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Opa, geloof jij in God?
Mijn jongste kleinzoon, 11 jaar, stelde deze vraag
toen hij onlangs bij ons logeerde. De vraag kwam
als vanzelfsprekend, toen duidelijk werd dat ik
nog wat moest voorbereiden voor de zondagse
gespreksbijeenkomst. “Ja,  ik geloof in God. En
jij? ”  Hij niet, hij was er, zo bleek uit zijn hele
houding, ook niet echt mee bezig. Voor hem was
God, net als Sinterklaas, verleden tijd. Kleine
kinderen geloofden daar in.
 
Het was iets moeilijker om uit te leggen waarom
ik nog wel in God geloofde. Ik kon wel duidelijk
maken dat ik niet dacht dat God iemand was, die
ergens woonde en alles kon. Dat werden, als er
concreet op doorgevraagd werd, al gauw verha-
len die niet meer geloofwaardig waren.
Wat ik niet geloofde was wel te vertellen, maar
wat ik wel geloofde werd veel moeilijker.
God is voor mij iemand, dat praat voor mij mak-
kelijker dan “iets”, die zoveel groter is dan ik, dat
ik daar eigenlijk niets van begrijp. Er zijn meer
dingen die te groot zijn voor mij om te begrijpen.
Daar kon hij zich wel iets bij voor stellen en wat
hem betreft wat het wel genoeg zo.
Ik houd van contacten en gesprekken met kinde-
ren en dat geldt zeker voor mijn kleinkinderen.
Met hun onbevangen vragen maken ze duidelijk
waar ik het antwoord eigenlijk niet zomaar op
weet.
Praten over God gaat me redelijk af als ik de
kerkelijke taal en begrippen gebruik waarmee ik
ben opgegroeid. Het is een soort vaktaal waar-
mee ik met mensen met de zelfde achtergrond
als ik, aardig uit de voeten kan.  Het is voor mij
moeilijker om daar begrijpelijke taal voor te vinden
in gesprek met mensen en zeker kinderen, die
niets hebben met deze kerkelijke vaktaal.
‘Weg met de bijbel’ vind ik een fijn boek om er zelf
in lezend en ook in de  zondagse gesprekken, als
er geen gewone eredienst is, een weg te vinden
om bij mijn geloof woorden te vinden waarmee ik

begrip kan vinden  voor wat ik denk, als ik in ge-
sprek raak met mensen voor wie ‘geloven’ niet
echt een rol speelt in hun leven. Waarom zouden
ze.
We vliegen in de zondagse gesprekken door dit
boek heen. Er komt nog één gesprek voor Pink-
steren en dan is het ‘zomerreces’ tot in septem-
ber.  Ik verheug me er op. Even een wat rustiger
kerkelijk tempo. Ik ben niet de enige. Ook onze
predikant geniet van zijn vakantie. Genoot, moet
ik bijna zeggen, maar hij verlengt zijn afwezigheid
met een studieverlof. We hopen hier straks als
gemeente de vruchten van de mogen plukken.
Ik kijk intussen ook uit naar de voortzetting van
de zondagse bijeenkomsten na de zomervakan-
tie. Praten over wat me  als ‘gelovige’ bezig houdt
doet me goed. Het doet me goed dat ik niet de
enige ben in onze gemeente die dat vind en ook
in de landelijke contacten die ik als voorzitter mag
hebben merk ik dat er de laatste jaren een nieuw
elan is ontstaan.
 
Geloven doet er toe en samen zoeken we een
weg om dat met anderen te delen. Enerzijds om
er achter te komen of het echt klopt dat geloven
‘er toe doet’ anderzijds om op de momenten dat
dit blijkt te kloppen er samen van te genieten.
Leven heeft dan zin.
Niet alleen ‘Weg met de bijbel” is een inspirerend
boek, er zijn er meer. Dat komt nog wel aan bod.
Eerst vakantie. Wat tijd om op adem te komen
voor een nieuw kerkelijk gemeenteseizoen dat in
september begint.
Namens de kerkenraad wil ik iedereen een goede
tijd toe wensen. Tegelijkertijd, we zijn er voor wie
dat nodig hebben, laat dat weten als dat zo is.
 
Bram Schrier
Voorzitter kerkenraad gemeente Sommelsdijk

Kaarslicht 5 maart
"Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou
schijnt de luister van de Heer." 
Wil je schitteren vandaag? Sta dan op, gooi de
deur van je hart open, laat het licht binnenstro-
men, voel hoe het in alle hoeken van je bestaan
de donkerheid verjaagt.

Bloemengroet 
02 april   Mw. Ir. v.d. Sluijs
13 april   Mw. S. de Waal
16 april   Mw. F. Vis
07 mei    Dhr. P. Lesuis
21 mei    Dhr. J. Vis

2



Heb uw naaste lief
Heb uw naaste lief. Voor mensen die christelijk
zijn opgevoed is dit een bekend ‘gebod’. Maar ook
voor niet-gelovigen is het een bekende frase, een
soort gezegde bijna.
‘Heb uw naaste lief als uzelf’: een christelijke plicht
tot mededogen en onbaatzuchtigheid.
Dat je je naaste overigens moet liefhebben ‘als
jezelf’ is een niet onbelangrijke voorwaarde die
minder benadrukt lijkt te worden dan de dienst-
baarheid. De angst om egoïsme en individualis-
me voedingsgrond te geven leidde tot het onder-
belichten van deze nuancering. Of is het liefheb-
ben van jezelf geen ‘nuancering’ maar net zo goed
een opdracht?
Jezelf liefhebben
Maar wat heeft ‘je naaste liefhebben’ met ‘God
gelooft in mij’ te maken? Best veel eigenlijk. Dat
God in jou gelooft is zelfs een voorwaarde om je
medemens lief te hebben denken de remonstran-
ten.
Want – zonder egoïstisch te willen zijn – het gaat
niet alleen om de ander. Als je Matteüs 22 – ‘heb
uw naaste lief als uzelf’ (vers 39) – letterlijk leest
dan wordt je geacht evenveel van de ander te
houden als je van jezelf houdt. Je moet dus eerst
ook jezelf liefhebben.
En dat is weer zo’n verstandige tekst uit de bijbel.
Want met de psychologische kennis van vandaag
weten we: zonder een gezond positief zelfbeeld
kun je ook niet positief staan tegenover andere
mensen. Dat is de psychologie van de zelfaan-
vaarding: het vinden van evenwicht en het waar-
deren van jezelf. Van daaruit kun je echt iets voor
een ander doen en betekenen.
Zelfacceptatie
Zelfwaardering en zelfacceptatie houden in dat je
jezelf als persoon aanvaardt met al je positieve
en negatieve eigenschappen. De normen en
waarden van de samenleving om je heen, je op-
voeding, de waarden die je jezelf toekent, alle-
maal bepalen ze hoe je jezelf ziet en beoordeelt.
Het gaat erom – los van al die waarden – jezelf
te aanvaarden en tevreden te zijn met wie je bent.

Zelfaanvaarding wordt door Krishnamurti (be-
kend theosoof /spiritueel leider 1895-1986) tref-
fend voorgesteld als:
‘een loslaten van de gedachte dat we moeten
veranderen’.
Onvoorwaardelijke liefde
Ook in het bekendste spirituele boek – de Bijbel –
staan genoeg redenen om van jezelf te houden.
Uit talloze passages in het nieuwe en oude tes-
tament blijkt een positief goddelijk perspectief ten
opzichte van het menselijk individu. Zo is de mens
naar het voorbeeld van God zelf geschapen, de
moeite van het beschermen waard, door God zelf
gekozen en gemaakt, en verdient het blijkbaar
onvoorwaardelijke goddelijke liefde.
Remonstranten en zelfacceptatie
Het is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk:
eerst van jezelf houden en jezelf accepteren zoals
je bent. Onder de remonstranten zijn veel mensen
te vinden die zich voorheen ‘religieus betutteld’
voelden. Mensen die het benauwd kregen van
alles wat ze móesten en juist niet mòchten zijn
als gelovige.
Het jezelf moeten wegcijferen ten opzichte van
een ander kan ook ervaren worden als zo’n be-
tutteling. Veel remonstranten hebben het ‘moe-
ten’ achter zich gelaten. Daarvoor in de plaats is
ruimte gekomen voor jezelf, en het waarderen van
jezelf. Jezelf kunnen zijn is belangrijk bij de re-
monstranten.
Als je comfortabel bent met jezelf kun je pas wat
voor anderen betekenen en respect hebben voor
andere mensen en andere meningen.
Je doet God ook geen eer aan door jezelf weg te
cijferen, sterker nog: God zou het zelfs als bele-
diging kunnen opvatten wanneer je jezelf als
mens niet belangrijk vindt. Als God het de moeite
waard vond om je te laten ontstaan, dan ben je
gewoon goed zoals je bent. Een individueel
schepsel dat God eer aan doet door voor zichzelf
te zorgen, zichzelf te aanvaarden en zichzelf lief
te hebben. Omdat God erin gelooft. (Landelijke
site Remonstranten)

Kaarslicht 13 april
Soms is er in de wolken iets van God,
iets wonderlijks en door zijn hand geschreven
als de belofte voor een ander leven.
Soms is er in de wolken iets van God

Kaarslicht 19 maart
En laat uw licht als hemellicht schijnen voor ieders
aangezicht, zodat het ieder helder is dat God uw
licht, uw helper is.
uit: lied 214 Het licht dat weer opnieuw begon
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Pasen 2017
Op zondag 16 april vierden we in de Remonstrant-
se Kerk aan de Voorstraat onze Paasdienst.
Voorafgaand aan deze dienst was er het jaarlijks
terugkerende paasontbijt waar 35 personen  aan
deelnamen. Het was een genoeglijk samenzijn
met o.a eieren, paasbrood en matzes. De dienst
werd geleidt door Ds. I.L. Tan en Sjaliene de Waal
speelde op de piano en begeleidde het koor van
de gemeente ‘Cantone’. Chloë de Waal zong voor
de aanwezigen en Tygo de Waal speelde op de
altviool.
De nieuwe paaskaars werd brandend binnenge-
dragen door Chloë onder het zingen van de ge-
meente, ‘Als alles duister is, ontsteek dan een
lichtend vuur dat nooit meer dooft’. Vervolgens
klonk na het welkom en de stilte het openingslied
lied 648, ‘Zing halleluja, hemel en aarde zing’. De
bijbellezingen deze ochtend door Ds. Tan waren
Psalm 118;15-24 en Johannes 20:1-18. En het
verhaal van Toon Tellegen over ‘De mier en de
slak’. Cantone zong het lied ‘Christ is Risen’ en ‘-
Surrexit Dominus vere’. Na de overweging zong
Chloë het prachtige lied ‘Thou art God’. Dit klonk
werkelijk geweldig!
Het slotlied deze ochtend werd mooi begeleid
door Tygo op zijn nieuwe viool, ‘U zij de glorie’. 
We kunnen terugkijken op een feestelijke ochtend
en willen graag allen die er aan hebben meege-
werkt d.m.v. zang, muziek en voorbereiding
hartelijk danken. Il .v.d. Sl. Pinksterpad 2017

Pinksterpad is een jaarlijkse inspirerende wandel-
tocht op 2e Pinksterdag die start en eindigt in of
bij een kerk. Onderweg krijgen de wandelaars zo
nu en dan iets aangereikt; een foto, een gedicht,
een spreuk of iets anders dat aanleiding geeft tot
gesprek.
Deelname is gratis. De tocht is toegankelijk voor

alle leeftijden. Voor
kinderen is een spe-
ciaal programma, met
een verkorte route.
Pinksterpad is in
2011 voor de eerste

keer georganiseerd door een aantal Hervormde
PKN kerken op Goeree- Overflakkee. Sindsdien
is het een jaarlijkse traditie op het eiland en hier
en daar elders in het land. Pinksterpad 2017 is op
2e Pinksterdag maandag 5 juni. De tocht is toe-
gankelijk voor rolstoelers, kinderwagens en bug-
gy's. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis.
Voor meer informatie kijk op Pinksterpad.nl

Kaarslicht 19 maart
En laat Uw licht als hemellicht schijnen voor ieders
aangezicht, zodat het ieder helder is dat God uw
licht, uw helper is.
uit: Lied 214 Het licht dat weer opnieuw begon

Kring Schouwen
We zijn met onze gespreksgroep begonnen in het
boek: “Weg met de Bijbel”. We zijn nog maar net
bezig  en later hoop ik er wat meer over te kunnen
vertellen. We hebben nu een zomerpauze en
starten weer in september. Op 22 juni wordt in de
Gereformeerde kerk van Haamstede het toneel-
stuk “List en Bedrog” opgevoerd. Dit  stuk is
eerder opgevoerd op initiatief van de Remon-
strantse Gemeente Sommelsdijk, in de Exodus
kerk. Het interessante en humorvolle stuk wordt
door diegene die het stuk hebben gezien, warm
aanbevolen!
Hartelijke groet van ons allen,  Erika von Eugen
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Vakantie voor Cantone
Na het zingen in de dienst van Pinksteren heeft
Cantone vakantie. Samen met Sjaliene de Waal
heeft het koor van de gemeente bijna alle woens-
dagavonden gerepeteerd om voor u te zingen op
de speciale zondagen. Dit begon met de opening
van het het kerkelijk jaar in september 2016.
Vervolgens, in de dienst voor de overledenen uit
de gemeente, Adventviering, Kerst, Witte Don-
derdag, Pasen en Pinksteren.
Lijkt het u leuk om mee te zingen het komende

seizoen? Voor foto's van ons koor en het contact
formulier kunt u kijken op de website van onze
gemeente.  We beginnen weer op woensdag
avond 23 augustus en verder iedere woensdag-
avond van 19.30 uur tot  21.30 uur  (incl.pauze)
op de Voorstraat 35 te Sommelsdijk. IvdS  

Ledenadministratie
Marius van der Torren is vanuit Zonnemaire
verhuisd naar Amsterdam. Wij wensen hem veel
geluk in zijn nieuwe woonplaats.
Wij ontvingen een bericht van overlijden op 15
mei 2017 van de heer Hilbert Jan (Bert) Oosterloo.
De heer Oosterloo was gedurende vele jaren
actief lid van onze gemeente en heeft in de jaren
1981 – 1999 ook diverse malen diensten geleid
in onze kerk. Hij woonde vele jaren in Oud-Beij-
erland waar hij kerkte bij de Vrijzinnige Geloofs-
gemeenschap N.P.B. De laatste jaren was hij
opgenomen in een verzorgingshuis in Strijen. De
afscheidsbijeenkomst was op vrijdag 19 mei
2017. Aansluitend  aan de bijeenkomst is hij be-
graven op de Algemene Begraafplaats te Oud--
Beijerland. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen
de familie veel sterkte.
JdV

COLOFON
Vrijzinnige Klanken verschijnt in 2017 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
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Liederen van Huub
Oosterhuis
Het oecumenische koor waarin ook leden vanuit
onze eigen gemeente meezingen is bezig met het
repeteren van liederen van Huub Oosterhuis. Het
koor is van plan om 9 of 10 juni ( wordt nog defi-
nitief bepaald) in een speciaal daarvoor bestem-
de dienst deze mooie liederen ten gehore te
brengen. U wordt van harte uitgenodigd daarbij
aanwezig te zijn. Houdt u onze website in de gaten
voor de juiste datum, tijd en plaats.
Het onderstaande lied gaan we o.a voor u zingen:
 
     Tijd van vloek en tijd van zegen
     tijd van droogte tijd van regen
     dag van oogsten tijd van nood
     tijd van stenen tijd van brood.
     Tijd van liefde nacht van waken
     uur der waarheid dag der dagen
     toekomst die gekomen is
     woord dat vol van stilte is.
     Tijd van troosten tijd van tranen
     tijd van mooi zijn tijd van schamen
     tijd van jagen nu of nooit
     tijd van hopen dat nog ooit.
     Tijd van zwijgen zin vergeten
     nergens blijven niemand weten
     tijd van kruipen angst en spijt
     zee van tijd en eenzaamheid.
     Wie aan dit bestaan verloren
     nieuw begin heeft afgezworen
     wie het houdt bij wat hij heeft
     sterven zal hij ongeleefd.
     Tijd van leven om met velen
     brood en ademtocht te delen
     wie niet geeft om zelfbehoud
     leven vindt hij honderdvoud.
                                 Huub Oosterhuis

Kaarslicht 2 april
Beademend stil
Een stil moment overdag,
even glijdt alles van mij af. 
Al mijn gedachten, al mijn vragen, al mijn zorgen.
Ik leg ze voor U neer. Het wordt stil in mijzelf.
Ik hoor de geluiden van buiten, ik zie het licht.
Zo bent U bij ons, goede God: als het licht van
deze dag.
Onopvallend, alles doordringend, alles een eigen
kleur gevend.
Blijf zo bij ons, als het licht in ons leven.
uit: Op adem komen

Collecte 20 augustus
De eerste collecte op 20 augustus is voor de
stichting Edukans. Edukans werkt aan de hand
van drie speerpunten om kinderen en jongeren in
ontwikkelingslanden de beste kansen te geven.
Daarbij houden ze altijd rekening met gelijke
rechten voor jongens en meisjes. De speerpunten
zijn: Basisonderwijs van goede kwaliteit; Banen
voor jongeren en Onderwijs in Noodsituaties.

Collecte 18 juni 
De eerste collecte is deze morgen voor een
project van Geloof & Samenleving "Het Vakantie-
bureau". Mantelzorgers die langdurig voor een
ander zorgen, ouderen die niet makkelijk meer
het huis uitkomen - tijdens de vakantieweken van
Het Vakantiebureau krijgen ze even extra aan-
dacht. Het Vakantiebureau organiseert diaconale
vakanties en kan dan de zorgtaak tijdelijk van de
mantelzorgers ovenemen. Zo kunnen de mantel-
zorger en de partner die zorg nodig heeft, samen
een week op vakantie in één van de aangepaste
accommodaties. Ook is er de mogelijkheid om
zonder partner activiteiten te ondernemen. En
waneer de mantelzorger behoefte heeft aan een
gesprek, bieden de vrijwilligers graag een luiste-
rend oor. Het Vakantiebureau organiseert voor
meer doelgroepen diaconale vakanties. Zo zijn er
bijvoorbeeld vakanties voor ouderen die niet
makkelijk meer hun huis uit komen en zich een-
zaan voelen. Nadere informatie op internet www.
hetvakantiebureau.nl

Kerkdiensten
04 juni Dhr. W. Scholl Pinksteren
11 juni Geen dienst
18 juni Dhr. J.W. Douwes
25 juni Geen dienst
02 juli Mevr. B. Veenman
09 juli Geen dienst
16 juli Ds. J.F. Klijnsma
23 juli Geen dienst
30 juli Geen dienst
06 aug Ds. J.F. Klijnsma
13 aug Geen dienst
20 aug Nog niet bekend
27 aug Geen dienst
03 sept Ds. J.F. Klijnsma openingszondag
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Stranddienst 2017
 Baken van Licht.

“Kerk”dienst met het thema ‘Baken van Licht’
op het Ouddorpse strand.
Zondag 25 Juni 2017 18.00 uur, organiseren 4
kerken samen met de muzikanten van EXalt en
Theo van Teijlingen een ‘kerk’dienst op het strand
bij de Grevelingen/Punt. 
We willen nadenken over de vraag: Hoe kunnen
wij als Christenen, gedragen door Gods Geest,
een baken van licht zijn in een steeds chaotische-
re wereld.
De dienst zal vooral gevierd worden met het
zingen van liederen en een overdenking over het
thema: Baken van Licht. 
Ook zal er een collecte worden gehouden voor
twee goed doelen, nl Stichting de Figurant www.
defigurant.nl en Mision Adulam www.mision-adu-
lam.nl.
Iedereen is van harte welkom, ongeacht je af-
komst, ongeacht of je wel of niet naar de kerk gaat
en ongeacht welke kerk je bezoekt. 
De dienst begint om 18.00 uur op het strand aan
de Grevelingen bij de Punt.
Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot
van koffie, thee of limonade met elkaar na te
praten. Wilt u op een –strand-stoel zitten ? Neem
dan zelf een stoel mee.
Mocht het weer onverhoopt niet meewerken en
de organisatie genoodzaakt is om uit te wijken,
dan zal dit zijn naar de Exoduskerk, Dorpsweg
97a in Sommelsdijk. Via de website van de kerken
en op de facebookpagina www.facebook.com/-
stranddienst zal voor 14.00 uur kenbaar worden
gemaakt of er uitgeweken moet worden naar de
Exoduskerk. Bij twijfel kunt u ook bellen met de
organisatie: 06-51754713.

Kaarslicht 7 mei
Wij lopen vooruit op wat nog niet is.
Wij spelen in op uw toekomst, zeggen en zingen,
alles is goed, wat Gij hebt gemaakt.
Langzaam en moeizaam in hoop en vrees,
werken wij uw belofte uit,
bouwen aan een stad van vrede.
De nieuwe schepping waar Gij ons licht zijt,
alles in allen.
Geef ons kracht daartoe en breng ons tot een
gelukkig einde.
Huub Oosterhuis

Geest

Foeke Knoppers, remonstrants predikant over
de Geest:
 
een mens vol van Geest: zo wordt Jezus Chris-
tus genoemd in de remonstrantse belijdenis. In
hem kunnen we nog het beste waarnemen wat
de werking van Gods Geest in het leven van
een mens vermag.
 
– uit de Goddeeltjes.

Verantwoording collecten
In de periode 28 maart t/m 21 mei 2017 is ontvan-
gen in de collectes voor doelen buiten de gemeen-
te € 171,05, voor de eigen gemeente € 370,38.
In de collectes voor de Diaconie is ontvangen voor
het project Zanskar scholen € 42,25 en voor de
Voedselbank Goeree-Overflakkee € 39,03.
In het koffiepotje is € 107,00  ontvangen, inclusief
bijdragen van de tentoonstellingen en repetities
Oecumenisch koor, van de Kleiclub € 40,00 en in
de collecte voor het Paasontbijt € 186,85.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester

Collecte Pinksteren  - CPT
Met Pinksteren is de eerste collecte voor het CPT.
Christian Peacemaker Teams staat voor een
geweldloze aanwezigheid in plaatsen waar dia-
loog wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk is door
grote machtsongelijkheid. Uitgangspunt voor
CPT is dat Christus een geweldloze weg heeft
voorgeleefd en dat wij kiezen om vanuit dezelfde
basiskeuze te leven. Het betekent dat CPT op
enkele plaatsen in de wereld Teams heeft, die zijn
uitgenodigd door plaatselijke organisaties om hen
te ondersteunen bij het geweldloos opkomen voor
hun bestaansrechten. In de praktijk kunnen pea-
cemakers alleen al door hun aanwezigheid de
veiligheid van mensenrechtenactivisten groter
maken. Op het moment zijn er teams actief in
Colombia, Noord-Irak, Palestina en Canada
(rechten van inheemse volkeren). Voor nadere
informatie zie de website www.cpt.org.
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Wandkleden door Coby
Bakker
Een expositie in de Remonstrantse kerk aan de
Voorstraat 35 te Sommelsdijk van 5 mei t/m 5 juli
2017
Toen patchwork / quilten in Nederland bekend-
heid kreeg, is Coby Bakker daarmee aan de slag
gegaan. Om de diverse technieken te leren en uit
te proberen heeft zij cursussen en workshops
gevolgd. Bij het traditionele patchwork en quilten
gelden strakke regels. Na verloop van tijd kreeg
zij de behoefte om zich daarvan los te maken. Zij
wilde vrij werken, op haar eigen manier. De
werkstukken die zij nu maakt zijn allemaal naar
eigen ontwerp. Zij wordt geïnspireerd door vor-
men die ritme, rust, helderheid of licht uitstralen.
Soms ook door een woord of tekst die zij hoort of
leest en die vervolgens in haar hoofd blijft hangen.
Textiel is voor haar een bron van inspiratie. Toen
zij ontdekte hoe zij zelf haar stoffen kan verven,
ging er een wereld voor haar open. Je kunt na-
melijk verven in een eindeloze reeks van kleuren
en nuances. Opeens had zij de mogelijkheid om
te werken met stof die precies de kleur heeft die
zij nodig heeft.
De uitdaging ligt voor haar in het werken met
verschillende materialen zoals katoen, zijde, lin-
nen, tule, vilt, wol, organza, tyvek, papier en alles
wat zij denkt te kunnen gebruiken. Daarmee kan
zij naar hartenlust experimenteren. Coby verbindt
meerdere materialen met elkaar door middel van
naaien, (machinaal) borduren, punchen, stempe-
len, smelten, vliesofix en oplosbaar vlies.
Zo ontstaan haar werkstukken.  Grote quilts en
wandkleden voor aan de muur, maar ook klein
werk om in te lijsten of als kaart te versturen.
U bent van harte welkom bij deze expositie na de
kerkdienst op zondag (vanaf 11.00 uur tot onge-
veer 12.00 uur), op verzoek (even aanbellen bij
de fam. Schrier die boven de kerk woont) en elke
woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur.
Tijdens de Kunstkijk (24 t/m 28 mei, elke dag van

11.00 – 17.00 uur) exposeren ook de keramisten
Marja Tholenaars en Esther van Keulen in de
kerk.

Extra collecten
04 juni G&S Christian Peacemakers Teams
18 juni G&S Vakantiebureau
02 juli Diaconie Voedselbank Goeree-

Overflakkee
16 juli Orgelfonds
06 aug Diaconie Voedselbank Goeree-

Overflakkee
20 aug Edukans
03 sept Diaconie St. Warmte voor Kinderen

in China


