
Gemeente Sommelsdijk

VRIJZINNIGE KLANKEN
november - 15 december 2017 no. 521



Herfst in het Liedboek
          
De Levende waakt over je gaan en komen
Van nu aan tot in Eeuwigheid
                                                                             
                                           ( Liedboek 711b )
 
Herfst in het Liedboek 
Benieuwd naar wat er in het Nieuwe Liedboek bij
herfst te vinden is, óf er iets over te vinden is,
kwam ik bovenstaande tekst tegen. Het is een
kort antwoord-lied voor enkele zondagen in de
herfst. En daar geplaatst door de liturgen, die
kennelijk vonden dat psalm 121 daarbij past – een
lied bij de herfst van het leven? Die vraag kwam
ook bij me op toen ik naar het register van het
Liedboek keek. Daar staan onder ‘herfsttijd’ ook
psalmen die te maken hebben met de eindigheid
van het leven en met vertrouwen in een gebor-
genheid bij God. Ja, die herfst van het leven…
Dat kaler worden en verschieten van kleur hoeft
niet zo negatief te zijn! Aan de bomen vind ik dat
juist heel mooi, die veranderende kleuren en
daarna die kale takken tegen een heldere winter-
se lucht! En als, net als bij rijpende vruchten, met
het klimmen der jaren de wijsheid en mildheid
toeneemt…?! Hoe dan ook, de herfst die we nu,
zich letterlijk weer zien voltrekken, kan inspire-
rend werken. Door de schoonheid op zich, door
de gedachte aan het nieuwe leven dat weer zal
komen ná het ‘doodgaan’ van de natuur.
 

Met mijn positieve verwijzingen naar grijzer en
kaler worden, wil ik natuurlijk niet de echte pro-
blemen van oud worden bagatelliseren. Die zijn
er, ik kom ze vaak tegen. Maar gelukkig ook veel
moois en goeds dat mensen ervaren, of waar ze
op terugkijken. Goeds ook dat ze doorgeven aan
de jongere generaties.
Zoals ik net aangaf, inspireert de herfst sommige
mensen dus tot troostende gedachten aan Gods
blijvende liefde. Door dat geloof in het nieuwe
leven na de dood. U kent misschien dat mooie
gedicht van Toon Hermans:

 
Heer,
er valt geen blad van een boom 
buiten U om. 
U bent aanwezig in alle leven 
en in de loop der dingen. 
U weet van mijn vreugden, 
van mijn beproevingen 
en van mijn tranen. 
Laat die gedachte mijn troost zijn. 
U raapt op wat is gevallen 
en maakt het nieuw. 
 
En in het Liedboek staan in de rubriek ‘Herfsttijd’
van ‘Getijden van het Jaar’ enkele gedichten
waarin die blijvende zorgzaamheid van God ook
benadrukt wordt. De dichter Rilke heeft het over
de vallende bladeren, de leeg vallende akkers en
de mensen, wij, die allen eens zullen vallen.
‘Maar’, zegt hij dan, ' Éen is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.’
Ook erg mooi vind ik de woorden van Jaap Zijlstra
op p. 1195 van het Liedboek:
 
Met elk blad dat valt, 
valt meer licht op de aarde, 
komt meer uitzicht vrij. 
 
Met elk blad dat valt, 
staan wij scherper getekend, 
valt meer hemel ons bij. 
 
Natuurlijk moet je dan even vergeten dat het in
de herfst wel steeds korter licht is. En ik wil ook
beslist niet het feit van het vallen, van het verval,
van de dood, als niet zo erg voorstellen. Dat is
wél erg, zéker als de dood optreedt wanneer, naar
onze gedachten, een mensenleven nog lang niet
voltooid is. Maar dat geloof in een toename van
het uitzicht en ‘meer hemel’ voor ons, is ook niet
bedoeld als roze bril. Als je die op hebt, of oog-
kleppen, zie je de werkelijkheid niet zoals die is.
In die werkelijkheid hebben mensen elkaar nodig
als steun én mogen we geloven dat ook de Le-
vende altijd naar ons omkijkt, zelfs voorbij daar
waar medemensen dat kunnen.
 
 
                                               Ds. Jan F. Klijnsma
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Thomasviering
openingszondag
Zondag 3 september jl. vierden wij in de Remon-
strantse Kerk op de Voorstraat te Sommelsdijk de
openingszondag van het nieuwe kerkelijk jaar.
Het was een zgn. Thomasviering met als thema:
‘Dat wat mij adem geeft’.
Een Thomasviering oftewel Heilige Chaos staat
voor een kerkdienst waarin alle aanwezigen op
een actieve manier meedoen in de dienst. Na het
openingslied 868: ‘Lof zij de Heer, de almachtige
Koning der ere’, klonk  zoals gebruikelijk, groet
en bemoediging en het antwoordlied. De inlei-
ding: ‘Adem van God’ van de Duitse theologe
Dorothee Solle was gekozen bij het bovenge-
noemde thema. Cantone zong voor de aanwezi-
gen: ‘May the road rise to meet you’ en daarop
volgden Stilte en Gebed en zongen we gezamen-
lijk lied 657: ‘Zolang wij ademhalen, schept Gij in
ons de kracht….’
Ds. Jan Klijnsma las een bewerking van Psalm
39 ‘Ademtocht’, en allen zongen lied 867: ‘Loof
overal, loof al wat adem heeft’. Als inleiding op de
Heilige Chaos zong Chloë het Italiaanse ‘Lascia
chío pianga’, dat echt prachtig werd vertolkt. De
gemeente verdeelde zich vervolgens in groepjes
om zelf invulling te geven aan deze Thomas
Viering. Er werd gekozen uit: voorbeden maken,
het Stellingenspel spelen, een bloemstuk maken
en lied 973 instuderen samen met Sjaliene.
Eén voorbeeld uit het Stellingenspel was: Wat zijn
uw gedachten over de gemaakte publiciteit van
de Remonstranten van de afgelopen jaren?
Later in de dienst werden de gezamenlijk ge-
maakte voorbeden voorgelezen en het lied ge-
zongen. Twee prachtig opgemaakte bloemstuk-
ken waren het resultaat van een goede samen-
werking. Toen iedereen zijn plaats weer had in-
genomen zong Cantone, versterkt met de “stu-
denten”, het lied 973: ‘Om voor elkaar te zijn uw
oog en oor….’, speciaal meerstemmig gemaakt
door Sjaliene de Waal, de dirigent van het koor.
Aan het eind van deze feestelijke en speciale
dienst zong de gehele gemeente lied 2014 uit
volle borst: ‘Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren. Bescherm haar als
een tere vlam, behoed haar voor gevaren’. Ds.
Jan besloot met de uitzending en zegen en we
zongen als laatste lied 425: ‘Vervuld van uw
zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord’. Na afloop van de
dienst werd er koffie en thee gedronken en nage-
praat over de ervaringen van die ochtend. IvdS

Spaanprijs 2017
Spaanprijs 2017 voor theatermaker Kees
Posthumus
De J. B. Th. Spaanprijs voor vernieuwende
christelijke communicatie is toegekend aan de
theatermaker en journalist Kees Posthumus.
Aanleiding is zijn lopende programma over Lu-
ther, ‘Kom naar voren! 500 jaar Reformatie’. De
prijs werd hem uitgereikt op 31 oktober in zijn
woonplaats Apeldoorn. De Spaanprijs wordt
toegekend aan mensen die op artistieke of publi-
citaire wijze een opmerkelijke bijdrage leveren
aan het christelijke of kerkelijke leven in Neder-
land.
Eerdere winnaars waren onder anderen Jacobine
Geel, Tom Mikkers, Anne van der Meiden, Vonne
van der Meer en Henk van Ulsen. Namens de
Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk: Van
harte gefeliciteerd met deze terechte onderschei-
ding.

Kaarslicht 3 september
God, geef me kalmte om te aanvaarden wat ik
niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kán veranderen,
wijsheid om tussen deze twee onderscheid te
maken

Kaarslicht 16 augustus
Een verduisterde geest verspreidt angst en kilte;
een verlichte geest geeft warmte en liefde:
Laat dit licht ons verwarmen!

Druk en geïnspireerd bezig met het maken van
de voorbeden.
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'Kom naar voren' groot
succes!
Op dinsdagavond 10 oktober jl. kwamen verha-
lenverteller Kees Posthumus en accordeonist
Juul Beerda met de voorstelling  “Kom naar vo-
ren” 500 jaar protestantisme naar de Remon-
strantse kerk.
Bekende en minder bekende helden en heldinnen
van de Reformatie vertelden hun verhaal, aan de
hand van een origineel voorwerp uit die tijd.
Muzikaal
‘Kom naar voren!’ is een afwisselende, muzikale
voorstelling ter gelegenheid van de viering van
500 jaar Reformatie. 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’. En nu dus afgelo-
pen dinsdag 10 oktober in de Remonstrantse Kerk
te Sommelsdijk.
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van
een accordeon, kwamen de historische personen
tot leven. Historisch verantwoord ging spannend
samen met een actuele spits. Het aanwezige
publiek, werd uitgenodigd op bepaalde momen-
ten mee te zingen en geregeld ging er een lach
door de kerkzaal.
Reizende tentoonstelling
Op een knappe manier wist Kees Posthumus met
zijn stem en uitdrukking, in combinatie met een
historisch voorwerp uit de speciale reizende
tentoonstelling, het publiek steeds weer te boeien
met zijn zang en zelfs dans. De accordeon klan-
ken pasten er verrassend goed bij. Het instrument
werd tenslotte ooit ontwikkeld voor het begeleiden
van de psalmzang aan boord van schepen, een
draagbaar orgel zogezegd. Accordeonist Juul
Beerda zorgde er voor dat conservator ‘Professor

Spijbels’ én de voor deze voorstelling speciaal tot
leven gekomen tijdgenoten van Maarten Luther 
bij de les bleven. Er viel nl. zoveel te vertellen door
deze historische personen. We kunnen terugkij-
ken op een interessante en muzikale avond. We
zijn het ondertussen wel gewend van de heren
Posthumus en Beerda die al eerder samen
werkten in o.a. ‘Arminius! Rekkelijk!’ en ‘List en
bedrog, de Jakobverhalen’ en "Paulus, In het oog
van de storm", waarvan de twee laatst genoemde
voorstellingen ook naar Sommelsdijk werden
gehaald door de Remonstrantse Gemeente
Sommelsdijk.  Na afloop werd er nog nagepraat
met de spelers en deelde het enthousiaste publiek
hun ervaringen met elkaar. IvdS

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.
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Cantone weer bijeen!
Op zaterdag 26 augustus jl. kwamen de leden van
Cantone bijeen voor een gezellig samenzijn.
Na de zomervakantie  was het fijn elkaar weer te
ontmoeten en bij te praten over de belevenissen
van de afgelopen zomer.
Er was een feestelijke tafel voorbereid en een
aantal had lekkere traktaties en drankjes meege-
bracht.
Na wat gekeuvel over en weer, was het tijd voor
de quiz, met vragen over de gemeenteleden zelf
en de Remonstrantse kerk. Hoe goed kennen we
elkaar en de gemeente waarin wij zingen?
Voorbeelden van vragen waren o.a. welke perso-
nen steken om beurten de kaars aan in de ere-
dienst op zondag?
Wat is de hobby van de penningsmeester Jan de
Vries?
Ook over het beroep van Cantone leden werden
vragen gesteld.
Met een kleine voorsprong heeft Bram Schrier de
eerste prijs gewonnen, die hij gelijk afstond aan
Cantone om op te eten bij de repetities.
We hebben elkaar  en de gemeente op deze
speelse manier weer iets beter leren kennen.
Wanda las ons Flakkeese Limericken voor, ge-
maakt door haar zoon Joost en Wijntje had een
grappig verhaal over spullen die na de kerkdienst
in de kerk kunnen blijven liggen.
Chloë zong o.l.v. haar moeder Sjaliene een
schattig Frans liedje: ‘Maman dites moi’  naar een
arrangement van Weckerlin, voor ons.
Na afloop was er voor iedereen nog een biologi-
sche komkommer  uit eigen tuin, meegebracht
door Janneke en lathyrus zaadjes van Els.
Het was een fijne middag met elkaar.
Een aantal van onze leden was helaas verhin-
derd. We hopen dat zij er de volgende keer bij
kunnen zijn.
We hebben ondertussen gezongen in de ope-
ningsdienst van zondag 4 september en zijn nu
bezig met de repetities voor de herdenking van
de overledenen uit de gemeente en Advent en
Kerst.
IvdS

Bloemengroet
20 augustus      Dhr. J. Gebraad
03 september    Mw. H. Zandstra en                    
                          Chloë en Sjaliene de Waal
01 oktober         Dhr. L. Van Heel
15 oktober         Mw. L. Gebraad
 

Kring Schouwen
Dit maal een kort bericht vanuit Schouwen Dui-
veland. Onze bijeenkomst die gepland was voor
2 oktober ging niet door vanwege  andere plan-
nen. We zagen elkaar nu op donderdag 5 oktober
in de Pelgrimskerk te Haamstede. Daar werd door
Kees Posthumus en Juul Beerda de voorstelling 
"Kom naar voren", 500 jaar protestantisme ge-
speeld.
We hebben er van genoten.  Op onze volgende
bijeenkomst in november zal dit stuk vast en zeker
gememoreerd worden.
Een hartelijke groet voor allen,
Erika von Eugen.

Kaarslicht 17 september
Nigra sum sed formosa
Donker ben ik, maar bekoorlijk, dochters van
Jeruzalem.
Daarom behaagde ik mijn Heer,
en hij voerde mij naar zijn slaapvertrek,
en zei tot mij: Sta op, mijn vriendin, en kom.
De winter is heen, de regen voorgoed voorbij,
bloemen verschijnen weer op het veld,
de tijd van snoeien breekt aan.
uit: Vespro della beata vergine Claudio Montever-
di venice 1610 naar Hooglied

Ledenadministratie
Mevrouw H. Kruik - Stoop is verhuisd van de Oost
Achterweg in Middelharnis naar verpleeghuis
Nieuw Rijsenburgh, Sperwer 317, D2, 3245 VP
Sommelsdijk. Wij wensen haar daar een goede
tijd toe.
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Adventviering en
Kerstviering
De drukke maand december staat al weer te
trappelen en de pepernoten en chocoladeletters
liggen al een tijd in de winkel. We kunnen al
sparen voor een gratis kerstboom en de koren en
dus ook Cantone oefenen al op de kerstliedjes
die straks in de diensten gaan klinken.
Het is dus van belang alvast de data in uw agen-
da te zetten van onze Adventviering en Kerstvie-
ring dit jaar!
Adventviering donderdagavond  21 december om
19.30 uur
Kerstviering zondagavond 24 december om 19.00
uur met Ds. Jan Klijnsma en Cantone
U bent allen van harte uitgenodigd in deze vierin-
gen ter ere van de geboorte van het Kerstkind.

Dr.Christiane Berkvens
neemt afscheid als predikant
Op 15 oktober jl. vond de afscheidsdienst plaats
van dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck, predikant
Remonstrantse Gemeente Rotterdam.
Na afloop van haar laatste eredienst, die u ook
kunt lezen op de website Remonstranten Rotter-
dam, werd Ds. Berkvens toegesproken
door Joost Röselaers ~ Algemeen Secretaris
Remonstrantse Broederschap, Tjaard Barnard ~
predikant Remonstrantse Gemeente Rotterdam
en  Bert Fibbe ~ voorzitter Kerkenraad. Namens
onze gemeente is een brief met een blijk van
waardering voor haar werk voor de Remonstran-
ten gestuurd en wensen we haar als gemeente
veel kracht en sterkte voor nu en de tijd die komen
gaat.
Als afscheidslied klonk het mooie:
"Adieu madame le professeur 
On ne vous oubliera jamais
Et tout au fond de notre coeur  
Ces mots sont écrits à la craie  
Nous vous offrons ces quelques fleurs
Pour dire combien on vous aimait  
On ne vous oubliera jamais  
Adieu madame le professeur" 

Nieuw uiterlijk infoboekjes
Recentelijk hebben onze 'info boekjes', met
algemene informatie over onze gemeente, de
algemene liturgie van de zondagse eredienst
en de beschrijvingen van het secretaire orgel
en het gebrandschilderde raam, een nieuw ui-
terlijk gekregen.
De inhoud is onder de loep genomen en de
opmaak is aangepast. Door de kleurendruk
komen ze nu ook mooier tot hun recht. We
hopen dat we er u en belangstellenden voor
onze gemeente mee  kunnen interesseren.
Ook in 'boekvorm' in onze gemeente, de bijdra-
ge van ds. Jan Klijnsma t.g.v. 100 jarig bestaan
van het Convent van Remonstrantse predikan-
ten. In het echte boek is dit door een misver-
stand niet opgenomen.
'Mag ik een eindje met je mee lopen?' 
De persoonlijke levensloop is het meest eigene
van de mens. Lijf en leden en have en goed zijn
uiteraard kostbare en kwetsbare bezittingen,
maar de eigen biografie is een rijke voedings-
bron voor mij, het intiemste bezit dat de mens
als religieus wezen op zijn weg door het leven
met zich meedraagt........aldus Ds. Jan Klijns-
ma. Geïnteresseerd en benieuwd naar het
vervolg? Vraag naar het boekje in onze kerk.

Kaarslicht 1 oktober
Goede God, om uw Vrede bidden wij, dat wij
mogen spreken tot elkaars verbeelding, dat wij
mogen oplichten in uw Licht bij een ander. Dat wij
mogen bewegen in uw Geest, mensen verbin-
dend naar uw Beeld en Gelijkenis.

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.
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COLOFON
Vrijzinnige Klanken verschijnt in 2017 zes
keer.
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com
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Kerkenraad: Voorzitter: A. Schrier, e-mail:
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Collectedoel 3 december
Vrije kleuterschool ’Ein Bustan’.
Ein Bustan is de eerste Joods /Arabische Wal-
dorfschool in Israël. Het schooltje is gelegen in
het dorp Hilf, vlakbij Kiryat Tivon, in de streek
Galilea. De naam Ein Bustan betekent ’bron in de
tuin’.
Deze vrije kleuterschool is bedoeld voor kinderen
van alle lagen van de bevolking ongeacht etni-
sche achtergrond, religie of inkomen. Er is een
peuterklas voor kinderen van 2-4 en een kleuter-
school voor de oudere kinderen van 4-7. De
kinderen op Ein Bustan komen uit de (joods) stad
Kiryat Tivon en uit de omringende Arabische- en
Bedoeïenen dorpen Hilf, Zbidat, Zarzir en Bosmat
Tab’un. Op Ein Bustan worden de verschillende
religieuze feesten gezamenlijk gevierd.
De stichters van Ein Bustan zien als ideaal een
maatschappij waarin Joodse en Arabische men-
sen vreedzaam samenleven. Zij zijn van mening
dat de Waldorf pedagogie daaraan een bijdrage
kan leveren. Zij willen een brug bouwen tussen
de diverse groeperingen en streven naar een
multiculturele samenleving.Er worden regelmatig
studiegroepen, lezingen en culturele evenemen-
ten georganiseerd om het ideaal van een vreed-
zame samenleving dichterbij. Hoewel de school
een kleine (onregelmatig uitgekeerde) subsidie
ontvangt, is men voor het grootste deel afhanke-
lijk van de ouderbijdragen en van hulp van bui-
tenaf.

Extra collecten
05 nov Diaconie St. Warmte voor Kinderen

in China
26 nov Solidaridad

03 dec Diaconie. Project Geloof & Samen-
leving "Ein Bustan, een joods-ara-
bische kleuterschool".

Kerkdiensten
29 okt Gespreksgroep
05 nov Ds. J.F. Klijnsma
12 nov Gespreksgroep
19 nov Gespreksgroep
26 nov Ds. J.F. Klijnsma
03 dec Ds. J.F. Klijnsma
10 dec Gespreksgroep
17 dec Gespreksgroep
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Expositie Biblia Sacra
Deze expositie is te zien van 4 november 2017 t/
m 3 januari 2018.
Eind 19e eeuw heeft de Franse uitgever Lucien
Layus aan verschillende, in die tijd, bekende
kunstenaars gevraagd om aan de hand van Bij-
belse teksten een voorstelling te maken.
De Parijse drukker Lemercier en Co. heeft daarna
de prenten als litho's uitgegeven in het jaar 1899.
De verstilde sfeer van de 19e eeuw is in iedere
afbeelding voelbaar.
Wij willen U hiervan mee laten genieten.
Mocht U informatie willen over het verhaal achter
de litho's kunt U contact opnemen met:
Ineke van der Jagt-Biezepol.   Tel:0181-415119
De litho's zijn te koop tegen een sterk gereduceer-
de prijs tijdens de expositie.

Verantwoording collecten
 
In de periode 14 augustus t/m 22 oktober 2017 is
ontvangen in de collectes voor doelen buiten de
gemeente € 91,05, voor de eigen gemeente
€ 331,87. In de collectes voor de Diaconie is
ontvangen voor het project Warmte voor kinderen
in China € 126,71.
 
In het koffiepotje is € 120,75 ontvangen, inclusief
bijdragen van de tentoonstellingen en repetities
van het Oecumenische koor.
Voor het herstel van de glas in lood ramen is een
gift ontvangen van € 100,00.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
 
De penningmeester


