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Elkaar staande houden
Tweeënhalfduizend jaar geleden bestudeerde de Griekse filosoof Empedokles het menselijk leven
en het heelal. En hij verklaarde: "Haat en vriendschap zijn het oerprincipe van alle dingen". Voor
zover het de natuur betreft, meende hij waarschijnlijk dat in alle natuurwetten aantrekkingskracht en
afstoting een grote rol spelen. De menselijke samenleving, zo beweerde deze filosoof, is vooral op
de wet van de vriendschap gebouwd. En onvriendelijkheid is de eigenschap waarop de wereld
stukloopt, breekt.
Alle tijden door hebben dichters en componisten, filosofen en mystici de waarde van vriendschap
geprezen. Ze waren er heilig van overtuigd, dat niet alleen de liefde tussen man en vrouw, maar
vooral de vriendschap de wereld mooier maakt, heel houdt.
Ierse monniken wensten elkaar toe:
Dat jij altijd werk mag hebben,
dat er voor je handen altijd wat valt te doen.
Altijd geld in je zak,
één muntstuk, of misschien twee.
Dat het zonlicht altijd
moge schijnen op jouw vensterbank
en de zekerheid in jouw hart.
Dat een regenboog de regen volgt.
Dat de goede hand van een vriend
jou altijd nabij moge zijn.
Een vriend - dat is geen titel, geen rol, geen functie die ik moet vervullen. Een vriend is iemand, die
mij graag mag, Die met mij huilt. Die met mij lacht.
U mag misschien een VIP (Very Important Person) zijn, beroemd. Iemand die men bewondert,
hoogacht. De vraag is echter - is er onder al die mensen om u heen iemand, die u graag mag? Die
met u huilt? Of nog beter - met u lacht? En - mag u iemand graag? Vriendschap is méér dan een
voorbijgaand gevoel van sympathie. Echte vriendschap verbindt genegenheid en sympathie met
trouw. Zonder trouw geen vriendschap.
Daarom kun je op een vriend rekenen. Een vriend blijft, ook bij slechte tijden. Zelfs bij mislukkingen,
falen en schuld. Want tussen vrienden regeert geen vooroordeel of ideaalbeeld, waar men elkaar
vastspijkert. Vriendschap is ook geen relatie met het oog op wederzijds nut, zoals je tussen zogenaamde 'zakenvrienden' vaak ziet. Tussen vrienden wordt de wet van 'voor-wat-hoort-wat' - die
anders overal ons leven beheerst - buiten werking gezet.
Prediker weet hiervan: "Twee zijn meer dan één. Zij kunnen elkaar oprichten." 'Laten we contact
houden', zeggen we, als we verwachten dat we elkaar een lange tijd niet zullen zien. We bedoelen:
bel me af en toe eens op; laten we elkaar schrijven, met kerst, met een verjaardag. Kortom: laten
we elkaar niet loslaten. Laten we elkaar blijven aanraken, en - waar nodig - laten we elkaar oprichten,
elkaar staande houden.
Ds. Jan F. Klijnsma

Kaarslicht 6 mei
In ons land van vlag en wimpel,
gaat de taal als eb en vloed,
meningen door wind gedreven,
mogen klinken, dat is goed.
Vrij te zijn, is vrij in denken
en te zijn wie je ook bent
Vrijheid is elkaar omarmen,
daar wordt vrede in herkend.

Vier de vrijheid alle dagen,
ieder uur en elk moment,
niet alleen voor wie het goed gaat,
ook wie is teleurgesteld
in het leven, waarheid, liefde,
in oprechtheid voor elkaar,
ook voor wie zich niet gekend voelt,
ligt er hoop en vrede klaar.
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Collecte 17 juni

Kerkdiensten

De eerste collecte is deze morgen voor een
project van Geloof & Samenleving "Het Vakantiebureau". Mantelzorgers die langdurig voor een
ander zorgen, ouderen die niet makkelijk meer
het huis uitkomen - tijdens de vakantieweken van
Het Vakantiebureau krijgen ze even extra aandacht. Het Vakantiebureau organiseert diaconale
vakanties en kan dan de zorgtaak tijdelijk van de
mantelzorgers ovenemen. Zo kunnen de mantelzorger en de partner die zorg nodig heeft, samen
een week op vakantie in één van de aangepaste
accommodaties. Ook is er de mogelijkheid om
zonder partner activiteiten te ondernemen. En
waneer de mantelzorger behoefte heeft aan een
gesprek, bieden de vrijwilligers graag een luisterend oor. Het Vakantiebureau organiseert voor
meer doelgroepen diaconale vakanties. Zo zijn er
Feest van de Vrijheid
bijvoorbeeld vakanties voor ouderen die niet
Op zaterdag 19 mei organiseert het Streekmuse- makkelijk meer hun huis uit komen en zich eenum Goeree-Overflakkee het feest van de Vrijheid. zaan voelen. Nadere informatie op internet www.
Op zaterdag 19 mei 1945 was het een bijzondere hetvakantiebureau.nl
dag voor Goeree-Overflakkee. Op deze dag was
een feestelijke ontvangst georganiseerd voor de
Geallieerde troepen. In het kader van boven- Extra collecten
staande bijzondere feiten organiseert de werk20 mei
Project Geloof & Samenleving,
groep `Feest van de Vrijheid` op zaterdag 19 mei
Stichting Landelijk Ongedocumental van activiteiten in en rondom het streekmuseteerden Steunpunt (LOS).
um in Sommelsdijk. Het feest is van 11.00 tot
Diaconie Voedselbank GO
17.00 uur. In onze kerk wordt om 11.30 uur en 03 juni
Project Geloof & Samenleving.
14.00 uur de verfilming van het jeugdboek `Oor- 17 juni
Vakantiebureau.
logsgeheimen - Jacques Vriens` vertoond.
Het programma:
01 juli
Diaconie Voedselbank GO
11:00 Aubade op het Marktveld door Sempre 15 juli
Orgelfonds
Crescendo
05 aug
Diaconie Voedselbank GO
11:30 en 14.00 Film van het jeugdboek Oorlogs19 aug
Edukans
geheimen in de Remonstrantse Kerk
Diaconie St. Warmte voor kinderen
11:30 Lezing over einde WO2 op Goeree-Over- 02 sept
in China
flakkee en de Duitse capitulatie in Streekmuseum
16 sept
PAX
door militair historicus J. van Doorn
12:00 Verkoop soep en hamburgers
13:30 Hoepelwedstrijd
13:45, 14:45 en 15:45 Lezing over einde WO2
op Goeree-Overflakkee en de Duitse capitulatie
in Streekmuseum door militair historicus J. van
Doorn
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij
anders aangegeven.
20 mei
Ds. J.F. Klijnsma
03 juni
Mr. A.A. Meiresonne
17 juni
Dr. K.J. Holtzapffel
01 juli
Ds. J.F. Klijnsma
15 juli
Ds. E.L. de Bijll Nachenius
05 aug
Ds. J.F. Klijnsma
19 aug
Dr. E.H. Cossee
02 sep
Ds. J.F. Klijnsma
09 sep
Gespreksgroep
16 sep
Ds. I.L. Tan

Kaarslicht 29 april
Geef ons Uw vrede in het hart en liefde, Heer voor
allen die door de groten zijn verward; laat, waar
hun leuzen schallen ons niet aan hun waan vervallen.
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Pinksterfeest

Paasontbijt
Zoals gebruikelijk op Paasmorgen genoten leden,
vrienden en belangstellenden van de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk van het jaarlijks
terugkerende paasontbijt. Helaas waren er een
aantal mensen afwezig door ziekte en vakantie
maar we kunnen toch terugkijken op een geslaagd ontbijt. We wensen de zieken een spoedig
herstel toe en hopen dat ze er volgend jaar weer
bij kunnen zijn.

Het Pinksterfeest
dat is de Geest;
dat is het vuur dat niet vergaat,
dat is het woord dat leven laat.
Dat is de adem die ons draagt
dat is de liefde die ons vraagt
om mens te zijn in weer en wind
en om te zoeken, wat verbindt.

Verantwoording collecten
In de periode 18 maart 2018 t/m 6 mei 2018 is
ontvangen in de collectes voor doelen buiten de
gemeente € 157,20 en voor de eigen gemeente
€ 397,41.
In de collecte voor de Diaconie is ontvangen voor
het project Voedselbank Goeree-Overflakkee
€ 49,55. In de collecte voor het fonds onderhoud
gebouwen is ontvangen € 35,00. In de collecte
voor het orgelfonds is ontvangen € 34,50.
In het koffiepotje is € 37,00 ontvangen en voor de
tentoonstellingen is € 15,00 ontvangen.
Van de kleigroep is een bedrag ontvangen van
€ 40,00.
Voor de gemeente is ontvangen een gift van
€ 110,30.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.

Pasen 2018

Zondag 1 april vierde de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk in haar kerkgebouw de
Paasviering, waarin voorging Dhr. Wim Scholl en
de piano werd bespeeld door Sjaliene de Waal.
Tevens zongen Chloë de Waal en Cantone, en
ondersteunde Tygo de Waal de gemeentezang
op viool.
Tijdens het binnendragen van de nieuwe Paaskaars door Chloë zong de gemeente ‘Ubi caritas’
De penningmeester
en volgden votum, groet en gebed.
Wim Scholl liet zich bij zijn overweging inspireren
door 3 personen dichtbij Jezus, nl. Maria, Judas
en Petrus. Cantone zong deze dienst: Kyrie en
Gloria en ‘Halleluja’ van Cohen. De gemeente
zong de liederen 642, 630, het slotlied 659 en als
uitgangslied: 634 ‘U zij de glorie’
Chloë zong na het gebed ‘Notre Père' van Aad
de Kort.

Kaarslicht 18 maart
Geniet het leven als een gave. Geen mens weet
wat hij morgen vindt, dus werp je brood uit op het
water en let niet altijd op de wind. uit Lied 720
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Cantone heeft vakantie
Na het zingen in de komende dienst van Pinksteren gaat Cantone met vakantie. Onder leiding van
Sjaliene de Waal heeft het koor van de gemeente bijna alle woensdagavonden gerepeteerd om
in de speciale diensten voor u te zingen.
Dit begon in de zgn. openingszondag in september 2017, vervolgens in de dienst ter nagedachtenis aan diegenen die zijn overleden binnen de
gemeente. Natuurlijk tijdens de Adventviering en
Kerst. In 2018 zongen zij met Goede Vrijdag en
Pasen en nu nog met Pinksteren. Lijkt het je leuk
met ons mee te zingen? Een paar heren erbij zou
zeker leuk zijn!
Je bent harte welkom op onze eerste repetitie in
augustus (precieze datum t.z.t op de website) en
verder iedere woensdagavond om 19.30 uur tot
21.30 uur (incl. pauze) in de kerk op de Voorstraat
35 te Sommelsdijk.
Voor foto's van Cantone en het contactformulier
kan je terecht op de website van de gemeente.
remonstranten/sommelsdijk

Stichting De Vaanhoek
Nico Vaandrager en Martin van der Hoek uit
Burgh-Haamstede zijn de oprichters van Stichting
De Vaanhoek.
Stichting De Vaanhoek stelt zich als doel de nalatenschap van beide mannen te beheren. Jaarlijks wordt de netto opbrengst van het vermogen
verdeeld: de ene helft wordt jaarlijks toegevoegd
aan het vermogen en de andere helft wordt jaarlijks in twee gelijke delen geschonken aan de
Hervormde Kerk in Burgh waar zij lid van zijn en
aan de Remonstrantse Gemeente in Sommelsdijk, waar zij geregistreerd staan als vriend.
Vanaf 3 mei 2018 verkopen zij iedere donderdag-,
vrijdag-, en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00
uur etsen, zilver, tin, sieraden, aardewerk en
schilderijen die zij gedurende hun leven hebben
verzameld. De verkoop is in het gebouw Revasa
aan de kerkstraat 22 te Burgh-Haamstede. Bent
u in de buurt loop dan eens binnen, het is de
moeite waard en uw bezoek wordt erg op prijs
gesteld.

Collecte 3 juni,1 juli, 5 aug.

'Mijn huis is weer van mij'

Ook op Goeree-Overflakkee is er een voedselbank. Het belangrijkste doel van deze voedselbank is om mensen, die niet genoeg geld overhouden om voedsel te kunnen kopen, wekelijks
te voorzien van een voedselpakket.
Of iemand in aanmerking komt voor een wekelijks
voedselpakket is afhankelijk van het leefgeld dat
de aanvrager overhoudt. Met 'leefgeld' wordt
bedoeld: het bedrag dat overblijft voor eten,
drinken en persoonlijke verzorging. Alleen als
iemand minder leefgeld overhoudt dan de basisnormen, kan hij of zij in aanmerking komen
voor een wekelijks voedselpakket.

Mijn huis is weer van mij
de kamers zijn nog niet op orde
maar elke dag wordt het meer “thuis”
de wonden op de wanden
helen langzaam
de kamers worden aangeveegd
het is nog niet stofvrij
maar er wordt aan gewerkt
met lange pauzes
liefde en geduld
Mijn huis is weer van mij.
Gerda
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Pinksterpad 2018
Het Pinksterpad is een inspirerende wandeltocht,
op 21 mei, Tweede Pinksterdag. Onderweg krijgen de deelnemers zo nu en dan iets aangereikt;
een foto, een gedicht, een spreuk of iets anders
dat aanleiding geeft tot gesprek.Voor de achtste
maal organiseren samenwerkende kerken op
Goeree-Overflakkee een inspirerende wandeling
op Tweede Pinksterdag. Dit keer in en om Stellendam. De tocht begint bij de Hervormde kerk,
Bosschieterstraat 6 om 13.30 uur. Vanaf 12.45
uur bent u daar al welkom, er is van alles te zien
in en rond de kerk. U kunt kiezen uit twee routes:
5 of 10 kilometer. Onderweg zijn er tussenstops
met diverse kinderactiviteiten.
Het eindpunt ligt in Stellendam, bij de Gereformeerde kerk aan de Kerkhoflaan. Deelname is
gratis, er staat een giftenbus voor een bijdrage
aan de onkosten.

Loop naast me, wees mijn
vriend
Geschreven door Liesbeth Orthel
Loop niet voor me uit, ik zal misschien niet volgen.
Loop niet achter me aan, ik zal misschien niet
leiden. Loop gewoon naast me en wees mijn
vriend.
Origineel: Ne marche pas devant moi, je ne te
suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière moi,
je ne te guiderai peut-être pas. Marche à côté de
moi et sois simplement mon ami!
Zwervend op het internet loop ik tegen een citaat
van Albert Camus aan. Ik vind het meteen een
mooie tekst. Daar moet ik wat mee. De woorden
doen mij in eerste instantie denken aan de zegen
van St. Patrick, maar we zijn op weg naar Pinksteren. Moeten de Emmaüsgangers een rol krijgen? In mijn hoofd begint een verhaal te borrelen
over vriendschap, leren van elkaar en open staan
voor verandering. Toch maar eens kijken of ik kan
achterhalen waar deze quote vandaan komt, of
het wel bij mijn verhaal past.

Wat rechtvaardigt een aanslag?

Bloemengroet
18 maart Mw. Wanda Drenthe
30 maart Mw. Lieke 't Hart
01 april Dhr. Jan de Vries
15 april Mw. Sjaliene de Waal
29 april Dhr. en Mw. Marion en Theo Jongejan
06 mei Dhr. en Mw. Wilma en Bram Schrier

Kaarslicht 15 april

Na enig zoeken weet ik het: uit een toneelstuk De
rechtvaardigen (les justes). Ik ken het niet en zoek
verder. Het stuk gaat over een echte gebeurtenis
uit 1905: de moord op een groothertog in Rusland
door socialistisch revolutionairen. Eigenlijk zijn er
twee pogingen om hem uit de weg te ruimen. De
eerste mislukt omdat de groothertog op dat moment samen met zijn vrouw en kinderen in de
koets reist. De twijfel slaat toe bij de aanslagpleger. Hun dood wil hij niet op zijn geweten hebben.
Een ander heeft minder scrupules. De aanslag
zal een betere wereld een stukje dichterbij brengen. Dat is voldoende rechtvaardiging. Hij slaat
toe. De groothertog sterft, zijn vrouw overleeft, de
aanslagpleger wordt gearresteerd. De arrestant
krijgt een aanbod voor strafvermindering als hij
de namen van de andere leden van de ‘terroristische cel’ doorgeeft. Hij weigert en wordt veroordeeld tot de doodstraf. Heftige kost, dat zijn nog
eens problemen om over na te denken. De vragen
buitelen over elkaar heen. Wat rechtvaardigt een
aanslag? Mag je onschuldigen doden om een
hoger doel te bereiken? Wie bepaalt trouwens wie
schuldig is en waaraan? Is een ideaal het waard
om voor te sterven? Welke prijs ben je bereid te
betalen?

Oergevoel
Soms gebeurt er iets dat zwaarder is dan je kunt
bevatten. En toch voel je dat er ooit een moment
komt dat de muur weer wit wordt en de deur zich
weer helderblauw opent, zodat het licht opnieuw
Welke prijs ben je bereid om te betalen?
naar binnen kan.
En door deze vragen herinner ik mij opeens weer
de film die ik pas op Netflix bekeek Eye in the Sky
(met Helen Mirren, gratis). Bijna twee uur lang
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keek ik ademloos naar de beslissing of een geheime dronemissie door mag gaan. Met de
precisiebom kan een zelfmoordterrorist – die zich
opmaakt voor een aanslag op een winkelcentrum – uit de weg geruimd worden. Enig probleem:
er staat een meisje precies in het schootsveld,
het zal haar dood worden. Voor de kijker de nare
ervaring dat oorlog voeren bijna een game is
geworden. Gelukkig wordt er ruim overlegd over
het doel en de gevolgen van de aanslag, niet in
de laatste plaats de juridische. Zelfde vragen
anders verpakt.
Dit gaat wel een heel andere kant op dan ik verwacht had aan de hand van die ene losse zin, die
overigens erg populair is op allerlei coaching
websites. Nu ik dit weet kan ik mijn verhaaltje wel
vergeten. Opeens zit ik in de wereld van zelfmoordaanslagen, precisiebombardementen en
symbolische aanvallen. Ik word overvallen door
de actualiteit. Het verbaast mij dan ook niets dat
het toneelstuk gewoon op de speellijst staat. Je
kunt in mei gaan kijken bij de Toneelschuur in
Haarlem. Wat denk je, welke prijs ben jij bereid
om te betalen? Of vind jij gerechtvaardigd?
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AVG wat betekent dat?
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf
dat moment geldt in de Europese Unie dezelfde
privacywetgeving. Handhaving in Nederland
vindt plaats door de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP). Kern van de AVG is dat personen versterkte en nieuwe privacyrechten krijgen. Personen
van wie we gegevens vastleggen krijgen o.a. het
recht op inzage en correctie of kunnen verwijdering ervan verlangen.
Organisaties die persoonsgegevens verwerken
krijgen meer verplichtingen, zo moeten ze ook
kunnen aantonen dat ze zich aan de wet houden.
De AVG geldt uiteraard ook voor kerkgenootschappen al voert het CIO (interkerkelijk overlegorgaan inzake overheidszaken) momenteel nog
overleg met de Autoreteit Persoonsgegevens.
Het landelijk bureau geeft op 8 mei voorlichting
hoe wij met deze wet moeten omgaan. De heer
De Vries is aangewezen als contactpersoon voor
privacyzaken, aangezien hij naast het secretariaat en de boekhouding ook de ledenadministratie
bijhoudt. Hij gaat op 8 mei naar Utrecht. Mocht u
al vragen hebben dan kunt u met hem contact
opnemen. In het volgende nummer van Vrijzinnige Klanken zullen we u nader informeren. Op de
website wordt een privacy pagina gemaakt.
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

'Kwallen' door Ingrid Kruit
Deze expositie is te bezichtigen in de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat 35 te Sommelsdijk van 6 mei t/m 4 juli.
Ingrid Kruit is geboren te Rotterdam en woont nu
in Oud-Beijerland. Ze studeerde in 1966 af aan
de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam afd. monumentale-vormgeving.
Sinds die tijd is ze zelfstandig werkzaam. Ze
maakte veel werk voor de publieke ruimte.
In Oud-Beijerland o.a. monument VRIJ, Indië-monument, Kompas Oostkade.
Ingrid gaf teken en schilderles en houtbewerken.
Ze geeft nu nog teken en schilderles en maakt vrij
werk, waaronder lampen van hout, in haar houtwerkplaats.
Ingrid is met de lampen te zien geweest op diverse design-beurzen, o.a. Meesterlijk te Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Designday
te Maastricht en Vormgevers in hout, Museum
Fort bij Vechten.
En nu, in Sommelsdijk te zien, de potloodtekeningen van de kwallen en die passen natuurlijk prima
bij het thema ‘water’ van de KUNSTKIJK afgelopen 10 t/m 13 mei.
Met 6 tekeningen van de kwallen deed ze mee in
2017 aan de Kunstschouw op Westerschouwen
te Zeeland.
Meer over het werk van Ingrid: www.ikruitfabriek.
tumblr.com
U bent van harte welkom bij deze expositie na de
kerkdienst op zondag 20 mei, 3 en 17 juni en 1
juli. Op verzoek (even aanbellen bij de fam.
Schrier) en elke woensdagochtend van 10.00 12.00 uur.
(Voor openingtijden tijdens de KUNSTKIJK zie:
http://www.kunstkijk.com/locaties/remonstrantsekerk)
Zie ook https://sommelsdijk.remonstranten.nl/

Kaarslicht 1 april
Werelden schept zij, de liefde, wonder dat ons
doet bestaan, mens van ons maakt door haar
volheid, gloed die ons leven doorstraalt, gaven
van God die liefde is.

