouw Sera Tax - Stad, geboren 15-11-1913 overleden 6-12-2014
Mevrouw Pieternella Adriana van Duijnen - de Jonge, geboren 13-09-1912 overleden 14-12-2014
Mijnheer Simon Karels, geboren 03-04-1937 overleden 02-02-2015
Mijnheer Pieter Cornelis van Loon, geboren 31-05-1929 overleden 06-02-2015
Mijnheer Leendert Soldaat, geboren 14-01-1937 overleden 11-05-2015
Mevrouw Hilda Coster, geboren 07-05-1925 overleden 28-05-2015
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Biblebelt versus
Remonstranten

Lezing Dr. T.R. Barnard

Op dinsdag 29 september heeft Dr. T. R. Barnard
in onze kerk een lezing gehouden met als thema Biblebelt
Remonstranten
Vrijzinnigheid in de Biblebelt. Tevens kwam de
geschiedenis van de Remonstranten aan bod met
Zeker dat we het niet
behulp van een power point presentatie op het Zeker weten
weten
grote scherm voorin de kerk.
Veel dogma's
Geen dogma's?
De nadruk op het WoordDe nadruk op het woord
Liturgische kleur: zwart Liturgische kleur: zwart?
Bevinding
Zelf beleven
Eigen verantwoordelijkheidEigen verantwoordelijkheid
Reformatorisch onderwijsOpenbaar onderwijs
Verzuiling
Ontzuiling

De elementen van
Remonstrants geloof
Verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt.
Worteling in de verhalen, rituelen en symbolen
van de christelijke traditie.
Een vrije, verdraagzame en open houding naar
elkaar en naar de wereld, waarbij we verscheidenheid als verrijking ervaren.
Betrokkenheid bij kunst en cultuur, inzet voor de
nood in de wereld.
De gedachte dat geloven (vertrouwen!) niet betekent dat je overal het antwoord op weet. Wel dat
je samen vragen stelt en ook zelf een antwoord
durft te zijn. Geloof begint immers bij jou.
Uit de lezing van dr. T.R. Barnard op 29 sept. jl.

"De Remonstranten bestaan bijna vierhonderd
jaar en kennen dus een lange geschiedenis.
Verzet tegen dogmatiek en geloofsdwang leidden
tot het ontstaan van de Remonstranten. De behoefte aan vrijheid in het geloof is door de jaren
heen wezenlijk voor de remonstrantse traditie
geweest. Na het ontstaan van de Republiek van
de Zeven Verenigde Nederlanden omstreeks
1570 was de Gereformeerde Kerk de officiële
staatskerk geworden. De leer en de organisatie
van deze kerk waren in sterke mate gestoeld op
de opvattingen van Calvijn. Er was dan ook een
sterk streven om bindende belijdenisgeschriften
in te voeren. Hiertegen verzette zich een aantal
meer gematigde predikanten. In 1610 stelde de
hofprediker ds. Uytenbogaert namens deze groep
een proteststuk op, de zogenaamde Remonstrantie, die bij overheid en kerk werd ingediend. Vindt
u dit ook interessant? U kunt het verder lezen op
de webpagina, https://www.remonstranten.nl/
wiki/remonstranten-vroeger/geschiedenis/ "

Kring Schouwen
In september zijn we weer met onze gespreksgroep gestart. Er is dan natuurlijk veel te vertellen
over de afgelopen zomermaanden. We waren
vóór de zomer begonnen met de kleine boekjes:
“Goddeeltjes” en in september en oktober hebben we de laatste twee deeltjes van deze serie
gelezen en besproken. Afgesproken is nu dat we
de boekjes nog eens lezen en dan ook meer
gericht op de bijbehorende vragen ingaan. Voorlopig geeft dat voldoende stof tot nadenken en
discussie. Het aantal van onze groep blijft vrij
constant : zo tussen twaalf en veertien personen.
We hebben de afgelopen bijeenkomst nog eens
verteld hoe we in Sommelsdijk altijd hartelijk
ontvangen worden...ook al zijn we lange tijd niet
aanwezig geweest ! Dat voelt heel “ warm “ aan!
Voor allen hartelijke groeten van de Schouwen-Duivelanders. Erika von Eugen.
3

Openingsdienst 6 september
Na een warme zomer was het zondag 6 september een dag waar we met velen naar uit hadden
gekeken. Het was niet alleen de openingszondag
van ónze Remonstrantse Gemeente maar ook
voor de Remonstranten uit Dordrecht die bij ons
op bezoek kwamen. En het was ook de dag dat
we vierden dat onze predikant Ds. Jan Klijnsma
12 1/2 jaar bij ons in dienst is. Deze feestelijke
zondag begon met het inzingen van de koren uit
Dordrecht én Sommelsdijk o.l.v. Sjaliene en Yvonne en Margriet achter de piano. Om tien uur
was de kerk gevuld met leden en vrienden uit
Dordrecht, Zeeland en Goeree Overflakkee. We
zongen gezamenlijk lied 283 "In de veelheid van
geluiden in het stormen van de tijd, zoeken wij het
zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt.'
Heel toepasselijk met zoveel verschillende meningen en gedachten. De beide koren zongen
gezamenlijk na de inleiding, 'Nada te turbe' en
'Blijf niet staren'. Ook klonk in deze dienst het
mooie lied van Herman van Veen 'Suzanne'. Na
de overweging door jubilaris Ds. Jan zong Cantone, 'Lord Jesus Christ (Taizé) en 'Young Forever' van Tom Parker. De tekst uit dit lied "One for
all and each for another, standing together with
our dreams to share" moeten we ons in deze tijd
zeker ter harte nemen. Het slotlied van deze
feestelijke dienst kwam uit Tussentijds F3, couplet 2: 'Laten we gaan. Geloof in de zegen die
onze God steeds toegezegd heeft, in niemandsland soms worstelend verkregen, maar die ons
hoop , moed en waakzaamheid geeft. Neem van
hier mee, het vaste idee, licht blijft de kern, vaak
tastend beleefd.' Na de dienst werd Ds. Jan
toegezongen door Cantone met een speciaal
voor hem gemaakte tekst op een bestaande
melodie en was er een toespraak van voorzitter
van de kerkenraad Bram Schrier. Na de koffie
met heerlijk gebakje en de gezamenlijke lunch
was het voor een gedeelte van de aanwezigen
tijd om naar Nieuwendijk te gaan voor de pont van
één uur naar Tiengemeten. De rest volgde in een
wat rustiger tempo en ging met de pont van twee
uur. Er was op de weg ernaar toe een bui regen
maar voor de rest van de middag was het droog
en liet de zon zich ook nog even zien. Er werd
gefietst, gewandeld en musea bezocht en bij al
deze activiteiten gezellig met elkaar over de
meest uiteenlopende zaken gepraat. De groep jeugd uit Dordrecht met begeleiding, die al eerder
de pont hadden genomen die ochtend waren ook
4

tevreden met de activiteit speciaal voor de kinderen georganiseerd. Na een afsluiting met koffie
en appeltaart in het pannenkoekenhuis en op het
terras, was het tijd de pont weer terug naar het
vaste land te halen. Iedereen is op tijd en in goede
gezondheid weer in Nieuwendijk gearriveerd en
daar gingen onze wegen weer uiteen naar Dordrecht, Schouwen en Flakkee. Het was een mooie
gezamenlijke zondag.
Ilonka v.d. S.

Warmte voor China

High Tea met Cantone

Beste gemeenteleden,
Op woensdag 7 oktober bezochten wij met onze
dochter het tehuis voor geestelijk- en lichamelijk
gehandicapte kinderen in Beijing, het Chang
Meng Care Center, waar de actie "Warmte voor
kinderen" voor bestemd is.
Het was een goed weerzien. Het huis ziet er
steeds beter uit en het aantal kinderen is beter
gereguleerd. Meer kinderen gaan in het weekend
of, zoals nu in de vakantie, naar huis of naar familie. De werkdruk wordt daardoor iets minder.
Jammer genoeg zijn er nog steeds kinderen waar
de familie geen belangstelling voor heeft en die
zijn daar dus altijd!
In de moestuin worden groenten voor eigen gebruik geteeld.
Voor het zesde achtereen volgende jaar waren
wij daar met vlees, groente, fruit, eieren, kip, rijst
en geld voor kolen.
De dankbaarheid was groot en wij gingen voldaan
terug. Ik hoop dat we volgend jaar weer een en
ander naar deze kinderen kunnen brengen. Uw
giften zijn meer dan welkom en worden goed
besteed! In deze Vrijzinnige Klanken ook een foto
van ons bezoek.
Ruth Thieme

Na de zomervakantie kwam het koor van onze
gemeente, Cantone, weer samen tijdens een zelf
verzorgde High Tea in de kerk aan de Voorstraat.
Het was leuk om de belevenissen van de zomer
aan tafel met elkaar te delen. Alle aanwezigen
hadden gezorgd voor iets lekkers, al dan niet zelf
gemaakt en ook de meegebrachte speciale
theesoorten waren erg smakelijk.

Ondertussen zijn we weer volop op de woensdagavonden aan het repeteren. Voor de herdenkingszondag op 22 november en de jaarlijkse adventviering en de avond vóór Kerst. Lijkt het u leuk
met ons mee te zingen? Neem dan contact op
met Ilonka (486082).

Extra collecten
01 nov
15 nov
22 nov
06 dec

Diaconie Warmte voor Kinderen in
China
Kerk in Actie
Orgelfonds
Diaconie Warmte voor Kinderen in
China
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Opruimen!

Kaarslicht 16 augustus

Al maanden lang staat het boek van Marie Kondo
hoog in de bestsellerlijsten. Kondo’s specialiteit?
Opruimen. Maar niet alleen opruimen is Kondo’s
specialiteit, het gaat haar ook om het wegdoen
van spullen. Kondo’s filosofie draait erom dat je
uiteindelijk alleen maar die spullen houdt die je
op dit moment werkelijk nodig hebt én spullen
houdt die je gelukkig maken. Ligt er kleding in je
kast die je niet meer past? Doe ze in de kledingbak voor het goede doel, zegt Marie. Heb je
spullen in de kast die je herinneren aan slechte
tijden? Meteen wegdoen. Bewaar je spullen ‘voor
het geval dat’? Ruim ze op. Kondo zegt:
“Om spullen die belangrijk voor je zijn echt op
waarde te kunnen schatten, moet je eerst datgene wegdoen wat zijn tijd heeft gehad. Wegdoen
wat je niet meer kunt gebruiken is geen verspilling
en je hoeft je er ook niet voor te schamen. Kun jij
naar waarheid zeggen dat je iets koestert wat ver
achter in een kast verborgen ligt en waarvan je
was vergeten dat het bestond?” (Marie Kondo.
Opgeruimd! Amsterdam: Levboeken. Pag. 70)
Als ik de woorden van Marie Kondo lees, moet ik
denken aan hoe Jezus zijn leerlingen erop uitstuurde om het evangelie te verspreiden. In het
bijbelboek Marcus staat:
“Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan
twee uit, en gaf hun macht over de onreine
geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen
voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen
geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel
dragen. ‘Maar’, zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.
'” (Mc 6:7-9, NBV)
Jezus daagt hier zijn leerlingen uit om zelfs de
noodzakelijke dingen die een reiziger mee zou
nemen achter te laten, zodat de leerlingen door
niets zouden worden afgeleid van hun belangrijke
opdracht. Op haar eigen wijze daagt Kondo haar
lezers uit om hetzelfde te doen, omdat volgens
haar een drastische reorganisatie van je huis ook
een drastisch (en positief) effect heeft op je leven.
Hoeveel spullen heb je nou werkelijk nodig? Heb
jij misschien ook een kast die uitgemest moet
worden?
Carolien Sieverink

“God, zeg iets tegen mij,”
fluisterde de mens,
en er zong een leeuwerik.
Maar de mens hoorde niets.

Bloemengroet

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.

06 september Mw. W. Drenthe
20 september Mw. C. de Schrijver
04 oktober
Dhr. en Mw. J. Gebraad
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De mens schreeuwde nu:
“God, zèg iets tegen mij!”
En het onweer raasde door de lucht,
Maar de mens luisterde niet.
De mens keek om zich heen en zei:
“God, maak dat ik U zie!”
En een ster schitterde in de lucht,
Maar de mens zag het niet.
En de mens schreeuwde:
“God, vertoon een wonder!”
En een nieuw mensenkind werd geboren,
Maar de mens besefte het niet.
Uiteindelijk riep de mens wanhopig uit:
“God, raak mij aan en laat mij weten dat U bestaat.”
Waarop God afdaalde en de mens voorzichtig
aanraakte,
Maar de mens wuifde de vlinder weg en liep
achteloos door.
Uit: Merwijn’s Rainbow Corner

Kerkdiensten
25 okt
01 nov
08 nov
15 nov
22 nov
29 nov
06 dec
13 dec
17 dec

Gespreksgroep
Ds. J.F. Klijnsma
Gespreksgroep
Dr. T.R. Barnard
Ds. J.F. Klijnsma
Gespreksgroep
Ds. J.F. Klijnsma
Gespreksgroep
Adventsavond

Heeft u e-mail?

Kaarslicht 06 september

COLOFON

Liefde is licht, opnieuw geboren, wakker uit nacht
en eenzaamheid; liefde wil strelen, niet verstoren
hunkering naar geborgenheid. Liefde heeft handen, ogen, oren zo open als de dageraad; liefde
heeft nooit de hoop verloren - liefde leeft langer
dan de haat.

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
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De redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de artikelen.
Kerkgebouw: Voorstraat 35, 3245 BG Sommelsdijk
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 Sommelsdijk, Berkehof 4, 3247 XA Dirksland)
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Cantone: Il. v.d. Sluijs-Visser tel:0187-486082
Drukwerk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824
GP Arnhem

Foto-expositie Palliatieve
Zorg
Vorig jaar organiseerde het Netwerk Palliatieve
Zorg Goeree-Overflakkee een fotowedstrijd met
als thema "Afscheid". Dit leverde een groot aantal
prachtige foto's op. Op 11 oktober 2014, tijdens
de dag van de Palliatieve Zorg werd de winnaar
hiervan bekend gemaakt. De organisatie vond het
echter zonde om niets meer met de foto's te doen
en dus werd besloten om ze bij toerbeurt te exposeren in de eilandelijke zorgcentra en in het
ziekenhuis. De expositiereeks wordt afgesloten
in de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat 35
te Sommelsdijk. Deze expositie is daar te zien
van 6 september t/m 4 november.
"De foto's zijn niet alleen verzameld voor de expositie, maar de twaalf mooiste foto's zijn bovendien gebruikt voor een verjaardagskalender",
vertelt Conny Bouwer, netwerkcoördinator in
deze regio. "Het is een zeer divers geheel geworden. De deelnemende fotografen hebben allemaal op hun eigen manier invulling gegeven aan
het thema, wat overigens was gelieerd aan een
gedicht van Mirjam van Wijk, die in 2008 de landelijke gedichtenwedstrijd won, ook georganiseerd door ons Netwerk. De jury, bestaande uit
fotograaf Hans Villerius en de netwerkleden Rick
Poppen en Marga Roosjen, vonden de foto van
Dorine Smits het mooist. Dorine maakte een
prachtige foto van haar vriendin met hond op het
strand bij zonsondergang. De dames zijn allebei
weduwe en ze beloofden om voor elkaar en elkaars huisdieren te blijven zorgen, mocht één van
hen iets overkomen. Een mooie achterliggende
gedachte bij het beeld, dat je ziet". Het Netwerk
Palliatieve Zorg werkt nauw samen met alle
Palliatieve zorgorganisaties in de regio en kunnen zo zorgen voor passende begeleiding en
ondersteuning. Meer informatie is te vinden op
www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidhollandseeilanden. Aan deze expositie zijn nog enkele gedichten
toegevoegd door leden van het dichterscollectief
De Reizende Dichters van Goeree-Overflakkee.
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Zingen in openingsdienst

Kaarslicht 04 oktober

Cantone zingt samen met het koor uit Dordrecht! Licht in ons op, wees een vlam van de hoop over
grenzen heen. Vuur voor onze geest, schijnsel
voor de weg naar een nieuwe, andere toekomst
voor velen!

Toespraak
Voorzitter van de kerkenraad Bram Schrier spreekt
Ds. Jan Klijnsma toe i.v.m 12 1/2 jaar dienstverband. En fietsen en wandelen op Tiengemeten.

