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Toespraak Herman Maas
Herman Maas heeft bij de opening van de ten-
toonstelling Het Ontstaan de volgende toespraak
gehouden.
"Geloven is iets anders dan zeker weten want als
je het na een dubbelblind onderzoek kunt bewij-
zen is het volgens mij geen geloof meer maar een
werkelijkheid. Omdat iets geloven niet te bewijzen
is heeft het ook geen zin om er ruzie over te maken
en kun je beter naar elkaar luisteren en zoeken
wat je bindt dan wat je scheidt. Geloof en zeker
weten worden vaak verward en dat kan proble-
men scheppen. Ik geloof in windmolens maar mijn
broer weet zeker dat kernfusie de toekomst is.
Jan Trompper en ik geloven dat hier op het eiland
1+1 drie is omdat je met samenwerken veel verder
komt dan allebei apart terwijl iedereen zeker weet
dat 1 + 1  twee is. Geloven geeft blijkbaar iets
extra’s en als dat mooi is moeten we het koeste-
ren maar drijft het een wig tussen ons dan moeten
we ons afvragen of het geen bijgeloof is en
nuchter blijven. Ons eiland streeft naar duur-
zaamheid en dat moet niet alleen over molens,
getijdencentrales en zonnedaken gaan maar ook
over de omgang met elkaar want door ruzies gaat
veel energie nutteloos verloren.
Geloven is meer iets ervaren en dat beleeft ieder-
een op zijn eigen wijze en het is fijn als je gelijk-
gestemden ontmoet met wie je een gemeenschap
kunt vormen en de maatschappij kunt dienen. De
geschiedenis van de wereld laat derhalve naast
de vele godsdienstoorlogen ook zien dat ook voor
niet-gelovigen uit het geloof ongelooflijk mooie
dingen zijn voortgekomen. Niet alleen zorg voor
minderbedeelden en zieken maar ook saamho-
righeid, onderwijs, architectuur en prachtige
kunst. Dat geldt ook voor ons eiland en dat wordt

kaarslicht 6 december
We stoppen alle religies in één hele grote pot.
Alles van het Christendom, de Islam met de
Boeddhist, de Joden en de Jehova's.
Dan wordt de zaak gemixt, alle goede eigen-
schappen blijven gewoon bestaan maar met haat
en strijd is het voorgoed gedaan!
Geen boze mensen meer, niemand die nog
griefde, er ontstaat een nieuw geloof en dat noe-
men we liefde! 

Beraadsdag 'Gidsen en
goeroes'
Goeroes zijn een beetje verdacht. Wij denken
toch zelf na en nemen onze eigen beslissingen?
Maar gidsen? Hebben wij niet allemaal voor-
beeldfiguren die ons geïnspireerd hebben? Is
onze maatschappij niet gebouwd op de over-
dracht van kennis en wijsheid door de eeuwen
heen? Over die spanning tussen voorbeeldfigu-
ren en valse profeten gaat de Beraadsdag met
het thema ‘Gidsen en goeroes’.
De dag wordt gehouden op 12 maart 2016 van
10.30 – 16.30 uur in Amsterdam Vrijburg. In le-
zingen en workshops komen op die dag filosofen,
bijbelse gidsen, spirituele leermeesters en  we-
reldverbeteraars voorbij. En valse profeten na-
tuurlijk. We ontvangen in de ochtend als hoofd-
spreker een speciale gast uit Parijs: de joods-
Franse rabbijn en filosoof Marc – Alain Ouaknin.
Natuurlijk zorgen wij voor een goede vertaling uit
het Frans.
Deelname aan de Beraadsdag kost 20 euro.  U
kunt zich nu al opgeven, bij voorkeur via onze
website www.remonstranten.nl.  Dat kan ook via
de mail info@remonstranten.org of tel 030-2316970 .

weleens vergeten door mensen die het geloof hier
als knellend ervaren.
Vandaag zijn we hier om van de kunsten van Niels
en Hans te genieten. De een werkt vanuit zijn
brede geloof en de ander vanuit zijn eigen exac-
te bijna wiskundige wereldbeeld en u ziet dat dit
heel erg verschilt maar elkaar niet bijt. Dit past
mooi in deze kerk, net als de muziek van Ivo
Als u zo om u heen kijkt en luistert, en neem daar
straks nog meer de tijd voor, dan moet u toch ook
geloven dat 1+1+1 vier is omdat ze elkaar zo mooi
aanvullen. En dat geloven mag hier want u bent
in een kerk.
Dat weet ik zeker."
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Kerstavond viering
Op donderdagavond 24 december jl. vond in de
Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk de kerstvie-
ring plaats met als voorganger Ds. Jan Klijnsma. 
Sjaliene de Waal speelde op de piano, Tycho de
Waal op viool en Chloë de Waal heeft voor de
gemeente ‘Silver and Gold’ van Burl Ives gezon-
gen. Het koor van de gemeente, ‘Cantone’ zong
o.l.v. Sjaliene. De dienst werd begonnen met het
gezamenlijke lied ‘Komt allen tezamen’. En wij
zongen na de groet en bemoediging, stilte en
gebed door Ds. Jan, lied 1005: ‘ Zoekend naar
licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en
kracht’.
Cantone zong het oude lied ‘O salich, heylich
Bethlehem’. Hierna volgden de schriftlezingen
Marcus 9:2-9 en Lucas 2:1-20. De overweging
door Ds. Jan Klijnsma had als thema de uitnodi-
ging: ‘Doe als God wordt mens’.
Tevens sprak hij over Herta Müller, winnares van
de Nobelprijs van de Literatuur, Herta zei in haar
Nobelprijsrede: “Ik zou willen dat ik een zin kon
uitspreken voor alle mensen die in dictaturen elke
dag, tot op vandaag, van hun waardigheid worden
beroofd. Al was het maar de vraag Hebben jullie
een zakdoek”. De zakdoek is in deze rede
het leidmotief. De vraag, of eerder het bevel, ‘Heb
je een zakdoek’ kreeg zij als kind elke ochtend te
horen van haar moeder. ‘Niet alleen is een zak-
doek bruikbaar voor zowat alles, het is ook een
krachtig symbool, voor liefde en tederheid, voor
het verwerven van een eigen plekje, hoe gering
ook, en voor de hoop. Geef je die uit handen, ‘ga
je dood’, aldus Herta.
Na het vrolijke ‘O come and join the dance’ en het
oud engelse lied uit 1849  ‘It came upon a mid-
night clear’, door Cantone, volgden de voorbe-
den, stil gebed en het Onze Vader. Na lied 482
“Er is uit ’s werelds duistere wolken een groot licht
stralend op gegaan” met een vernieuwde tekst uit
het nieuwe Liedboek en het gezamenlijke ‘Ere zij
God’ kwam een eind aan deze mooie Kerstdienst.
Il. v.d. S.

Adventviering 2015
Donderdag 17 januari vond in de Remonstrantse
kerk aan de Voorstraat te Sommelsdijk de jaarlijks
gehouden Adventavond plaats. In een sfeervol
versierde kerk met een feestelijk aangezette tafel
waren een groot aantal gemeenteleden en be-
langstellenden van Goeree Overflakkee en
Schouwen Duiveland aanwezig. Ongeveer  50
remonstranten en niet- remonstranten luisterden
naar adventgedichten en -liederen en muziek op
orgel, piano en gitaar. Het koor van de gemeente,
Cantone, zong o.a Saviour’s Day o.l.v. Sjaliene
de Waal. Er werd ook gezongen door de aanwe-
zigen zelf en na afloop was er gelegenheid, onder
genot van een drankje en hapje, elkaar persoon-
lijk te spreken. De avond werd geleidt door onze
predikant Ds. Jan Klijnsma.  Iedereen nogmaals
hartelijk dank voor de medewerking op welke
manier dan ook. We kunnen terugkijken op een
mooie Advent avond. Il v.d. Sl.
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Kerstmorgendienst
Rotterdam
Op kerstmorgen 25 december zijn wij met een
kleine afvaardiging uit onze Remonstrantse ge-
meente Sommelsdijk naar Rotterdam gegaan om
aldaar in de Remonstranstse kerk, de Kerstdienst
mee te maken. Met Jan de Vries achter het stuur
en de auto verder gevuld met dames kwamen wij
veilig en mooi op tijd aan bij de mooie kerk aan
het Museumpark. Vóór de dienst was er een
Samenzang met de aanwezigen en het koor 'Non

Semper' o.l.v. Kees
Glaubitz. De muziek
werd gespeeld op
een gelegenheidsor-
gel gezien het grote
Arminiusorgel wordt
gerestaureerd. Ook
werden we begeleid
door een viool en een
fluit. We zongen o.a.
'De herdertjes lagen
bij nachte' en 'Go tell
it on the mountain'.
De dienst werd geleid
door Ds. Koen      
Holtzapffel. Het aan-
vangslied 489, 'Komt
ons in de diepe nacht
ter ore' klonk prachtig
in de goed gevulde
kerk.

Ds. Holtzapffel vertelde een kerstverhaal speciaal
voor de aanwezige kinderen die daarna speciaal
iets voor Kerst gingen knutselen. De bijbellezing
kwam uit Johannes 1:1-5. Na het lied 478 "Komt,
verwondert u hier mensen" volgde een mooie
overdenking met het thema "Kerst begint bij jou!"
die u terug kunt lezen op de site van de Remon-
stranten Rotterdam. Het koor 'Non Semper' zong
'Das wort ward Fleisch'. Het slotlied 481 'Hoor de
englen zingen d'eer...' werd door iedereen uit volle
borst meegezongen. Het is zeker de moeite
waard geweest om deze dienst samen met Jan,
Marion, Rie en Irene te bezoeken. Il.vd. Sl.

Bloemengroet 
06 december   Mw. W. Lesuis
24 december   Dhr. R. en Mw. J. Poortvliet
03 januari        Dhr. M.en Mw. L. Dijkshoorn
17 januari        Dhr. J. de Vries

Het woord is aan jou
Op zondagavond 17 januari jl. vond een oecume-
nische viering plaats met als thema 'Het woord is
aan jou'. In de Rooms katholieke kerk  'De heilige
Familie' te Oude Tonge hadden de voorgangers
en leden van de Oecumenische Werkgroep de
handen ineen geslagen om een mooie dienst te
verzorgen voor alle belangstellenden en leden
van diverse kerkgenootschappen op Goeree
Overflakkee.
De aanwezigen hebben in een goed gevulde kerk

een mooie dienst
meegemaakt waarin
ondermeer werd ge-

zongen lied 275 'Heer, onze Heer, hoe zijt Gij
aanwezig' en lied 686 'De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt'. Dit alles onder bege-
leiding van het orgel dat werd bespeeld door
Robert Soeteman.
Er werd gelezen uit de Thora: Exodus 19:3-6, uit
de Brieven: Petrus 2, 9-12 en Matteüs 5: 13-16.
Ds. L.J. Lingen verzorgde de overdenking met als
thema: Zout en Licht. Het Oecumenische koor o.
l.v. Henk Oosthoek heeft verschillende liederen
ten gehore gebracht, o.a lied 1005 'Zoekend naar
licht' en het mooi klinkende 'Als alles duister is',
tijdens dit lied kon eenieder het licht delen door
het aansteken van de uitgedeelde kaarsjes.
 
Er werden gebeden van hoop gesproken zoals:
'Heilige Geest, Geest van vreugde en vrede,
genees alle verdeeldheid die het gevolg is van
ons misbruik van macht en geld, en verzoen ons
dwars door alle verschillen van cultuur en taal.
Breng ons samen als kinderen van God'.  Na het
geven van een teken van vrede aan elkaar en het
zingen van het lied 416 'Ga met God en Hij zal
met je zijn' kwam een eind aan deze dienst. Erna
was gelegenheid voor een verdere ontmoeting
onder het genot van een kopje koffie of thee.
Il v.d Sl.

kaarslicht 03 januari
Als ergens geluk en voorspoed voor het oprapen
lag zou ik daarheen gaan op 1e Kerstdag. Handen
vol zou ik opgooien dan, hoog in de lucht, dwar-
relend op de wind in vogelvlucht. Langs sterren
en de maan zou het gaan, al snel ook jullie kant
opgaan. Al was het een klein beetje maar, ik wens
jullie een gelukkig, gezond en voorspoedig
nieuwjaar!
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Kerkdiensten
07 febr Ds. J.F. Klijnsma
14 febr Gespreksgroep
21 febr Mevr. Rosen Jacobsen - van Dam
28 febr Gespreksgroep
06 mrt Ds. J.F. Klijnsma
13 mrt Gespreksgroep
20 mrt Ds. P.L van Asselt
24 mrt Ds. J.F. Klijnsma, 19.00 uur
27 mrt Ds. J.F. Klijnsma
03 april Ds. J.F. Klijnsma
10 april Gespreksgroep

Extra collecten
07 febr Diaconie Werelddiaconaat
21 febr Wilde Ganzen
06 mrt Diaconie Werelddiaconaat
20 mrt Arme kant van Nederland
24 mrt Geloof & Samenleving
27 mrt Binnenlands Diaconaat Rem.

Broederschap
03 april Diaconie Stichting Zanskar scholen

Nieuwe website
Onze website is geheel vernieuwd. Wij zijn sinds
begin januari 2016 aangesloten op het landelijke
systeem. Het nieuwe webadres is: https://som-
melsdijk.remonstranten.nl. Breng eens een be-
zoek aan onze nieuwe website en geef uw mening
over wat we nog kunnen verbeteren en wat er
naar uw mening nog aan ontbreekt.

Verantwoording collecten
In de periode 23 november 2015 t/m 17 januari
2016 is ontvangen in de collectes voor doelen
buiten de gemeente € 191,85, voor de eigen
gemeente € 497,10 en voor het orgelfonds
€ 106,10. In de collectes voor de Diaconie is
ontvangen voor het project  'Warmte voor kinde-
ren in China' € 37,00 en voor het project Zanskar
scholen € 43,20.
In het koffiepotje is € 110,60 inclusief bijdragen
van de tentoonstellingen, het barok concert en de
repetities van  Oecumenisch koor ontvangen en
van de Kleiclub € 180,00.
Voorts is ontvangen een gift van € 100,00 en een
schenking van € 5.000,00.
Voor al uw gaven, giften en de schenking onze
hartelijke dank.
De penningmeester

Passie
Een opvoering van het Bijbelboek Hooglied in de
vorm van voordracht en eigentijdse liedjes. Ac-
teurs en live muziek laten u de boodschap van
het Hooglied beleven. Het belooft een prachtig
muziekspektakel te worden, waarbij de liefde
voelbaar wordt door middel van gevoelige,
krachtige lovesongs en passionele teksten. Be-
leef deze bijzondere avond in de Exodus kerk!
Met medewerking van o.a. Sir Oliversband uit Den
Bommel.
Datum: zaterdag 13 februari
Plaats: Exoduskerk
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
Kosten: Met reservering € 7,50,-, zonder reserve-
ring € 10,- Kaartverkoop aan de zaal.
Reserveren kan vanaf 4 januari via hooglied-pas-
sie@outlook.com of bij Jannet Zuidwijk:
0187-664805 (voicemail inspreken mogelijk)

kaarslicht 24 december
Met eigen ogen
Met eigen ogen, knipperend van schrik
en met een bonzend hart, dit ogenblik
nu ik de klink pak en de deur los vind,
zie ik wat was beloofd: er ís een kind!
Hét kind is er, zoals ons was gezegd:
in doeken is het in een krib gelegd.
Wat is het klein, vertederend en pril.
Hier valt de wereld weg, de tijd staat stil.
 
'Zijn naam is Jezus,' zegt de vrouw in 't blauw.
Ik knik, weet niet wat ik nog vragen zou.
Een trilling beeft over zijn klein gezicht;
zijn oogopslag is zuiver en zo licht.
 
Ontroering in mijn keel, ik lach en kniel.
Hij kijkt tot in het diepste van mijn ziel.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is vastgesteld op
donderdag 17 maart 2016. Aanvang 20.00 uur.
De kerk is vanaf 19.30 uur open. De agenda wordt
u met de jaarbrief begin maart toegezonden.
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COLOFON
Vrijzinnige Klanken verschijnt in 2016 zes
keer.
De abonnementsprijs is voor alle lezers € 10,--
per jaar
Rekeningnr: NL80 INGB 0000 2543 69
Rabobank: 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 - 57527145  Kerkmeester: A. Schrier tel:
0187 - 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: https://sommelsdijk.remonstranten.
nl
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

kaarslicht 17 januari
Dit licht wordt aangestoken voor iedereen die wel
een lichtje kan gebruiken.

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.

Sobere Maaltijden
Binnenkort beginnen de sobere maaltijden weer.
De voorbereidingen zijn in volle gang. De data
ziet u op de poster. De goede doelen zijn dit jaar:
Het werk van broeder Guileaume (Taizé) in
Bangla Desh en waarschijnlijk de Geusjes Stee
in Nieuwe Tonge.Zes avonden heerlijke soep en
alles wat u er voor over heeft gaat naar de goede
doelen!
Uw eigen soepkom en lepel meebrengen!
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Het ontstaan
Expositie in de kerk in januari - februari 2016
Twee keer schilderijen over ‘het ontstaan’. Een
samenwerkingsproject tussen Hans Groenendijk
en Niels Snoek.
Het ontstaan als getallenreeks, als wetmatigheid
vanuit het wetteloze, de zwarte gaten, oerknallen,
scheiding tussen licht en donker, man en vrouw
schiep Hij hen, de mens – het brein, schillen en
haar …
Hans Groenendijk schildert en fotografeert. Hij wil
de toeschouwer verbazen, verwarren met allerlei
mogelijke onderwerpen en surrealistische tafere-
len.
Niels Snoek schildert en schrijft gedichten. Hij wil
ook de toeschouwer verbazen en contact maken

met innerlijke lagen in brein en gevoel.
De opening van deze expositie is verzorgd door
Herman Maas, Ivo Teuwen, Hans Groenendijk en
Niels Snoek. Het was een programma met ver-
halen, muziek, poëzie, koffie en wijn. Iedereen
was van harte welkom op zondag 10 januari 2016
om 16.00 uur en daar is volop gebruik van ge-
maakt. De kerk was afgeladen vol.

Openbaring
Het einde nabij – over het boek Openbaring -
ds. Leen Jan Lingen
Het boek Openbaring is een moeilijk boek. Of toch
niet? Er zijn er die er een reportage over de

eindtijd in lezen. Maar
is dat zo? Valt er meer
over te zeggen?
Deze avond bezint
men zich op de lees-
wijze van het laatste
Bijbelboek net als
vorig seizoen. Dit
keer vanuit Openba-
ring 13, het getal 666,
en Openbaring 20,
het duizendjarig Rijk.
Staat er wat we den-
ken dat er staat? Wel-
kom op maandag 1

februari 2016 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te
Middelharnis.


