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Adventsmensen
Adventsmensen zijn mensen die in alles het goede zien. Zij staan met beide benen op de grond. Ze
leven nu en met aandacht. Ze laten zich niet leven en worden niet geleefd. Dat komt omdat ze zien
wat er goed was in het verleden en dat ze zien waar nu iets goeds gebeurd. Adventsmensen zijn
mensen die gericht zijn op de toekomst. De toekomst kunnen zij niet zelf maken of naar zich toe
halen, ze staan open voor wat er komt en werken mee aan hun leefomgeving waar iedereen tot zijn
recht kan komen. Met de ogen van hun hart zien ze wat goed is en zien ze door de ellende van de
tijd heen altijd de lokroep van God.
In deze periode van het jaar bereiden ons voor op de geboorte van een kind, klein en hulpeloos, dat
redding brengt. We bereiden ons voor op de geboorte van een kind dat de boodschap meebrengt
dat God nog niet ontmoedigd is over mensen. Want een kind roept in ons zachte krachten wakker
en laat zien dat er altijd leven is als we leven in het nu, vanuit ons hart. Een kind maakt ons duidelijk
dat we altijd van iemand kunnen houden en dat we de taal van de liefde nooit verweren. We verge-
ten het wel eens ten bate van eigen macht hier en het eigen gelijk. Een kind leert ons zien wat hoop
is.
Het is niet altijd één keer per jaar Kerstmis, het is altijd Kerstmis als iemand naar ons toekomt en
ons weghaalt uit een leven van verdriet en donker. Het is eigenlijk telkens Kerstmis als we een
nieuwe kans krijgen om te werken aan geluk en in te zien dat geluk op ons toekomt. In de advent
bereiden we ons voor om de duisternis in de wereld te bestrijden met de wapens van het licht, met
de taal van de liefde op de golflengte van God.
 
Wie iets van de paradox van het christendom wil begrijpen en wie het evangelie van Jezus wil verstaan,
wordt gedwongen na te denken over zijn verwachtingen ten aanzien van God en de toekomst van
God. Want God komt als kind, de wereld omgekeerd. God spreekt door in ons menselijk bestaan,
daar waar we van elkaar houden, we zijn dan ook verplicht onze hoop bij te stellen en af te stemmen
op een andere golflengte, niet de golflengte van de economie en het financiële gewin, maar de
golflengte van ons eigen hart en dat is de golflengte van de kleine mens, het kleine kind dat niet
leven kan zonder onze zorg en aandacht.
De golflengte van God zien in het kleine, in wie klein is geworden. En dit wordt mooi onder woorden
gebracht in een lied van de dichter Huub Oosterhuis.
 
Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
in een glimlach van een kind.
 
                                                                                                              Ds. Jan F. Klijnsma
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Terugblik op 11 november
2018
 
Bij de viering van de 400e verjaardag van de
Synode van Dordrecht op 11 november 2018 in
de Grote Kerk van Dordrecht, was ook een dele-
gatie van onze gemeente aanwezig.
Een delegatie van de Remonstranten uit Dord-
recht kwam per schip aan en werd op de kade
ontvangen door de predikant en kerkenraad van
de Grote Kerk Gemeente. De Remonstranten van
Dordrecht waren gekleed in historische kleding.
Vooraf gegaan door de stadsomroeper liep het
gezelschap naar de Grote kerk alwaar een geza-
menlijke dienst werd gehouden.
 
De dienst werd geleid door ds. P.L. Wassink van
de Grote Kerk Gemeente en ds. J.F. Klijnsma van
de Remonstrantse gemeente Dordrecht. Het
thema van de dienst was "Vrijheid en verdraag-
zaamheid".
De lezingen waren uit Leviticus 19 vers 15-18,
Marcus 12 vers 28-34 en Jacobus 2 vers 1-5.
Na afloop van de dienst waren er broodjes en thee
of koffie. In het middagprogramma was het mo-
gelijk het Dordts Museum of het Museum Het Hof
van Nederland te bezichtigen en te luisteren naar
een mini-concert met 17e eeuwse strijdliederen
in de Remonstrantse kerk.
 
Zowel de intocht van de Remonstranten, de ge-
zamenlijke dienst als de mini-concerten zijn met
beeld en geluid vastgelegd. Op onze website vindt
u zgn. links naar de opnames die zijn gemaakt en
een aantal afbeeldingen van de dag.

Kerkdiensten

16 dec Mevr. B. Veenman
23 dec Gespreksgroep
25 dec Ds. J.F. Klijnsma
06 jan Ds. J.F. Klijnsma
13 jan Gespreksgroep
20 jan Dr. T.R. Barnard
27 jan Gespreksgroep
03 febr Ds. J.F. Klijnsma

Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij
anders aangegeven

Adventviering 19 december
Op woensdagdagavond 19 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 el-
kaar naar mooie muziek en zang van Cantone,
Chloë en Tygo, o.l.v. Sjaliene de Waal, maar ook
de aanwezigen kunnen 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. 

Beide predikanten bij de ontvangst in de kerk
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Een ontroerend afscheid.....
Op 15 oktober 2017 stond er een beurt op het
rooster in Sommelsdijk; altijd leuk, je eerste ge-
meente blijft toch bijzonder. Toen konden we niet
vermoeden, dat het de laatste keer zou zijn – zelfs
de laatste preekbeurt ooit.
Op 16 oktober begon een reeks vage klachten,
die uiteindelijk zouden leiden tot een hersenin-
farct op 29 oktober – niet als zodanig opgemerkt –
en een tweede op 2 november. Geen uitvalsver-
schijnselen, geen heel rare dingen, maar half
zicht, een geheugen dat raar deed. Geen idee op
dat moment, of voorgaan er ooit nog in zou zitten.
Langzamerhand werd duidelijk, dat dat eigenlijk
niet meer gaat, dus alle beurten afgezegd en geen
nieuwe aangenomen.
En ja, dat was dan het einde van een periode van
zo’n 34 jaar, waarin Gerrit met hart en ziel predi-
kant is geweest. Ook na zijn terugkeer in het
onderwijs bleef dat zo: hij zou het liefst beide
functies fulltime hebben gedaan.
Zo ontstond dus het idee afscheid te gaan nemen
in het geliefde Sommelsdijk. We hebben aange-
kondigd dat we op 2 december met cake zouden
komen. Mooie dag: 1e Advent met avondmaal.
We waren aangenaam verrast, dat ds Jan Klijns-
ma zaterdagochtend belde, of Gerrit misschien
de voorbeden wilde doen. Dat heeft hem emoti-
oneel door elkaar geschud. Dat hebt u, voor zover
u er zondag bij was, ook kunnen merken – nog
nooit eerder heb ik hem zien huilen bij een dienst.
En daar bleef het niet bij: Jan nodigde hem
spontaan uit om samen de zegen uit te spreken.
Velen hielden het niet droog en dat moet ook
mogen in een kerk.

 
De Paaskaars, die wij mochten ontvangen, heeft
gisteravond al gebrand en de kruukplaetjes zijn
ook al aangebroken – ze zijn heerlijk.
Wij zijn ontzettend blij met die prachtige afscheid!
Dat hadden wij van tevoren niet zo kunnen be-
denken.
Madzy van der Kooij en Gerrit Berveling

Verantwoording collecten.
In de periode 22 oktober 2018 t/m 2 december
2018 is ontvangen in de collectes voor doelen
buiten de gemeente € 57,60 en voor de eigen
gemeente € 190,70. In de collecte voor de Diaco-
nie is ontvangen voor het project Warmte voor
kinderen in China € 40,70 en € 38,45 voor het
project Movement on the Ground. Voorts is een
gift ontvangen voor het project Movement on the
Groun van € 100,00. Van de kleigroep is € 110,00
ontvangen. Voorts is ontvangen een gift van
€ 100,00 en een gift van € 10,00. Uit de nalaten-
schap van mevrouw J.N. Halewijn-Goudappel is
ontvangen het mooie bedrag van € 20.000,00.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester

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
15 december of eerder. We maken er met el-
kaar een mooie avond van.

Kaarslicht 3 juni
Vrede voor dit huis met licht doorschenen muren,
beschutting voor de wingerd, 
de zwaluw bouwt haar nest.
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Herdenkingsdienst
Op zondag 18 november jl. vond in de Remon-
strantse kerk de herdenkingsdienst voor de
overledenen uit de gemeente, plaats. In de dienst
waarin Ds. Jan Klijnsma voorging werden Mw. J.
N. van Halewijn-Goudappel, Hanny was vriend
van onze gemeente en Mw. E.M. Ligthart-van der
Spek, Bea was lid van onze gemeente, herdacht.
Er werden kaarsen aangestoken ter nagedachte-
nis aan hen. Ook werd een kaars aangestoken
voor een ieder die gemist werd en niet bij name
werd genoemd. Cantone zong: 'Thou knowest,
Lord', "U kent, Heer, de geheimen van ons hart,
sluit uw oren niet, maar spaar ons, heilige, en
machtige Redder, laat ons niet lijden in het uur
van de dood en laat ons niet los." ,'Old and Wise' 
......" en ooit, als ze je vragen of je me kende
bedenk dan dat je een vriend van mij was......"  en
samen met de gemeente 'De steppe zal bloeien'. 
Chloë zong het prachtige 'Pie Jesu' van Faure.
Ds. Jan had gekozen voor het bijbelgedeelte:
Mattheus 1: 1-17 Overzicht van de afstamming
van Jezus Christus ".....Van Abraham tot David
zijn dus veertien generaties, van David tot de

verbanning naar Babel ook veertien generaties
en van de verbanning tot de geboorte van Chris-
tus nog eens veertien generaties. Aan het einde
van de dienst klonk Lied 978 "Aan u behoort, o
Heer der heren, de aarde en haar wel en wee.
Met het mooie vierde couplet: "Laat dan mijn hart
U toebehoren en laat mij door de wereld gaan,
met open ogen, open oren om al uw tekens te
verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat
de hemel mij begroet." We kunnen terugkijken op
een mooie dienst, waarbij de aanwezigheid van
de dierbaren van Hanny en Bea erg op prijs werd
gesteld. I.vdS

Bericht van Kring Schouwen
We zijn met onze gespreksgroep in oktober begon-
nen aan een nieuw onderwerp. We lezen nu het
boek: "Spelen met grenzen". Het gaat over con-
trastervaringen.
Verschillende schrijvers geven hun gedachten weer
over het verkennen van grenzen.
Christa Anbeek ( één van de schrijvers ) schrijft
over contrastervaringen in haar boek: "Voor Jo-
seph en zijn broer". In de laatste Ad Rems  kon-
den we daar al over lezen.  Het zal zeker stof tot
nadenken en uitwisselen van gedachten geven.
En dan is het binnenkort al weer Kerst! 
 
We wensen allen een mooie Kersttijd toe en
hopen dat het nieuwe jaar  voor een ieder veel
goede dagen zal brengen.  
Hartelijke groeten voor allen namens de over-
kanters.                 
                                                                          
Erika von Eugen

Bloemengroet
04 november  Dhr. en Mw. Appel
18 november  Dhr. J. Ligthart
02 december  Mw. R. Visser 

Advent
In de stille verwachting
van het licht der lichten,
in de roerige verwachting
van het lengen der dagen,
in de gevoelige verwachting
van meer licht in mijn doen,
in de verwachtingsloosheid
van rust in mijn laten …
 
In deze verwachtingsvolle
tijd tussen hoop en vrees
kijken we naar elkaar,
kijken om naar elkaar:
bevrijden het licht van-
onder ieders korenmaat.
Niels Snoek

Extra collecten
16 dec Fonds onderhoud gebouwen
25 dec Remonstrantse Broederschap
06 jan Diaconie Stichtings Zanskar scholen
20 jan Nederlands Bijbelgenootschap
03 feb Werelddiaconaat
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Ook in de puinhopen is Gods licht sluimerend aanwezig
Van Winston Churchill is de uitspraak: ‘Alleen als het donker is zie je de sterren”. Dan is duisternis 
een voorwaarde voor het licht en omgekeerd. Ze bestaan bij de gratie van elkaar, kunnen niet
zonder elkaar. Als de een wegvalt verliest ook de ander zijn betekenis.
Hoe krachtig die beelden zijn ontdek je als je de liederen voor advent en kerstmis in het nieuwe
liedboek wat bewuster leest.
Ze staan onder nummer 432 t/ m 513 en van die tachtig gezangen gaan er zeker zestig over de
spanning tussen licht en duisternis waarbij dan opvalt hoe negatief die duisternis wordt ervaren.
Angst, schuld, smart, dood, nood, armzaligheid, pijn, tranendal. Kortom: leuker kunnen we het niet
maken en gemakkelijker al helemaal niet.
Maar gelukkig is er een keerzijde waarmee we ons uit de ellende zingen naar het licht met alle
denkbare hemelse metaforen als: zon,  sterren, regenboog, morgenster, dageraad, morgenrood,
hemel en wat niet al. Stuk voor stuk uitdrukking voor de bevrijdende komst van het kind in Bethlehem.
God die ons bij name riep
Een enkele regel bleef hangen. Lied 488, vers 4 en 5. De tekst is van Tom Naastepad, een indruk-
wekkende oecumenische en wat dwarse priester uit Rotterdam. Hij overleed in 1996. Over kerstmis
schrijft hij: ‘Dit licht dat zoveel luister schiep, dit licht dat in het duister sliep, is God die ons bij name
riep’. God’s licht sliep in de duisternis.
Goed om daar even bij stil te staan. Naastepad lijkt te zeggen dat de gemakkelijke en voor de hand
liggende tegenstelling tussen goed en kwaad, tussen licht en donker hier niet opgaat. Jammer voor
al die gelovigen in alle eeuwen die graag die tegenstelling hanteerden tot eigen glorie. Zijzelf waren
dan steevast de kinderen van het licht afgezet tegen de andersdenkenden die als kinderen van de
duisternis werden weggezet.
Gods licht rust in duisternis
Maar Naastepad zet ons op een ander spoor: Gods licht sliep in de duisternis. Is eruit voortgekomen.
Dan is de duisternis niet alleen een contrast, een voorwaarde om het licht te zien zoals in de uitspraak
van Churchill, maar het is zelfs de plaats waar het licht in rust verblijft totdat het zich in de wereld
kenbaar maakt en werkzaam wordt. Dat grenst misschien wel aan mystiek, het geeft in elk geval te
denken.
Zou het kunnen zijn dat wat wij duisternis noemen, schuld, pijn, nood ook de plaats kan zijn van
waaruit Gods licht ons bij name noemt en ons de weg naar het leven wijst?  En kan zo’n gedachte
ons ook tot steun zijn wanneer we ons overweldigd voelen door een stortvloed aan negatief nieuws
omdat er in sommige kringen een bijna morbide behoefte aan duisternis bestaat? Dat je hoop kunt
putten uit de gedachte dat ook in de puinhopen Gods licht sluimerend aanwezig is. 
Frans Fockema Andreae, emeritus-predikant bij de Remonstranten

Gedicht Voeten
Voeten gewassen, gezalfd, gekust,
Voeten die liepen door zand en stof
Voeten verminkt, doorboord
Ik zie de pijn
Tranen maken beelden zacht
Alles wat ik voel is liefde
 
Daar ben je
Zoveel keer aan je gedacht
Zoveel keer een schok
Van schrik, van mededogen
Jouw lijden vastgelegd
Alles wat ik zie is liefde
 
Gerda van Dijk-Boevé

Kaarslicht 18 november
Blijf gekend in je naam.
Blijf gezegend als mens.
Over grenzen heen, van leven en dood.

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 2018 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
Haven Zuidzijde 7 4318 AJ Brouwershaven   
tel: 06-22236374   
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

Aanschaf 25 zonnepanelen?
Naar aanleiding van een verzoek in de algemene
ledenvergadering van maart 2018 is onderzocht
wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen te
installeren op het dak van de kerk. Nadat van de
gemeente bericht was ontvangen dat zonnepa-
nelen mogen mits ze vanaf de straat niet zichtbaar
zijn, is door de WoonWijzerWinkel een inspectie
uitgevoerd. Uit de inspectie blijkt dat er op het
Zuidelijke dak van de kerk 13 panelen kunnen
worden geplaatst en op de Oostelijke dak (tuin-
zijde) van het Koetshuis 12 panelen. Met de
plaatsing en installatiekosten is in totaal een be-
drag gemoeid van circa € 15.000,00. De terug-
verdientijd is circa 7 jaar. We kunnen dit financie-
ren uit een onlangs ontvangen voorschot van
€ 20.000,00 uit een nalatenschap. We willen
graag uw goedkeuring voor deze investering en
hebben besloten daartoe een extra algemene
ledenvergadering te houden over uitsluitend deze
beslissing op zondag 6 januari 2019 direkt na de
kerkdienst. (Een en ander onder het genot van
een oliebol.) Kunt u hierbij niet aanwezig zijn, dan
kunt u uw mening telefonisch of per e-mail aan
mij doorgeven.
Jan de Vries

Oecumenische dienst
'Recht door zee' is het thema van de Week van
Gebed om eenheid onder de christenen die vol-
gend jaar plaatsvind van 20 t/m 27 januari 2019. 
Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te
zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is
gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken
in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor
ogen te houden als basis voor eenheid. In hun
land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor
verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samen-
leving voorheen juist gekenmerkt werd door sa-
menwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit
prachtig aan bij de Week van Gebed voor de
eenheid. De centrale Bijbeltekst van de Week van
Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium
16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voor-
schriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in
de opdracht om rechters aan te stellen en niets
anders te zoeken dan het recht. Voor christenen
in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. De
dienst wordt gehouden op 27 januari in de Em-
maüskerk te Middelharnis, aanvang 19.00 uur.
Ook het oecumenisch koor o.l.v. Henk Oosthoek
zal er zingen.
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Werken met universele
energie
Een kleurrijke expositie van Annette van Riel in
de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat 35 te
Sommelsdijk van 6 januari t/m 27 februari 2019.
“Werken met universele energie” luidt de titel van
deze expositie van Annette van Riel en betreft het
ervaren van energie tijdens het kijken en kleuren
van mandala’s en chakra’s.
Het leren ontspannen door te tekenen, kleuren en
schilderen zit al vanaf kind zijn in de mens. Het is
een effectieve manier om te ontsnappen aan de
dagelijkse druk van ons hectisch bestaan. Bij
deze vorm van creativiteit geef je jezelf de juiste
energie door intuïtief de kleur te kiezen.
In Breda geboren vertrok Annette al jong naar
Delft alwaar zij meer dan 25 jaar in het onderwijs
werkte. Vervolgens studeerde zij psychosociale
therapieën. Geïnspireerd door haar lerares ging
zij chakra’s tekenen en mandala’s inkleuren.
Gedurende de expositieperiode is Annette op de
woensdagochtenden tussen 10.00 en 12.00 uur
aanwezig om uitleg te geven over haar werk.
Bezoekers kunnen dan ook zelf aan de slag om
mandala’s in te kleuren.

Zelf Mandala's inkleuren?
Bezoekers kunnen tijdens deze expositie op de
woensdagmorgen ook zelf aan de slag om man-
dala’s in te kleuren.

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.


