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Kerst
Iemand vertelde mij dat binnen de geloofsgemeenschap iedereen zo langzamerhand wel weet wat
Kerst betekent. Maar herkennen wij dat echt wel? En doen wij er dan ook echt wel wat mee? Laten
we mensen delen in ons kerstgevoel. Ik ken mensen die eten met kerst een eenvoudige boerenkool
maaltijd. Dat is even gezellig als een luxe maaltijd. En het geld dat ze er voor uitsparen, geven ze
aan een goed doel. Ziet u, zo eenvoudig kan het zijn. Herken je God in het kerstgebeuren? Ik wil u
een kerstverhaaltje van René Hornikx meegeven om over na te denken:
Driemaal heb je God niet herkend
Met de winter voor de deur weegt het alleen zijn mevrouw Snelders zeer zwaar. Ze zou graag iemand
te gast willen hebben voor wie ze kon zorgen, met wie ze kon praten. Op een nacht verscheen aan
haar een engel. De engel vertelde dat ze bezoek zou krijgen van een belangrijke gast. “Wees attent
en waakzaam”, had de engel gezegd.
De ochtend kon niet vroeg genoeg komen, vol goede moed stond ze op en begon haar huis schoon
te vegen. Het was een bedrijvigheid. Plotseling verstoorde de bel haar in haar werk. Dat is mijn gast,
dacht ze en rende naar de deur. Voor haar stond een man, sjofel gekleed, met een lange vieze baard
en een kapotte broek. Toen ze hem zag moest ze bijna kokhalzen. De bedelaar vroeg om een boterham. Mevrouw Snelders verontschuldigde zich en zei: “ik verwacht een belangrijke gast” en liet
de deur in het slot vallen.
Naast vegen begon ze aan het klaarmaken van de maaltijd. Als snel siste het vlees in de pan. En
boven de keukengeluiden uit hoorde ze de deurbel voor de tweede maal. “Mijn gast “, riep ze en
vloog naar de deur. Voor haar stond een keurige dame die een bijdrage vroeg voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. “U komt ongelegen, ik heb het te druk”, zei mevrouw Snelders. Met
een klik sloot ze de deur.
Nu begon ze met het klaarmaken van de tafel. Ze poetste het zilveren bestek en schikte de tafel. En
terwijl ze daarmee bezig was, ging de deurbel voor de derde maal. De pastoor stond aan de deur.
Hij vroeg aan medewerking voor het secretariaat van de gemeente. Ze had er nu geen tijd voor.
Die nacht verscheen de engel opnieuw. Hij zei: “driemaal heeft iemand bij je aangebeld en stond de
belangrijke gast voor je. Tot driemaal toe heb je God niet herkend.
Ik wens u een gezegend kerstfeest!
Ds. Jan F. Klijnsma
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Gezegende Kerstdagen
De kerkenraad was vorig jaar zwart/wit te bewonderen in het Kerstnummer van Vrijzinnige Klanken.
Dit jaar weer, maar nu niet in onze kerk maar voor de Geertekerk in Utrecht. Daar vergaderden we
onlangs met kerkenraadsleden van de andere gemeenten, de nieuwe voorzitter van COZA (Commissie tot de Zaken) en de nieuwe landelijk secretaris. We vergaderden over de toekomst van de
Remonstranten. Een kort verslag ervan staat elders in dit blad bij de al genoemde foto.
Over de toekomst zijn Remonstranten optimistisch. Het staat mooi omschreven in de nieuwste geloofsbelijdenis die begin van deze eeuw werd aanvaard in de Algemene Vergadering van Beraad.
“Want wij geloven in de toekomst van God en wereld, in een goddelijk geduld dat tijd schenkt om te
leven en te sterven en om op te staan, in het koninkrijk dat is en komen zal, waar God voor eeuwig
zijn zal: alles in allen.”
De lente van die toekomst gloort weer in de adventsperiode die we intussen weer zijn ingegaan en
de zon breekt door als we ook dit jaar weer de geboorte van Jezus vieren.
In dat kader mogen we ons gezegende mensen weten. Vandaar onze wens.
Het heel goede dat we voor komend jaar een ieder toewensen mag u invullen voor al het goede wat
u wenst, maar hopen wij vooral ook te vinden in de wijze waarop wij met elkaar een geloofsgemeenschap vormen. Op weg naar een toekomst waar we optimistisch over mogen zijn, maar waar we
ook realistisch over willen zijn. Een realisme waarmee we willen werken aan duurzame samenleving
waar we als geloofsgemeenschap een opbouwende plek in willen innemen. Een geloofsgemeenschap die het waardevolle dat we met elkaar ervaren wil delen met anderen. Een geloofsgemeenschap die ook open wil staan voor anderen en met hen het gesprek wil aangaan over wat ons en die
anderen bezig houdt.
De kerkenraad.

Extra collecten

Oproepje Advent
Op onze Adventavond is het gebruikelijk dat er
muziek wordt gemaakt en gedichten en een
verhaal worden voorgelezen. Een verhaal
hebben we al, maar voor muziek en gedichten
is nog genoeg ruimte beschikbaar. Wilt u ook
een bijdrage leveren aan de Adventavond?
Laat dat dan weten aan Ilonka vóór zaterdag
16 december of eerder. We maken er met elkaar een mooie avond van.

17 dec
24 dec

Onderhoudsfonds
Remonstrantse Broederschap

07 jan

Diaconie. Stichting Zanskar scholen.
Ned. Bijbelgenootschap
Diaconie. Werelddiaconaat
Wilde Ganzen

21 jan
04 febr
18 febr

Verantwoording collecten
In de periode 23 oktober t/m 3 december 2017 is
ontvangen in de collectes voor doelen buiten de
gemeente € 51,15, voor de eigen gemeente
€ 277,17. In de collectes voor de Diaconie is
ontvangen voor het project Warmte voor kinderen
in China € 52,70 en voor Getuigenis en Dienst
voor het project Vrije kleuterschool "Ein Bustan"
in Galilea € 37,90
In het koffiepotje is € 101,40 inclusief bijdragen
van de tentoonstellingen en repetities Oecumenisch koor ontvangen.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester

Bloemengroet
15 oktober
05 november
19 november
26 november
03 december
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Mevr. L. Gebraad
Mevr. M. van Zuylen
Mw. W. Drenthe
Ds. Jan en Inge Klijnsma
Dhr. en Mw. Gebraad

Adventviering 21 december
Op donderdagavond 21 december a.s. vindt in de
Remonstrantse kerk aan de Voorstraat 35 te
Sommelsdijk de Adventviering plaats. Ook dit jaar
wordt met een sfeervol samenzijn de komst van
het Kerstkind gevierd. We luisteren met elkaar
naar mooie muziek en zang van Cantone o.l.v.
Sjaliene de Waal, maar ook de aanwezigen zullen
actief meedoen in deze viering. Er wordt een
verhaal verteld en gedichten voorgedragen. Er is
kerstkrans en nog veel meer lekkers passend bij
deze avond. U bent allen van harte welkom! De
kerk is open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Kerstgroet van Schouwen
Duiveland

Kring Schouwen wenst u allen
een mooi Kerstfeest en ook alle goeds
voor het nieuwe jaar 2018!
Misschien ontmoeten we elkaar weer bij jullie of
bij ons. In ieder geval is het zo dat Sommelsdijk
regelmatig bij ons genoemd wordt. Uit het oog wil
niet zeggen uit het hart! Dus...tot ziens en hartelijke groeten van ons allen.
Erika von Eugen.

Kerkdiensten
17 dec
24 dec

Kaarslicht 26 november
Vuur dat nooit meer dooft
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend
vuur, een vuur dat licht en warmte uitstraalt voor
hen die leven in een donkere en koude wereld.
Ontsteek dan een lichtend vuur.
Is dat een gebed tot God? Of is het een oproep
aan onszelf? Wellicht is het allebei. Maar waarmee moeten wij het vuur dan aansteken?
Kijk om je heen, ook in het duister zijn kleine
lichtjes te vinden.
Het licht van het geloof dat mensen in beweging
houdt.
Het licht van de hoop dat mensen op zoek laat
gaan.
Het licht van de liefde dat mensen samenbindt.
Jacqueline Gebraad-Dekker
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25 dec
07 jan
14 jan
21 jan
28 jan
04 febr
11 febr
18 febr

Ds. M.F.C. Junte
Ds. J.F. Klijnsma aanvang 19.00
uur Kerstavond
Geen dienst
Ds. J.F. Klijnsma
Gespreksgroep
Dr. T.R. Barnard
Gespreksgroep
Ds. J.F. Klijnsma
Gespreksgroep
Ds. M.F. de Vries

Kaarslicht 5 november
Soms waait de wind het koren in de war, naar alle
kanten, naar elkaar; zo worden wij ook door elkaar
geschud en richt uw Geest ons op een ander
mens.

Heeft u e-mail?
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.

Licht is zichtbaar gemaakte liefde
De mystici brengen ons dichter dan wie ook bij de
betekenis van het licht. Licht is zichtbaar gemaakte liefde, zo lezen we. Licht is wat ons herinnert
aan toewijding voor iets of iemand die ons eigen
kleine bestaan verre te boven gaat. Dat kan de
Eeuwige zijn, dat kan zich direct vertalen naar
mensen om ons heen, die ons nodig hebben.
Mystiek licht is het licht dat in ons brandt en het
vuur dat we kunnen zijn voor anderen. Ook al zien
we het niet bij volle dag, juist dit licht schijnt in de
diepste duisternis. ‘Licht is niet wetend weten’. Je
ziet het. Je hoeft niet verder te filosoferen, te
overwegen of te geloven. Het doet met ons.
Het is verbonden met Hem of Haar die mijn licht
heeft ontstoken in de nacht, die mij een levend
hart geeft en nieuwe ogen. Deze Ene komt steeds
met stille overmacht en neemt voor lief mijn onvermogen (lied 487, oude liedboek, Huub Oosterhuis).

Advent: Licht in onze
duisternis

Hoeveel kaarsen worden er dagelijks wereldwijd
aangestoken? Heel wat, het gebeurt in kerken en
bij mensen thuis. In alle religieuze tradities speelt
licht een belangrijke en positieve rol. Overal op
deze aarde proberen mensen met kaarslicht de
duisternis uit hun leven te verdrijven. Dan gaat
het om verdriet, verlies, pijn, verlatenheid of angst
die de overhand dreigen te krijgen. Je voelt de
duisternis. Je kan je niet oriënteren, alles is zwart,
het is koud, er is geen lichtpuntje waar je je op
kan richten. Het is goed om dan die zang uit
Taizé te kunnen zingen: ‘Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft’ om vervolgens de daad bij het gezongen
woord te voegen. De flakkerende vlam wordt een
hoopvol teken van troost, genezing, geborgenheid, warmte, geluk en zoveel meer.
Wie wel eens een wandeling is gaan maken aan
het einde van de nacht en de terugkeer van het Peter Korver is remonstrants predikant in Hilverlicht en de zon beleeft, ondergaat een overweldi- sum en supervisor bij het Titus Brandsma Instigend natuurgebeuren. Alles om je heen wordt tuut.
langzaam zichtbaar, het zwart en grijs verandert
in kleur. Het licht brengt warmte en doet je ook
beseffen dat alles ervan groeit. De groeiende aanof afwezigheid van het licht doet de seizoenen
wisselen.
De zekerheid dat het licht zal terugkeren
Dat we het kerstfeest verbinden met de winter en
met licht en donker zegt veel over het duister in
onszelf. Het brengt ons in contact met onze
hunkering naar vreugde, liefde en goedheid. ‘Het
volk dat in duisternis wandelt, zal een schitterend
licht zien. Zij die in het donker wonen, worden
door een helder licht beschenen’ (Jesaja 9).
Het licht is nooit los verkrijgbaar. Zonder het
duister bestaat het niet. Nooit is alles wit en nooit
is alles zwart. Hemel en hel, goed en kwaad zijn
altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden als Yin
en Yang. Yin heeft altijd Yang in zich. Het goede
heeft altijd het kwade in zich en omgekeerd. De
geboorte van Jezus roept op dat er iemand is die
hem wil ombrengen. Er is het stralende licht van
de Eeuwige en een menigte van engelen, maar
God verschijnt ook als een vluchtelingenkind en
in de diepste armoede, met een voederbak van
beesten als een wieg. Het licht ontleent zijn betekenis aan de duisternis. De duisternis kan maar
een betrekkelijke plaats innemen door de zekerheid dat het licht zal terugkeren.
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Toekomst van de
Remonstranten

COLOFON

Op zaterdag 11 november 2017 heeft de kerkenraad van Sommelsdijk deelgenomen aan een
brainstormsessie in de Geertekerk te Utrecht. Het
was een boeiende en interactieve bijeenkomst
met 120 Remonstranten. We werden welkom
geheten door Mw. Teddy van der Burg, sinds april
voorzitter van de CoZa en was er een inleiding
door Joost Röselaers, algemeen secretaris van
de Remonstranten. Onder leiding van de gespreksleider, Eppo van Nispen tot Sevenaer
werden stellingen besproken over onze identiteit,
structuren, ons aanbod en verwachtingen voor de
toekomst. Volgend jaar wordt hier een verder
vervolg aan gegeven.

6

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 Sommelsdijk
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 Sommelsdijk, 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

Oecumenische dienst

Herdenkingsdienst

'Recht door zee' is het thema van de Week van
Gebed om eenheid onder de christenen die volgend jaar plaatsvind van 21 t/m 28 januari
2018. Het materiaal komt dit jaar uit het Caribisch
gebied. De kerken daar hebben het thema van de
bevrijding van het volk Israël uit de slavernij
centraal gesteld. De tekst komt uit Exodus
15:1-21 waarin wordt gesproken over de rechterhand van de Heer, ontzagwekkend in kracht (vers
6a). De projectgroep Week van gebed (een samenwerking van MissieNederland en Raad van
Kerken) kwam tot het thema: 'Recht door zee',
verwijzend naar de uittocht van de Gods volk uit
Egypte door de zee en ook verwijzend naar
rechtvaardigheid en gerechtigheid. Het beeldmerk op de poster wil iemand laten zien die vol
vertrouwen op weg is. Voor de webpagina met
meer informatie gaat u naar: http://www.raadvankerken.nl/ week van gebed 2018.
Op Goeree Overflakkee wordt de dienst op zonWat is sterven?
dag 28 januari om 19.00 uur gehouden. Houdt u voor de juiste locatie
Ik sta aan de kust.
de plaatselijke kranten in deze
Ik zie een schip met volle zeilen dat uitvaart naar
week in de gaten. U bent allen van
de blauwe oceaan.
harte uitgenodigd om deze dienst
Hij is schitterend en vol kracht en ik sla hem gade
te vieren. Ook het Oecumenische
totdat hij uiteindelijk niet meer is dan een wit
koor zal voor u zingen.
wolkje,
daar waar de zee en de lucht samenkomen en in
elkaar overgaan.
Kaarslicht 3 december
Dan zegt iemand naast me: “Kijk! Hij is weg!”.
Hij is niet meer te zien.
Daar waar nog licht brand
Zijn mast, romp en rondhout zijn nog net zo groot Ik liep door de winter, het sneeuwde, de krokusals toen hij bij mij wegging
sen staken hun voelsprieten uit. Met wonderbaaren hij is nog net zo goed in staat zijn levende lading lijke zinnen was ik op weg.
naar zijn haven van bestemming te varen.
Aankloppen, daar waar nog licht brandt.
Zijn kleiner geworden formaat zit in mezelf, niet -Ben jij het?
in hem.
We gingen aan tafel en wachtten.
Een derde voegde zich bij ons, we aten.
En op precies hetzelfde moment waarop iemand Dat uitgerekend de nacht het licht bevat van de
naast me zegt: “Kijk! Hij is weg!”,
wereld, het is onverklaarbaar zo logisch.
zijn er aan de andere kant ogen die hem zien
komen
Juliën Holtrigter
en andere stemmen die de blijde roep overnemen: “Daar komt hij!”
Kaarslicht 19 november
En dat is sterven…
Steek een kaars aan tegen al het duister, als een
Op zondag 26 november jl. vond in de Remonstrantse kerk de herdenkingsdienst van de overledenen vanuit de gemeente plaats. In deze
dienst was er gelegenheid bij binnenkomst om
een kaarsje aan te steken voor iemand aan wie
men dacht en gemist wordt in ons midden. In de
dienst, waarin voorging Ds. Jan Klijnsma, werden
Dhr. Jacob Breen, Dhr. Jan Hoogenraad en Mw.
Pieternella Verhage - Wesdorp herdacht. Er werd
gezongen door Cantone: 'Hear my cry, O God',
'De maan is opgekomen' en 'One hand, one heart'
en door Chloë de Waal; 'Lascia ch'ío pianga'
(Händel) en het 'Onze Vader' in het Frans.
Als inleiding las Ds. Jan: 'Alles wat wij zijn' van
Abel Herzberg en na de overweging en het noemen van de namen en het aansteken van de
kaarsen, klonk het mooie 'Wat is sterven?' van
Bishop Brent.

teken in een bange tijd, dat ons leven niet in
wanhoop eindigt dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker en het
daglicht overwint de nacht, zoek je weg niet langer
in het duister, keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Aan het einde van de dienst klonk Lied 416 "Ga
met God en Hij zal met je zijn".
We kunnen terugkijken op een mooie dienst.
Il. v.d.S
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Expositie 10 jaar Reizende
Dichters
De Reizende Dichters laten u genieten van poëzie
en proza op vele manieren. In de afgelopen 10
jaar hebben ze veel activiteiten ondernomen. Een
greep hieruit waarvan een en ander in een fotoreportage is te zien: de vele literaire cafés, bijdragen aan Boekenweken en voordragen in boekhandels. Organiseren van een Poëzieroute,
poëzie op fietsknooppuntborden op GoereeOverflakkee, Fairs en Agri-dagen, Afternoontea
& Poëtry in samenwerking met Kunststichting
Goedereede, de Goereese Kunstdagen, bijdragen aan Monumentendagen en de Kunstkijk,
exposities in de Remonstrantse Kerk.
Ook van de samenwerkingsprojecten met het
Watersnoodmuseum (gedichten bij objecten) en
het Streekmuseum (‘dichten bij dingen’) worden
voorbeelden geëxposeerd. Van het verbindingsproject Woord & Kunst, eiland van 1000 en 1
verhalen is een aantal banieren te zien. Dit project
dat het voorjaar en zomer van 2016 over het eiland gereisd heeft met de opening in het Inspiratiecentrum Grevelingen is een samenwerkingsproject van Kunstplus en de Reizende Dichters.
De vele uitgaven van hun tijdschrift o-o-go en de
bladerboeken zijn in te zien op de boekentafel
waar ook de bundels liggen van de leden van de
Reizende Dichters. Het is eigenlijk teveel om op
te noemen en daarom wordt u van harte uitgenodigd om deze expositie te bezichtigen.
De expositie wordt 7 januari feestelijk geopend
om 15.00 uur in Remonstrantse Kerk en is te
bezoeken tot 26 januari. Verder bent u 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. Voorstraat 35 te Sommelsdijk.
Op sommige woensdagochtenden zullen de

aanwezige dichters gedichten lezen rond 11 uur.
Toegang gratis. Meer informatie: www.oogo.cultuurpleingo.nl

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.

