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Voorbeelden
'Neem nou een voorbeeld aan... '. Dat zijn nou niet de meest geliefde woorden die je te horen krijgt
wanneer je op je gedrag wordt aangesproken. Meestal is het voorbeeld dan een heilig boontje, met
wie jezelf niet zoveel hebt. Iemand waar je vooral niet op wilt (gaan) lijken. Maar voorbeelden blijven
belangrijk. Mensen bewonderen anderen. Gaan erbij lopen als Elvis Presley of als figuren uit 'Star
Trek'. Ze imiteren het gedrag, de taal, de spraak, de grapjes. En als je naar jezelf kijkt, heb je ook
van die voorbeelden. Eerst je vader en moeder: je leerde van hen het taalaccent. Later de juf, een
idool of iemand die, om welke reden dan ook, indruk op je maakte. Je identificeert jezelf met hen.
 
De verhalen uit de bijbel geven aan dat veel mensen zich identificeren met Jezus. Zijn manier van
leven maakt indruk, zijn woorden schieten wortel. Bij de toenmalige leiders roept dat weerstand op.
Hun imago is in het geding. Eén van hen gaat het gesprek aan omdat hij de populist wilt zijn, dege-
ne die belangrijk gevonden wil worden. Die vraagt waar de camera's staan, wanneer hij aan het
woord komt. Na een kort gesprek vertelt Jezus het verhaal van de 'barmhartige Samaritaan'. Een
man, slachtoffer van zinloos geweld, wordt voorbij gelopen door mensen van naam en uiteindelijk
geholpen door iemand van wie je het niet verwacht. Een voorbeeld, herkenbaar uit het leven van
alledag, vertelt aan een leider die het contact met de werkelijkheid verloren had. Die alleen maar
dacht, dat zijn mening de beste was en zijn oplossingen de enig goede. Hij krijgt een voorbeeld
voorgeschoteld wat niet in zijn denken past. Want als je aan de weg wilt timmeren, als je leider wilt
zijn, moet je in beeld staan, met veel woorden jezelf profileren en van anderen een karikatuur maken.
Jezus geeft een ander voorbeeld. Eén van een échte leider. Dat is degene die begrijpt waarom het
gaat. Die beseft, van binnenuit, wat het is om langs de weg te liggen of aan de zelfkant van de sa-
menleving te staan. Die een poging doet om dat te begrijpen. Zo'n leider stelt niet met veel bomba-
rie misstanden aan de kaak om er zelf populairder van te worden. Die doet, die handelt, die ondersteunt
en trekt weer verder. Met de verkiezingen voor de deur in de Verenigde Staten is er behoefte aan
die voorbeelden.
 
Bijna 100 jaar geleden schreef John Dewey (1859-1952): 'Democratie bestaat niet vanzelf, maar
moet iedere generatie weer opnieuw ter wereld worden geholpen. In de kraamkamer van dat proces
spelen opvoeding en onderwijs een essentiële rol. Want de normen, de waarden, de houdingen en
vaardigheden die voor het ontwikkelen van een democratie noodzakelijk zijn, komen niet spontaan
tot stand. Ze moeten telkens weer zorgvuldig worden ingezaaid, gekoesterd en verzorgd.'
 

Daarvoor heb je voorbeelden nodig. Mensen
die je denken beïnvloeden. Die met hun leven,
geloven, doen en handelen van betekenis zijn
voor anderen. De morele achteruitgang, in de
(politieke) omgang tussen mensen, van het
afgelopen jaar, veroorzaakt door populisten,
avonturiers of politici die vinden dat alles
ongenuanceerd gezegd kan worden, geeft
aan dat deze generatie de democratie niet
heeft geleerd en het verhaal van de Samari-
taan, nooit heeft gelezen, of niet goed heeft
begrepen.       
       
Deze week zat ik ergens op iemand te wach-
ten. Op het prikbord hing een uitspraak van
Albert Schweitzer. 'Een goed voorbeeld
geven is niet het belangrijkste bij het beïnvloe-
den van anderen; het is het enige’.
 
       ds. Jan. F. Klijnsma
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Pinksterdienst 15 mei jl.
Op 15 mei jl. vierden we in onze kerk aan de
Voorstraat te Sommelsdijk de feestelijke Pinkster-
dienst. Voorganger deze ochtend was Dhr. Wim
Scholl en de muziek werd verzorgd door Sjaliene
de Waal die ook het koor Cantone begeleidde.
Chloë zong ook voor ons in deze dienst.
Na het welkom en het aansteken van de kaars
zong Chloë voor ons, 'It's the heart that matters
most' van Charlotte Church en na de stilte zong
de gemeente het lied 275 ' Heer onze Heer, hoe
zijt gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij.'  Na
het votum, groet, stilte en antwoordlied zoals
gebruikelijk in onze diensten, zong Cantone na
het gebed "Ruimte waar het licht kan komen, wind
kan waaien, adem stromen.....". De bijbellezing
bestond uit delen van psalm 104 en de Pinkster-
lezing "Handelingen 2:1-42 afgewisseld met het
zingen van Lied 9 uit de bundel Tussentijds:
Ontvlam in ons en vuur ons aan! Getroost zullen
wij verder gaan....Als onze lofzang ooit verstomt
legt Gij het lied in onze mond: Amen Halleluja!
Na de overdenking zong de gemeente Lied 969:
' In Christus is noch west noch oost in Hem noch
zuid noch noord, één wordt de mensheid door zijn
troost, de wereld door zijn woord.' 
Cantone zong het vrolijke: 'We are one in the
Spirit' en na het Onze Vader, 'Breathe on me,
breath of God.' Het laatste lied van deze pinkster-
dienst werd in wisselzang van vrouwen-  en
mannestemmen gezongen: Lied 675 'Geest van
hierboven.'
Dit was een mooie afsluiting van een feestelijke
dienst.
Il v.d.S

Kaarslicht 20 maart
God brengt dóór Jezus de oorzaak van alle ellen-
de de doodsteek toe en zó verdwijnt de nacht. De
nacht die nóóit donkerder was dan toen, op die
vrijdagmiddag op Golgotha toen alle oordeelswol-
ken van de hele geschiedenis zich samenpakten
en ontlaadden boven die ene Mens: Gods zoon....

Kaarslicht 1 mei 
Sterven zal je ooit...
Maar vandaag en God weet morgen kun je leven,
doen, zien,
iemand voor iemand zijn misschien.
En het verschil maken, toch, tussen onverwissel-
baar uniek en om het even
tussen dood en leven.

Dienst 4 september in
Dordrecht
De openingsdienst voor het nieuwe seizoen is dit
jaar een gezamenlijke dienst met onze mede-
remonstranten in Dordrecht. De liturgiecommis-
sie van Dordrecht verzorgt het ochtend gedeelte
met een agapeviering. Na de gezamenlijke lunch
is er een wandeling door het prachtige Dordrecht.
Tevens bestaat er een mogelijkheid om met een
fluisterboot door de grachten van Dordrecht te
varen. Dit is een bijzonder aardige tocht en je ziet
Dordrecht van een andere kant. Aan de boottocht
zijn wel kosten verbonden. Zijn er meer dan 40
deelnemers dan kan een hele boot worden afge-
huurd en bedragen de kosten waarschijnlijk € 5,50
per persoon.
Als afsluiting wordt voor koffie en thee gezorgd.
In de kerk komt een lijst te liggen waarop u kunt
aangeven of u mee gaat naar Dordrecht en of u
mee gaat varen. Wilt u de lijst invullen of per e-mail
doorgeven dat u mee gaat?
Er is op 4 september geen dienst in
Sommelsdijk!

Kerkdiensten
29 mei Ds. G. Berveling
05 juni Door gemeenteleden voorbereide

dienst
19 juni Ds. M. de Vries
03 juli Ds. J.F. Klijnsma
17 juli Ds. R. Steenstra
31 juli Dr. I. Leng Tan
07 aug Ds. J.F. Klijnsma
21 aug Ds. E.H. Cossee
04 sept Ds. J.F. Klijnsma in Dordrecht !!!
11 sept Gespreksgroep
18 sept Ds. E.L. van Dunné - de Bijll

Nachenius
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Pasen 2016
Zondag 27 maart jl. genoten wij in de Remon-
strantse gemeente Sommelsdijk van een geza-
menlijk paasontbijt met een groot aantal leden,
vrienden en belangstellenden. Om 8.30 uur stond
alles gereed voor dit jaarlijks terugkerend begin
van de Paaszondag. 
Na een openingswoord en gebed door Ds. Jan
Klijnsma konden wij genieten van paasbrood,
mooi versierde eieren, zelf gemaakte jam en
ander lekkers.
Om tien uur volgde de dienst met het binnenbren-
gen van de nieuwe paaskaars door Chloë onder
het zingen van lied 598 ‘Als alles duister is’. Na
het welkom zong de gemeente lied 157 uit ‘Tus-
sentijds’, “Gedenken wij dankbaar de daden des
Heren”. Cantone zong ‘Kyrie en Gloria’ uit de Mis
van Mawet en Ds. Jan las uit Lucas 24:1-12 en
het gedicht ‘Vrouwenpraat’. Na de overweging
door Ds. Jan  speelde Tycho de Waal op viool
onder begeleiding van zijn moeder Sjaliene op
piano en zong Cantone ‘Tussen waken, tussen
dromen’:”Lente kleurt de kale bomen, door het
leven aangeraakt, bloeien bloemen aan de
zomen, zo wordt alles nieuw gemaakt. Juichend
stemt het leven in met de toon van het
begin” en ‘Christ is risen’. Deze  mooie dienst
werd besloten met lied 634 ‘U zij de glorie’. Wij
kunnen terugkijken op een mooie Paasochtend
met elkaar.  Il. v.d Sluijs

Kaarslicht 3 april
De beste manier om God te kennen is van vele
dingen houden.

Speciale dienst 5 juni a.s
Deze dienst is tijdens drie 'gespreksgroep' bijeen-
komsten door enthousiaste deelnemers voorbe-
reid. Aangezien onze predikant in verband met
vakantie niet aanwezig is, hebben wij zelf de
handen uit de mouwen gestoken om u een mooie
dienst voor te schotelen met lezingen uit de Bijbel,
o.a:1 Koningen 17, 17-24 en de daarbij passende
liederen. Het thema van deze dienst; 'Omkeer'
wordt ook verwoord in het gebed en het gedicht
speciaal voor deze zondag geschreven.
 

Maar ook het deel uit
een 'dagboek', dat
veel voor één van de
deelnemers betekend
wordt voor u gelezen.
Bent u benieuwd? U
bent van harte uitge-
nodigd deze dienst bij
te wonen. De eerste
collecte is voor de

Voedselbank Goeree-Overflakkee. De tweede
collecte is voor de eigen gemeente. Na afloop
kunnen we over deze dienst napraten en drinken
wij koffie of thee met iets lekkers. IvdS
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Vakantie voor Cantone
Na het zingen in de dienst van Pinksteren heeft
Cantone nu vakantie. Samen met Sjaliene de
Waal heeft het koor van de gemeente bijna alle
woensdagavonden gerepeteerd om voor u te
zingen op de speciale zondagen. Dit begon met
de opening van het het kerkelijk jaar in september
2015. Ze zongen in deze feestelijke dienst voor
Ds. Jan die al 12/2 jaar bij ons is en op deze dag
ook samen met het koor van de Gemeente
Dordrecht. Vervolgens in de dienst voor de over-
ledenen uit de gemeente, Adventviering, Kerst,
Witte Donderdag, 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 24 augustus en verder iedere woensdag-
avond van 19.30 uur tot  21.30 uur  (incl.pauze)
op de Voorstraat 35 te Sommelsdijk. IvdS  

Ken je mij? Wie ken je dan?
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ogen die door de zon heen kijken. Zoekend de
plek waar ik woon. Ben jij....
Beeldspraak voor iemand die aardig is en onme-
telijk ver, die niet staat en niet valt en niet voelt
als ik, niet koud en hooghartig.
Hier is de plek waar ik woon. Een stoel op het
water, een raam waarlangs het opklarend weer
of het vallende duister voorbij vaart. Heb je ge-
roepen? Hier ben ik.
Ik weet niet wat in mij is, hoeveel, hoe weinig, ik
zeg de woorden die ik geleerd heb zo goed mo-
gelijk: 'liefde, ja, ik zal, ik wil, jij, wij, ik, mensen'-
maar wat echt is, onloochenbaar en gelouterd in
deze woorden, weet jij dat?
Ik zou één woord willen spreken ooit, dat waar en
van mij is. Dat draagt wie ik ben, dat het houdt en
rechtop staat. Als mens die mij aankijkt en zegt:
Ik ben jouw zuiverste zelf, Vrees niet, versta mij,
ik ben.
Nooit komt het over mijn lippen. Maar jij hebt het
al verstaan? Ben jij dan dieper stilte dan mijn
verstomdheid in mij, ben je zo zelveloos in mij
aanwezig dat je het zuchten en kreunen hoort en
ik zelf niet kan horen?
Hoor jij in mij geboren worden, de ander, die ik
zou willen zijn?

Ben jij de enige voor wiens ogen niet is verborgen
mijn naaktheid? Kan
jij het hebben, als nie-
mand anders, dat ik
geen licht heb, niet
warm ben, dat ik niet
mooi ben, niet veel,
dat geen bron ont-

springt in mijn diepte, dat ik alleen dit gezicht heb,
geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte, gezien, geno-
men, door niemand minder? Zou dat niet veel te
veel waar zijn?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
 
Lied naar Psalm 139 Huub Oosterhuis

Bloemengroet
20 maart    Mw. L. 't Hart
24 maart    Ds. J. Klijnsma
27 maart    Mw. W. Schrier
03 april      Mw. L. 't Hart
17 april      Mw. R. Visser
01 mei       Mw. L. Dijkshoorn
15 mei       Dhr. P. Lesuis

Kaarslicht 24 maart
Gebogen naar de aarde
De tafel was feestelijk gedekt. Hij kwam binnen,
boog diep voor ieder van ons, ging door zijn
knieën en legde een tulp bij onze voeten: wit als
het licht dat hem omstraalde. Het werd stil.
 
Een tulp, haar naam herinnert aan een andere
cultuur en traditie, aan mensen met een tulband
op hun hoofd. Waarom deze bloem, aan onze
voeten?
Hij sprak: Bewaar dit teken in je hart. Ik ben niet

gekomen om gediend te worden
maar gaf jullie een voorbeeld om
anderen op aarde te dienen. Dicht-
bij of tussen vreemden.
Wij bogen ons hoofd, knielden, uit
onze monden vloeide Onze Vader.
 
Iemand raapte de tulpen op en

schikte ze tot een stralend middelpunt.                
    Tini Brugge

Kaarslicht 15 mei
O, pracht van God, kolom van licht, zelf aan het
licht onttogen, O, warmte van Gods aangezicht
door u zijn wij bewogen.
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Het labyrint van Chartres
De stille reis van de meditatie, de reis naar binnen.
 
Als je de grote 13de eeuwse kathedraal van Chartres langs de deur aan de westzijde binnengaat,
dan stel je vast dat je in en op het pelgrimslabyrint wandelt. Het labyrint is in marmer in de vloer van
het schip uitgewerkt en bevindt zich onder het rozetraam waarvan het exact dezelfde diameter heeft.
In de middeleeuwen maakten arme pelgrims die niet in staat waren om naar Jeruzalem te gaan, een
symbolische pelgrimstocht op hun knieën door de bochten en draaiingen van het het labyrint in hun
eigen kathedraal. In Chartres, zoals in veel Europese kathedralen die eertijds deze uitbeelding
kenden, verkreeg deze spirituele mandala een grote betekenis in de lekendevotie. Vele generaties
kenden na veel aarzeling en vertwijfeling de vreugde het centrum van het labyrint de bereiken. Als
je het labyrint, zoals afgebeeld, met de vinger volgt dan begin je te begrijpen waarom John Main de
meditatie niet louter als een manier van bidden zag, maar als een pelgrimstocht en een manier van
leven. De pelgrimstocht van het labyrint met toewijding aangevat, verlicht, zoals ook de meditatie, je
leven. Alle bochten en terugwegen van het labyrint helpen onze tijden van acedia (luiheid één van
de 7 hoofdzonden red.) en apatheia (lusteloosheid) van onstuimigheid en vrede in het perspectief
van het totaalontwerp van de reis te plaatsen.
We beginnen bij het begin. Iedere reis, zelfs een spirituele die tijd en plaats overstijgt, heeft een wel
bepaald begin.
In het begin bevinden we ons niet ver van het centrum, maar we moeten de reis maken, een proces
van realisatie en zelfontdekking, alvorens we gaan beseffen dat we reeds en in feite steeds in het
centrum zijn.

 
Bij de aanvang lijkt het of we recht op het centrum afgaan, maar al
spoedig stoten we op een teruglopend patroon van bochten en zwenkin-
gen die ons vertrouwen op de proef stellen en verdiepen. Zij kunnen ons
doen denken dat we niet vooruitkomen, maar achteruitgaan en na jaren
meditatie kunnen we ook denken dat we niet vorderen, behalve dan in
een dieper wordend vertrouwen, waar het werkelijk om gaat in de spriri-
tuele groei. Dat zelfde vertrouwen doet ons inzien dat de bochten en

wendingen tijdens deze reis er niet zijn omdat God ons de reis moeilijk wil maken, maar dat ze een
middel zijn dat Hij vol mededogen en wijsheid aanwendt om de knopen in ons hart te ontwarren.
Het labyrint toont aan dat het wijs is om niet te trachten onze vooruitgang te meten, juist omdat de
reis niet lineair of rationeel is, maar cyclisch en geestelijk, zoals de spiraal in een veer. Het komt erop
aan te beseffen dat we op weg zijn.
 
De weg naar het centrum is smal, maar hij leidt ons naar de bron van leven. Het leven is eeuwig aan
de bron. Het is nodig dat we de weg blijven volgen, want als we om een of andere reden de weg
willen ontwijken en hem verlaten, dan verliezen we hem, we geraken verdwaald, maar we kunnen
steeds opnieuw beginnen. We ervaren het steeds aanwezige mededogen van God meest recht-
streeks in het blijven volgen van de weg, de uiteindelijke ontdekking in het centrum van de betekenis
van onze reis. We moeten alleen in vertrouwen blijven verder te gaan. Al wie zoekt zal vinden.
Meditatie is een weg; allereerst een weg van ervaring, eerder dan van overweging of verbeelding.
Zelfs een symbool als het labyrint toont dit aan.
Een symbool als dit pelgrimslabyrint van Chartres dat reeds rijk is aan betekenis, kan slechts begre-
pen worden wanneer het wordt gezien als een verwijzing naar wat verder reikt en verder dan wat elk
teken vermag.
Kijken naar het labyrint en met je vinger een spoor trekken naar het centrum is nog wat anders dat
er in werkelijkheid op je knieën vooruitschuiven.
Hoe anders ook is de dagelijkse praktijk van medidatie dan het lezen of spreken erover.
Ds. J.F. Klijnsma
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Tom Mikkers stopt
Algemeen secretaris van de Remonstranten Tom
Mikkers beëindigt deze zomer zijn werkzaamhe-
den. Sinds 1 maart 2008 bekleedde hij deze
functie. Het vertrek van Tom Mikkers valt samen
met het einde van de periode die het beleidsplan
omvatte waarin de Remonstranten inzetten op
ledenwerving en groei. Dankzij dit plan en de
campagne ‘Geloof begint bij jou’ is de krimp van
het kerkgenootschap tot stilstand gebracht. De
remonstranten hebben op dit moment ruim 5000
leden en vrienden verdeeld over zo’n veertig
gemeenten. Voor Tom Mikkers was de afronding
van dit plan het moment om zijn vertrek in gang
te zetten. Hij zegt hierover:
“Toen ik in 2008 aan de baan begon had ik een
termijn van vijf jaar voor ogen. Inmiddels doe ik
dit werk meer dan acht jaar. Ik ben naar dit mo-
ment toegegroeid. Het laatste jaar merkte ik dat
ik mij geen voorstelling kon maken van datgene
wat ik nog in deze rol op me zou kunnen nemen.
Dat wat ik te geven heb, heb ik gegeven. Dat wat
ik kon doen, heb ik gedaan. En langer blijven zou
een herhaling van zetten gaan worden.”
Tijdens de Algemene Vergadering van Bestuur
op 4 juni aanstaande in Utrecht zal er officieel
afscheid worden genomen van Tom Mikkers als
algemeen secretaris van de Remonstranten.

Nieuwe website
Onze website is geheel vernieuwd. Wij zijn sinds
begin januari 2016 aangesloten op het landelijke
systeem. Het nieuwe webadres is: https://som-
melsdijk.remonstranten.nl. Breng eens een be-
zoek aan onze nieuwe website en geef uw mening
over wat we nog kunnen verbeteren en wat er
naar uw mening nog aan ontbreekt.

Verantwoording collecten
In de periode 20 maart t/m 15 mei 2016 is ontvan-
gen in de collectes voor doelen buiten de gemeen-
te € 250,45, voor de eigen gemeente € 561,85
(inclusief paasontbijt).
In de collectes voor de Diaconie is voor het project
Zanskar scholen € 69,90 ontvangen.
In de koffiepot is ontvangen € 113,75 incusief de
bijdragen van de tentoonstellingen.
Van de Kleiclub is € 40,00 ontvangen.
Voor de gemeente is ontvangen een gift van
€ 90,00.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Dances and portraits door
Turgay Orgun
Deze expositie is in onze kerk te zien van 18 mei
t/m 6 juli.
Turgay Orgun is 59 jaar en werd geboren in
Turkije. Hij werkt als bouwkundig ingenieur en
fotograferen is zijn hobby. Meestal neemt hij foto’s
van musicals, dansshows en concerten. Ook
portretteert hij de artiesten. Hij gebruikt een Fuji-
film X-Pro 2 camera met verschillende lenzen. -
Zijn volgende project is het fotograferen van
verschillende architectonische structuren in Ne-
derland.
U bent van harte welkom op 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.

Extra collecten
29 mei Kerk in Aktie
05 juni Diaconie Voedselbank Goeree-

Overflakkee
19 juni Landelijke jongeren gemeente

Arminius
03 juli Diaconie Voedselbank Goeree-

Overflakkee
17 juli Edukans
31 juli Orgelfonds
07 aug Diaconie Voedselbank Goeree-

Overflakkee
21 aug Onderhoudfonds
04 sept Dienst in Dordrecht
18 sept IKV - Pax Christi
02 okt Diaconie Warmte voor kinderen in

China


