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Ga hogerop!
Wanneer je ergens genodigd wordt, ga dan op de
minste plaats aanliggen. Als degene die u heeft
uitgenodigd dan komt, zal hij u zeggen: Vriend,
ga wat hogerop! ( Lucas 14: 10 )
Uit de joodse literatuur ken ik het volgende verhaal. Een man vraagt aan de rabbi: “hoe is het
mogelijk dat sommige mensen wel hartelijkheid
ontvangen en de ander niet zien staan?” De rabbi
zegt: “ga eens aan het venster staan. Wat zie je?”
“Ik zie”, zegt de man, “vrouwen naar de markt
gaan, een man aan het werk en kinderen die
spelen.” “Kijk eens in het glas. Wat zie je nu?”
“Mezelf natuurlijk,” antwoordt hij.
“Welnu”, zegt de rabbi, “dat is nu het verschil
tussen de ene en de andere mens. U kunt door
het raam kijken en je ziet anderen staan. Je kunt
als het ware zilverfolie achter het raam plakken
en je ziet alleen jezelf staan. Je ziet dan niet door
je eigen beeld heen!”
Dit verhaal laat zien dat veel dingen in ons leven
vaak bepaald worden door onze manier van kijken. Zo kunnen mensen zichzelf als belangrijk
zien omdat ze een hoge positie hebben, beschikken over geld of macht of wat dan ook. Die positie, dat geld of die macht werkt dan als de zilverfolie.
Wat we Jezus zien doen is dat hij aan de mensen
gelijkenissen vertelt en ze zo laat zien dat ze met
een masker op leven. Neem dat verhaal van de
maaltijd in Lukas 14 over de voornaamste plaats
aan tafel. Hij laat zien hoe eerzuchtig mensen zijn
en hoe ieder voor zich probeert de beste plaats
te bemachtigen door de ander aan de kant te
duwen. Dat is toch wat tegen het beeld van wat
een maaltijd probeert te zijn: een uitdrukking van
saamhorigheid. Dat is even zot als wanneer je
spreekt over een ‘samenleving’ terwijl iedereen
bezig is de boel te vervuilen, elkaar de loef af te
steken en naar het leven te staan.
Jezus laat niet alleen de verbeelding op het
masker van de mens zien, hij geeft ook een
nieuwe richting van kijken: "wie zich verheft zal

vernederd worden en wie zich vernedert zal
verheven worden", zegt hij. Dat is niet zo voor de
hand liggende taal voor mensen van onze tijd.
Vernederen heeft al gauw de klank van gelovige
onderdanigheid, alsof je ten diepste voor anderen
moet neerbuigen en je afhankelijk maken.
Het gaat hierbij echter vooral om een manier van
kijken, om een manier van omgaan met datgene
wat jou gegeven is. Heb je op een bepaald gebied
talent, laat anderen er in delen. Draag je verantwoordelijkheid, wees dan een zeer bescheiden
mens. Is jouw veel gegeven, wees er dan op uit
om mensen tot hun recht te laten komen. Wie
gezag heeft: ga er dienstbaar mee om.
Bescheidenheid of nederigheid in Bijbelse zin
vind je bij mensen die hun eigen plaats in het leven
kennen en die weet hebben van hun eigen kracht
en zwakte. Dat betekent dat ze een gezond
zelfrespect hebben en geloven in eigen kracht.
Tegelijk denken ze niet dat ze op een andere
plaats horen te staan dan de plaats waarop ze in
feite staan. Wie zijn eigen plaats niet ziet, doordat
hij anderen niet ziet maar alleen zichzelf, houdt
geen rekening meer met anderen . Wie zich zo
verheft, vernederd zich.
Het evangelie geeft ons een richting van kijken
die omgekeerd is aan wat carrièremakers gewend
zijn. Dat jou plaats in het leven op een gegeven
moment hogerop komt te liggen, zal wel blijken.
Die plaats kun je niet zomaar nemen, maar die
kan je gegeven worden door het feit dat je trouw
bent aan de plaats waarop je vandaag staat.
Wat is jouw plaats vandaag? Wat is de taak
waarvoor je staat, de verantwoordelijkheid die je
hebt? Is het een geworstel met jouw probleem of
misschien wel moeizaam leren omgaan met jouw
ziek-zijn?
Hoor het evangelie zeggen dat, als je het op jouw
plek zoekt en daarin trouw blijft aan jezelf, er Eén
is die ons bemoedigt of uitdaagt met de woorden:
“vriendin, vriend, ga wat hoger.”
Ds. Jan F. Klijnsma

Startzondag 3 september

Heeft u e-mail?

De openingszondag op 3 september a.s is een
zgn. Thomasviering. Heilige chaos betekent dat.
Het thema is 'Eigenheid'. In deze dienst maken
we Voorbeden, we gaan bloemschikken, spelen
het Stellingenspel en een nieuw lied instuderen.
Kom en laat u verrassen!

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.
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Kring Schouwen

Vredesweek

Voordat wij in september een nieuw seizoen
starten van onze gespreksgroep, is het goed om
nog even terug te kijken op de laatste maanden.
Jammer genoeg moesten wij afscheid nemen van
Jan Hoogenraad. Jan was belangstellende van
de gemeente Sommelsdijk en een trouw deelnemer aan onze gespreksgroep sinds vele jaren.
Jan was een markant persoon met zijn bijzondere inbreng en zijn aparte stemgeluid. Altijd heel
herkenbaar. Hij had uitgesproken meningen en
zo waren er vaak discussies, wat de avonden
heel levendig maakten. De laatste jaren ging hij
achteruit en op 27 mei is hij overleden. De dankdienst voor het leven van Jan Hoogenraad werd
op 1 juni in de volle kerk van Burgh gehouden.
Deze dienst werd geleid door Ds. Jan Klijnsma.
Op 18 juli overleed op 93 jarige leeftijd Mevrouw
Nel Verhage – Wesdorp. Mevrouw Verhage was
Remonstrant en bezocht lang geleden, regelmatig onze gespreksgroep. Later gaf zij aan daar niet
meer aan deel te willen nemen, maar stelde er
wel prijs op als zij af en toe bezocht zou worden.
Dat hebben we gedaan en zo bleven we in contact. Zij was een flinke vrouw die jarenlang een
prachtige winkel in Zierikzee exploiteerde. In de
Lutherse kerk in Zierikzee hebben we op 24 juli
met een dienst geleid door Ds. Jan Klijnsma afscheid genomen van haar. We waren daar met
een aantal remonstranten aanwezig in een behoorlijk gevulde kerk.
En dan hopen we dus begin september weer met
onze gespreksgroep te starten Daar vertellen we
later weer over. Hartelijke groet voor allen,
Erika von Eugen.

Thema van de Vredesweek: de kracht van
verbeelding
In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet
vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht
van de verbeelding.
Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver
weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land
versterken populistische leiders en bewegingen
de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel
geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen
voelen zich hier machteloos over en ervaren een
gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen
buurt. Ook internationaal nemen spanningen en
tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel
verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in
vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven
vinden.
Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken.
Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen de
ruimte.
Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen,
om grenzen te verleggen, om samen te zoeken
naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren
door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. ‘De kracht van
verbeelding’ biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen.
Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we
elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan
overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten
zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen
kan meedoen!
PAX. Vrede. Wie durft?
De vredesdienst op Goeree Overflakkee vindt
plaats op zondag 24 september om 19.00 uur in
de Rooms Katholieke kerk te Middelharnis De
dienst wordt georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep en ook het Oecumenisch koor
verleent haar medewerking.

Kaarslicht 4 juni
Zoektocht
Hier sta ik dan zo teruggeworpen op mijzelf met
lege handen en onrustig hart op zoek naar vrede,
vrijheid en vuur.
Heer, open mijn ogen zodat ik zie wat U mij aan
laat waaien vandaag.
Wat binnenkomt ter bezinning tot troost als aanzet
tot actie of juist tot verstilling.

Kaarslicht 6 augustus

Vul mij met de warmte en Liefde van Uw Pinkstergeest elke dag opnieuw
en maak mij een licht voor de ander.
Jolanda Holleman

Heer, zoals het licht doorbreekt in de nacht, zich
verspreid en alle dingen aanraakt, zo breekt uw
liefde voor ons door in donkere dagen. Geef ons
de kracht om het warme licht van uw liefde op te
vangen en deze dagen zullen gezegend zijn....
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"De mens denkt, God lacht"

Cantone begint weer!
Het koor van de Remonstrantse Gemeente
Sommelsdijk, Cantone begint op 23 augustus
weer met haar wekelijkse repetities op de woensdag avond. Cantone repeteert dan o.l.v Sjaliene
de Waal, voor de speciale diensten in onze gemeente zoals de openingszondag, de dienst voor
de herdenking van de overledenen uit de gemeente en natuurlijk de Advent- en Kerst viering.
In het voorjaar zingen zij met Pasen en Pinksteren.
Het koor bestaat uit leden en vrienden van de
Remonstranten en ook belangstellenden van
buiten de gemeente versterken het gemengde
koor. Het repertoire is divers en komt bijv. uit het
nieuwe Liedboek maar ook niet kerkelijke liedjes
worden gezongen, in het Nederlands, Engels en
Duits.
Cantone is nog op zoek naar nieuwe leden,
dames en heren van alle leeftijden zijn van harte
welkom. Zingt u graag en lijkt het u leuk om mee
te doen? Komt u dan eens een kijkje nemen op
één van de woensdagen vanaf 23 augustus van
19.30 uur tot 21.30 uur. Om 21.00 uur is er pauze
met koffie of thee. De Remonstrantse kerk kunt u
vinden op Voorstraat 35 te Sommelsdijk.
Voor informatie kunt u bellen met Ilonka v.d.
Sluijs 0187-486082 of bezoek de website van de
gemeente htpps://sommelsdijk.remonstranten.nl

Kaarslicht 21 mei
Heb lief en doe wat je wilt.
Als je zwijgt, zwijg uit liefde.
Als je spreekt, spreek je uit liefde.
Als je iemand terecht wijst, doe je het uit liefde.
Als je vergeeft, vergeef je uit liefde.
Laat de wortel van de liefde in je binnenste
groeien.
Uit die wortel kan slechts het goede voortkomen.
Augustinus
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Geschreven door Johan Goud
Vakantie is, als je er een heel strikte uitleg aan
geeft, een negatief begrip. Het houdt in dat het
werk en de dagelijkse verplichtingen wegvallen.
Maar wil je van die lege tijd iets kunnen maken,
dan is er meer nodig: een soort lichtheid die het
betrekkelijke van dat werk en die verplichtingen
inziet. Je zou het ook onbezorgdheid kunnen
noemen, doelloosheid, of de ruimheid van geest
die aangeduid wordt door een rabbijnse wijsheid
die de schrijver Milan Kundera aanhaalt: ‘De
mens denkt, God lacht’. De momenten waarop je
van die goddelijke lach iets opvangt, zijn volgens
mij je beste momenten.
Het overkomt mensen die zingen en muziek
maken, zoals bijvoorbeeld de dichter van psalm
57. Misschien was het, zoals de traditie wil, koning
David. Hij geldt niet als per se zachtaardig en was
soms uitgesproken wreed. Maar het is alsof hij
die goddelijke lach heeft gehoord. Ik wil voor u
zingen en spelen, zingt hij, ‘met harp en lier wil ik
het morgenrood wekken’. Met andere woorden:
de zon gaat niet vanzelf op. Dat hij opgaat, is iets
ongewoons. Wat daarvoor nodig is, is niet de
verbeten inspanning en het geweld. Het gaat om
niets dan de lichtheid van een harp, een lier en
een zanger. Opdat de zon werkelijk opgaat, zo
dat je het ziet en beleeft, zo dat het jou doortrekt
en bezielt wat daar gebeurt.
Kinderlijke lichtheid
Als kind was je nog vertrouwd met die lichtheid.
Ingeval je dat vergeten bent, zijn er goddank
dichters die je daaraan kunnen herinneren. Paul
van Ostaijen doet dat in de vederlichte regels van
‘Marc groet ’s morgens de Dingen’. Het werk, de
verplichtingen en de ethiek blijven goddank buiten
beeld. De ‘Dingen’ vormen geen vreemde buitenwereld die in toom moet worden gehouden. Ze
worden integendeel gegroet of beter nog: gezegend.
Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem
ploem ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pijp
en
dag visserke-vis met de pet
pet en pijp
van het visserke-vis
goeiendag
Daa-ag vis
dag lieve vis
dag klein visselijn mijn

500 jaar Reformatie 'Kom
naar voren!'
Op dinsdag 10 oktober 2017 komt de heer Kees
Posthumus weer een voorstelling in onze kerk
geven. De voorstelling' Kom naar voren!’ / 500
jaar protestantisme begint om 20.00 uur. De
kerk is om 19.30 uur open. Bekende en minder
bekende helden en heldinnen van de Reformatie
vertellen hun verhaal, aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd. ‘Kom naar voren!’ is
een afwisselende, muzikale voorstelling ter gelegenheid van de viering van 500 jaar protestantisme. Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda tekenen voor deze voorstelling, die op 31 oktober 2016 voor het eerst werd
gespeeld tijdens de opening van ‘500 jaar protestantisme’.
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van
een accordeon, komen de historische personen
tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend
samen met een actuele spits.
Wie kunt u verwachten?
Professor Spijbels, conservator van de tentoonstelling.
Catharina van Bora, echtgenote van de grote
Maarten Luther.
Johannes Calvijn, reformator uit Geneve.
Philipp von Hessen, Duitse protestantse vorst die
opkwam voor de vrijheid van godsdienst.
Hendrik de Bakker, broer van Jan de Bakker, de
eerste martelaar van de reformatie in Nederland,
gewurgd, opgeblazen, verbrand.
Menso Alting, predikant van een vluchtelingengemeente in het Duitse Emden.
Hendrina Oosterink, meid van de pastoor te
Borne.
Christoffel Plantijn, de grote Antwerpse drukker
van de Reformatie.
Menno Simons, voormalig priester, voorman van
de doopsgezinden.
Arminius, geleerde, voorman van de remonstranten.
Hans Luther, zoon van Maarten en Catharina.

Website
Onze Remonstrantse gemeente heeft ook een
mooie website met alle data van de komende
diensten en interessante informatie over onze
gemeente! Wij zijn sinds begin januari 2016
aangesloten op het landelijke systeem. Het web
adres is: https://sommelsdijk.remonstranten.nl.
Breng eens een bezoek aan onze website en geef
uw mening over wat we kunnen verbeteren en
wat er naar uw mening nog aan ontbreekt. En
natuurlijk wat u aanspreekt op de site.

Zeg niet.......
Zeg niet Vader
als jij je niet als zoon of dochter gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet Die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome
als je het verwart met materieel succes.
Zeg niet Uw wil geschiede
als je het niet accepteert wanneer die je niet
bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood
als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.
Zeg niet Vergeef ons onze schulden
als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
als jij jezelf eraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze
als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het
goede.
Zeg niet Amen
als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.
Deze tekst is gevonden in een Franse kerk en
vertaald in het Nederlands. Auteur onbekend.

Als u komt staat er voor aanvang koffie of thee
klaar. Na afloop is er iets te drinken. De kaarten
voor de voorstelling kosten € 5,00. Geef u snel
op, zodat we weten hoeveel personen er zullen
komen. Zie inschrijflijst in de kerk of bel met Jan
de Vries 0187-602585 of stuur een e-mail:
jdvdirkskland@hetnet.nl
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Ledenadministratie

Kerkdiensten

De heer en mevrouw Wildemans zijn verhuisd van
Sommelsdijk naar de Langeweg 80 te 3241 KA
Middelharnis. Wij wensen hen veel woonplezier
in hun nieuwe woning.
Op 26 mei 2017 is overleden de heer Johannes
Gerrit (Jan) Hoogenraad te Burgh-Haamstede.
De heer Hoogenraad was belangstellende van
onze gemeente. Moge hij rusten in vrede. Wij
wensen de familie veel sterkte.
Op 18 juli 2017 is overleden mevrouw Pieternella
(Nel) Verhage - Wesdorp te Zierikzee. Mevrouw
Verhage was lid van onze gemeente. Moge zij
rusten in vrede. Wij wensen de familie veel
sterkte.
Op 6 augustus 2017 mochten we een nieuwe
vriend in onze gemeente verwelkomen, de heer
Kaarslicht 18 juni
Leon van Heel uit Goedereede. Wij hopen dat hij
Stilte zoeken, zoals Jezus op een berg, om alleen zich snel thuis voelt in onze gemeente.
te zijn.
JdV
En dan in een witte bloem Licht zien, de zon
voelen stralen op je huid.
Bloemengroet
Licht dat wil omvatten en in je wil wonen, je hart 04 juni Dhr. Loosjes
laat branden.
18 juni Mw. R. Visser
Afdalen om op weg te gaan en in de wereld, in 02 juli Mw. L. Gebraad
dat Licht je weg vinden.
16 juli Dhr. J. v.d. Marel
27 aug
03 sept
10 sept
17 sept
24 sept
01 okt
08 okt
15 okt
22 okt
29 okt
05 nov
12 nov

Geen dienst
Ds. J.F. Klijnsma openingszondag
Gespreksgroep
Mevr. R. Thieme - Tiesing
Gespreksgroep
Ds.J.F. Klijnsma
Gespreksgroep
Ds. G. Berveling
Gespreksgroep
Gespreksgroep
Ds. J.F. Klijnsma
Gespreksgroep

06 aug Mw. C. de Schrijver

Extra collecten
03 sept
17 sept
01 okt
15 okt
05 nov
26 nov

Diaconie St. Warmte voor Kinderen
in China
Vredesweek collecte PAX
Diaconie St. Warmte voor Kinderen
in China
Jongeren gemeente Arminius
Diaconie St. Warmte voor Kinderen
in China
Solidaridad

Kaarslicht 16 juli
"Bij religie gaat het om mysteries, niet om problemen", schrijft de priester en theoloog Thomas
Halic, "en problemen kun je oplossen, mysteries
niet. Die gaan diep. Ze hebben geen bodem. Die
mysteries moeten we in ons hart bewaren, waar
ze groeien en verzorgd worden door de ervaringen van ons leven."

Verantwoording collecten
In de periode 22 mei t/m 13 augustus 2017 is
ontvangen in de collectes voor doelen buiten de
gemeente € 85,55, voor de eigen gemeente
€ 255,30 en voor het orgelfonds € 55,65. In de
collectes voor de Diaconie is ontvangen voor het
project Voedselbank Goeree-Overflakkee € 64,60.
In het koffiepotje is € 76,86 inclusief bijdragen van
de tentoonstellingen en repetities Oecumenisch
Koor, ontvangen en van de Kleiclub € 293,21.
Voorts is een gift voor de gemeente ontvangen
van € 50,00.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester
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Kom maar op nieuwe vrienden....
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Sinds begin maart waren de radiocommercials
van de Remonstranten weer te horen. ‘Mijn God
trouwt ook homo’s’, ‘Mijn God dwingt me tot niets’
en ‘Mijn God laat me zelf denken’ schalden opnieuw door de ether. Nieuw is dat we, naast de
publieke zenders, ook BNR Nieuwsradio hebben
ingezet. Met de commercials communiceren we
de breedte van het remonstrants gedachtegoed,
zoals dat ook op de bekende posters te zien was.
Doel is uiteraard het creëren van naamsbekendheid en het werven van nieuwe vrienden. Wie het
‘spotje’ beluistert, wordt opgeroepen naar onze
website te gaan: onder het kopje ‘Wat geloven
wij’ en ook via de blogs en de zogenaamde
wiki-pagina is te vinden waar de Remonstranten
voor staan. En uiteraard is er de ‘word vriend-pagina’, waar je eenvoudig online vriend van de
Remonstranten kunt worden, uniek in kerkelijk
Nederland. De eerste nieuwe vrienden hebben
zich alweer gemeld.
Mensen zoeken verbinding in deze woelige
tijden.
Joost Röselaers, algemeen secretaris zegt in het
persbericht dat de campagne aankondigde, o.a.:
‘Remonstranten hebben een opvallende ruimdenkende visie op geloof. Juist nu, in tijden van
polarisatie waar de nuance vaak ontbreekt, is
dergelijke ruimdenkendheid belangrijk en bewijst
zijn nut. Kennelijk raken wij aan een behoefte die
bij velen leeft aan gemeenschap rondom christelijke waarden en tradities.
Dat komt dan misschien ook wel door het feit dat
iedereen recht heeft op haar/zijn eigen visie op
God en religie. Door hier met elkaar over te praten
kom je als gemeenschap verder, zonder dat er
een specifiek eindbeeld wordt nagestreefd. In
deze woelige tijden zoeken mensen verbinding
en daar staan wij voor.’
Tom Harkema

Kaarslicht 2 juli
Hij schiep het licht noch traag, noch vlug,
gaf ogen, zicht aan mens en mug.
Hing sterren op aan het plafond,
'n witte maan, 'n rode zon.
Nu zit Hij op zijn Hemeltroon.
Ik zeg: "dag God", Hij zegt: "dag Toon".
Gedichtje Toon Hermans
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'één met de natuur'
In de expositie 'één met de natuur' van Marian
Kortekaas komen de 4 jaargetijden bij elkaar en
spelen naast kunst, haar gedichten een aanvullende rol hierbij.
Ook zal er keramiek te bezichtigen zijn van haar
hand en eigen ontwerpen waarbij er o.a. urnen
zijn tentoongesteld.
Deze expositie is te zien van 8 september t/m 1
november 2017.
De schilderes Marian Kortekaas is een opvallende kunstenares. De beeltenissen zijn oogstrelend. Een aantal van haar werken dat in de
sfeervolle kerk te zien is, is verbonden aan de
verschillende jaargetijden. Prachtige herfsttinten
en warme zomer- en zachte lentekleuren symboliseren de natuur waarmee Marian verbonden is.
Ook de winter is voelbaar bij het zien van haar
aquarellen. Hoe kan het ook anders. Dagelijks
geïnspireerd door haar directe omgeving weet zij
het buitenleven tot uitdrukking te brengen.
Achter elk schilderij gaat een boeiend verhaal
schuil en zij weet dat in haar gedichten te pakken.
Marian heeft een band met al haar werken. Het
zijn de verscholen details die haar schilderijen
maken tot kunstwerken.
Een combinatie van kleuren en technieken geeft
een bijzondere uitstraling. Diepte en schaduwen
zorgen ervoor dat de beeltenis sprankelend, bijna
fluweelachtig is.
Een bijzondere vermelding verdient haar recente
schilderij in olieverf met olifanten waarin Marian
Kortekaas verschillende technieken heeft toegepast.
U bent van harte welkom bij deze expositie na de
kerkdienst op zondag (vanaf 11.00 uur tot ongeveer 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.
Zie ook https://sommelsdijk.remonstranten.nl/

