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Dwarsliggen
Als mens kom je vaak in aanraking met allerlei omstandigheden waarbij je je afvraagt: “Wat moet ik
hiermee!”. Moet of kan ik dit accepteren of moet ik mij ertegen verzetten. En zo kan het gevoel van
dwarsliggen ontstaan. Dwarsliggen word je niet altijd in dank afgenomen. Als je ingaat tegen ´wat er
gebruikelijk is` ben je al snel een querulant. Terwijl het de bedoeling is om te werken aan een betere situatie. Maar mensen voelen zich nogal snel bedreigd en daarmee word je dan een dwarsligger.
Als ik terugkijk in mijn leven zie ik drie fases in mijn dwarsliggen.
De eerste om mijzelf te redden en niet van mijn wortels weg te groeien. De tweede: machtsverhoudingen, structuren, patronen en vooroordelen doorbreken zodat er ruimte ontstaat voor mensen om
zichzelf te worden. De derde fase: de openlijke uitingen van protest, of liever de uitingen van diepgewortelde trouw aan het vrijzinnige protestantisme, vooral bij Remonstranten. Soms denk ik, dat er
een vierde fase zich aandient: het laten zitten van dwarsliggen. Want mensen zijn zo slecht bereid
tot een echte volwassen dialoog of een echt willen verstaan van elkaar. Waarom dan er nog energie
insteken? Zuinig omgaan met je energie is een kwestie van geestelijke hygiëne. Die energie kan
beter gestoken worden in het weerbaar maken van mensen en het ontwikkelen van netwerken.
Dwarsliggen is geen hobby of ontspanning. Je voelt je vaak eenzaam omdat bv. je mede-gemeenteleden je lastig vinden omdat je het niet eens bent met hun beleid. Of je krijgt scheldkanonnades
over je heen als je je inzet voor vluchtelingen. Dan twijfel ik aan mijzelf: doe ik het wel goed? Had ik
het niet beter, duidelijker of vriendelijker moeten zeggen? Laat ik de ander wel in haar/zijn waarde?
Doe ik niet hetzelfde wat ik anderen verwijt?
Toch wordt mij wel eens gevraagd: waar haal jij je energie en inspiratie vandaan om op de bres te
staan? Ik zou kunnen zeggen: omdat ik nu eenmaal niet anders kan! Maar zó simpel is dat niet. Ik
heb er een flinke dosis moed voor nodig om dóór te gaan. Moed om te blijven zeggen waarvoor ik
wil staan. Moed om risico’s te nemen. Moed om ruimte te nemen en niet af te wachten tot ik die krijg.
Ik heb uithoudingsvermogen nodig en geduld. Geduld is niet mijn sterkste kant, maar de ervaring
heeft mij geleerd dat alle veranderingen langzaam gaan en dat je blij moet zijn met kleine stapjes.
En uithoudingsvermogen: hopen en vertrouwen dat het anders kán. Ik heb een kaartje op mijn bureau
staan, waarop de volgende tekst staat: “ Tegen de stroom ingaan is vermoeiend, maar het is de enige
manier om de levensbron te bereiken.” Zwemmen tegen de stroom op, met het visioen voor ogen,
dat eens alle tranen zullen zijn afgewist. Weten dat, waar onze krachten ophouden, God en zijn Geest
verder zullen werken.
En zelfvertrouwen heb ik nodig. Ik moet goede maatjes met mijzelf blijven. Ruimte, tijd en rust
zoeken om ‘in mijzelf te wonen’. Ik zoek daarvoor bewust gelegenheden op, ga naar bijeenkomsten
waarvan ik weet dat ik er blij en hoopvol wegga. Ik zoek inspiratie bij grote en kleine vrouwen en
mannen, voorgangers van vroeger of mensen van nú. En de meeste inspiratie vind ik bij mensen om
mij heen. Het is gewoon een wonder om mensen te zien open bloeien, te zien hoe zij zelfvertrouwen
krijgen en zich niet meer klein laten krijgen. En natuurlijk heb ikzelf behoefte aan een schouderklopje, een bevestiging, een vriendelijk woord. Daar heeft het mij niet aan ontbroken! Ik ben steeds
ontroerd en dankbaar voor al datgene, wat mensen mij geven. Iemand gaf mij eens een briefje in
een tijd dat ik weer hevig aan mijzelf twijfelde. Hij schreef mij: ‘Blijf de voet tussen de deur zetten,
waar ze voor geloof, hoop en liefde gesloten worden.’ Nog steeds een geschenk, waarmee ik
voorlopig weer verder kan.
Ds. Jan F. Klijnsma

Kring Schouwen
De laatste bijeenkomst van onze gespreksgroep was in mei. In de warme zomermaanden gebeurde
er natuurlijk hier ook het één en ander. We moesten onlangs afscheid nemen van Bea Ligthart en
wij zullen haar zeker missen in onze kring. Kring Schouwen start weer op maandag 3 september.
Dan beginnen we aan een nieuw boek: "De tien geboden". De schrijver is: Marc Alain Ouaknin. Bram
Schrier zal de inleiding verzorgen. En we zullen zien of dit boek voor ons goede aanknopingspunten
heeft voor een gesprek. Hartelijke groeten voor allen, Erika von Eugen.
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In memoriam Bea Ligthart

Kerkdiensten

Op 4 augustus 2018 overleed in het Hospice in
Zierikzee Bea Ligthart. Bea, geboren op 9 augustus 1933 in Utrecht, was vele jaren een trouw lid
van onze gespreksgroep: Kring Schouwen. Er
valt veel over Bea te vertellen en het zal niet
eenvoudig zijn om een mooi afgerond levensverhaal van haar te maken. Zij ging na de middelbare school naar Engeland waar zij in een gezin au
pair was. Met deze familie had zij nog altijd contact. En vervolgens naar de kweekschool in Leiden. Ze kreeg een baan op een school in Rotterdam voor dove- en slechthorende kinderen als
logopodiste. Ze ontmoette haar latere man Joek
en zij trouwden in 1959. Twee dochters werden
geboren en na een aantal verhuizingen kwamen
zij in 1966 in Zierikzee wonen. Bea ging werken
bij de instelling Vijvervreugd in Middelburg en op
de Beatrixschool in Zierikzee als logopediste. Ze
werkte graag met kinderen. Tot haar pensioen
werkte ze bij beide instellingen. Daarna had ze
nog geruime tijd patiëntjes aan huis. Naast deze
werkzaamheden was Bea een trouw lid van de
leeskring en ook organiseerde zij uitjes voor de
dames van de Past-Rotarians. Lezen, puzzelen
en bridgen waren haar hobby's en verder onderhield ze goed contact met een grote vriendengroep. Ze ging graag naar de Gasthuiskerk in
Zierikzee en ook de Kring Schouwen bezocht ze
trouw. Ik vermoed dat wij elkaar begin van de jaren
'70 op één van de gespreksavonden van de Remonstranten ontmoet hebben. Ze stelde zich
nooit op de voorgrond, was heel bescheiden, gaf
wel haar mening en dat was altijd heel "to the
point". Bea was een lieve vrouw, die we absoluut
zullen missen.
Op vrijdag 10 augustus hebben we afscheid van
Bea genomen in de Gasthuiskerk in Zierikzee....
de kerk waar zij graag naar toe ging. Ds. Jan
Klijnsma leidde de dienst. Een groot aantal mensen was aanwezig om Bea te herdenken.
Erika von Eugen

Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij
anders aangegeven
02 sep
Ds. J.F. Klijnsma
09 sep
Gespreksgroep
16 sep
Ds. I.L. Tan
16 sept
Oecumenische Vredesdienst 19.00
uur RK kerk Achthuizen
23 sep
Gespreksgroep
30 sep
Dhr. W. Scholl
07 okt
Ds. J.F. Klijnsma
14 okt
Gespreksgroep
21 okt
Mr. A.A. Meiresonne
28 okt
Gespreksgroep
04 nov
Ds. J.F. Klijnsma
11 nov
Dienst in Dordrecht om 11.00 uur

Kaarslicht 1 juli
Wij zingen een loflied voor Hem
die ons door de nacht zal bewaren,
want licht zal er zijn waar zijn stem
het lied zingt van hemel en aarde.

Ledenadministratie

In juni ontvingen we het bericht dat te Nijkerk op
1 maart 2018 is overleden mevrouw G.N. Donsen-Jongejan. Mevrouw Donsen is jarenlang
abonneé geweest van Vrijzinnige Klanken en liet
gedurende vele jaren een bloemstuk verzorgen
bij de Kerstdienst. Wij wensen de familie veel
sterkte toe.
Op 9 juli 2018 mochten we vernemen dat ds. Jan
F. Klijnsma en zijn echtgenote Inge, zich hebben
laten overschrijven vanuit de Remonstranten in
Delft naar onze gemeente. Een en ander vooruitlopend op hun aanstaande verhuizing eind september naar Brouwershaven. Zij gaan daar
wonen in een voormalige pastorie aan de Haven
Zuidzijde nummer 7, postcode 4318 AJ.
Op 4 augustus 2018 is te Zierikzee overleden
Kaarslicht 17 juni
mevrouw Bea Ligthart – van der Spek. Zij was lid
Zondagmorgen
van onze gemeente. Zij is slechts enkele dagen
Het licht begint te wandelen door het huis
voor haar 87e verjaardag overleden. De afen raakt de dingen aan.
scheidsdienst, geleid door ds. Jan F. Klijnsma,
Wij eten ons vroege brood gedoopt in de zon.
was op vrijdag 10 augustus in de Gasthuiskerk te
Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een Zierikzee. Aansluitend was de begrafenis op de
glas gezet.
Algemene Begraafplaats te Zierikzee.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
Wij wensen haar man Joek, kinderen, kleinkindeDe handpalm is geopend naar het licht.
ren en verdere familie veel sterkte toe.
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Esther, een Perzisch sprookje.

Holle Bolle dag
Op 17 augustus was de Holle Bolle avondmarkt
te Sommelsdijk. Op deze markt waren van 14.00
tot 23.00 uur veel activiteiten in het centrum van
Sommelsdijk. Ook onze kerk was open. Nico en
Martin van de stichting De Vaanhoek prezen er
hun waren aan en deden naar verluid goede
zaken. Tevens konden belangstellenden de fototentoonstelling van Wim Weeda bekijken en uiteraard onze kerk bezichtigen en informatie inwinnen over de Remonstranten. Vooraf was er ruime
aandacht in de plaatselijke pers voor ons geweest
en het resultaat was dan ook dat het druk was.
Zowel binnen als buiten was het gezellig. Op de
stoep werd koffie en thee geschonken en de
beschikbare stoelen waren steeds bezet. Van de
zgn. 'Mijn God' posters hadden we van het Landelijk bureau Remonstranten te Utrecht banners
gekregen. Tussen 'Mijn God laat me zelf denken',
'Mijn God trouwt ook homo's' en 'Mijn God doet
niet aan dogma's' door, kon men naar binnen.
Folders met nadere uitleg werden daar uitgedeeld. Aan het begin en tegen 23.00 uur was het
rustig. Daartussen was er zelfs geen tijd om foto's
te nemen.Een drukke en zeer geslaagde dag.

4

De nieuwe voorstelling van Kees Posthumus &
Henk van Glabbeek heet 'Esther, een Perzisch
sprookje'.
In een schoonheidswedstrijd wordt Esther gekozen tot nieuwe koningin van Perzië. Wat de koning
dan nog niet weet: Esther is Joods. Kort daarna
dreigt haar volk te worden uitgeroeid door Haman,
de hoogste ambtenaar van het land. Esther komt
in actie om dat te verhinderen. Zij slaagt in haar
opzet. De dreiging wordt afgewend. Tot op vandaag herdenken Joden deze goede afloop met
een vrolijk feest: Poerim.
Op een dag besluit de koningin haar biografie te
laten schrijven door een gerenommeerd journalist. Hiermee komt zijn ambitieuze droom uit. Die
droom is snel voorbij, wanneer blijkt dat hij niet
vrij is in wat hij schrijft.
Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld
en verzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Esther
is het enige boek in de Bijbel waarin de naam van
God niet wordt genoemd. Het verhaal speelt in
het huidige Iran en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden.
In de voorstelling ‘Esther, een Perzisch sprookje’
presenteren verhalenverteller Kees Posthumus
en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en
muzikale versie van een oud oosters verhaal. Een
belangrijke rol is weggelegd voor de muziek. Van
Glabbeek bespeelt verschillende Perzische instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf. De
regie is in handen van Heleen Hennink.
De voorstelling is op dinsdag 16 oktober 2018
bij ons in de kerk. Zaal open 19.30, aanvang
20.00 uur.

Geaccepteerd worden door anderen, maar vooral jezelf aanvaarden zoals je bent is essentieel
voor je zelfvertrouwen. Een fundamentele gedachte is dat God je heeft gemaakt zoals je bent
en dat je Hem eer aandoet door de mens te
worden die Hij bedoelt heeft.
Tevreden zijn met jezelf is voor de Remonstranten
zelfvertrouwen met een metafysische dimensie.
Jezelf ‘goed’ vinden heeft dan niets te maken met
arrogantie of ongepaste trots, maar alles met
overgave en de acceptatie Gods schepsel te zijn.
De overgave om te worden wie je bent. Want
als God in jou gelooft, dan moet je dat zelf ook
doen.
Redactie (De redactie van Remonstranten.nl
bestaat uit Liesbeth Orthel, Joost Röselaers,
Michel Peters, Tom Harkema en Jaap Marinus.
Zij opereren vanuit het Landelijk Bureau in Utrecht
en komen wekelijks bij elkaar om voor jou de
meest actuele, inspirerende, verdiepende en/of
remonstrantse blogs te publiceren.)

Worden wie je bent
Worden wie je bent, wie wil dat nou niet? Zelfvertrouwen hebben, niet op basis van alle geweldige
dingen die je gedaan hebt, maar gewoon omdat
je vrede hebt met wie je ten diepste bent. Inclusief je minder goede kanten. Die zelfacceptatie
en een gevoel van eigenwaarde: het is vaak nog
een hele weg om dat te bereiken. Om te worden
wie je bent, helpt het als je kunt zeggen ‘mijn God
gelooft in mij, want Hij is de oorsprong van mijn
bestaan. Hij heeft mij gemaakt zoals ik ben’.

Eigenwaarde
Nederlanders zijn niet zo goed in het benoemen
van hun tevredenheid met zichzelf. Dat wordt al
snel weggezet als ‘trots’ en ‘arrogant’. Alsof ‘trots’
per definitie verwerpelijk is. Trots heeft te maken
met eigenwaarde. Met een gezonde inschatting
van waar je goed in bent en van wat je minder
sterke punten zijn.
Worden wie je bent is helemaal niet zo eenvoudig.
In dit land koppelen we onze eigenwaarde aan de
beoordeling van onze prestaties. We meten eigenwaarde niet af aan onze identiteit, niet aan
wie we zìjn, maar aan wat we doen. We zijn geneigd om elkaar vooral te beoordelen en te vertellen wat je niet goed doet.
Worden wie je bent, zelfaanvaarding, in je kracht
staan: het zijn allemaal uitdrukkingen die hetzelfde betekenen. Namelijk je eigenwaarde ontlenen aan het kennen van jezelf zoals je ten
diepste bent. Vrede hebben met jezelf. Inzicht
hebben in je sterke en zwakke eigenschappen, je
mindere kanten accepteren.

Bloemengroet
20 mei
03 juni
17 juni
01 juli
15 juli
05 aug
19 aug

Dhr. P. en mevr. W. Lesuis
Mw. A. Wildemans
Mw. C. de Schrijver
Mw. S. de Waal
Mw. F. Vis
Mw. C. de Schrijver
Mw. A. Wildemans

Mozes, heb vertrouwen
In het Bijbelverhaal (boek Exodus) over de brandende braamstruik krijgt Mozes van God een
persoonlijke opdracht. Hij moet naar de Farao
gaan om de Israëlieten te bevrijden uit Egypte.
Mozes is niet vereerd, maar twijfelt juist aan zijn
eigen geschiktheid voor deze taak. Hij heeft
weinig zelfvertrouwen. Mozes sputtert hevig
tegen, en noemt het ene na het andere bezwaar
vanwege zijn vermeende ongeschiktheid. God
weerlegt ze geduldig, maar wanneer dat geduld
op is wordt hij boos: Wie heeft jou gemaakt? Als
Ik vind dat je geschikt bent, dan zorg ik er ook
voor dat je deze taak aankunt. Met andere woorden: Stop met het afkraken van jezelf Mozes.
Daar beledig je God zelf mee.

Na 400 jaar keren we terug

Noteert u alvast 11 november in uw agenda. Op
zondag 11 november 2018 wil de Remonstrantse
Gemeente Dordrecht de historische gebeurtenissen rond de Synode van Dordrecht "recht zetten".
Het programma duurt van 11.00 - 16.00 uur rond
de Grote Kerk van Dordrecht. Hoe? Door op
symbolische wijze onze rechtmatige plaats weer
in te nemen. Samen met alle Remonstrantse
Gemeenten uit Nederland willen we de Grote Kerk
van Dordrecht officieel weer binnen trekken.
Zelfvertrouwen
Bij de Remonstranten is het belangrijk dat je jezelf Nadere berichten, o.a. over het vervoer, in het
kunt zijn en dat je eerlijk over jezelf kunt zijn. volgende nummer van Vrijzinnige Klanken.
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Vredesweek 2018

400 jaar Remonstranten

Thema van de Vredesweek 2018: Generaties
voor vrede!
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan
ook, staan steeds weer mensen op voor vrede.
Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan
ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen
veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.
Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere
rolmodellen - binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit
jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld.
En het waren jongeren die een nieuwe zwengel
gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit
te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al
hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van
elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan,
maar samen verdergaan.
Impact van oorlog
Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw
dat vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en -trauma’s worden vaak van ouder op
kind doorgegeven. Luister naar die verhalen, deel
ze, tijdens de Vredesweek, en daarna. Ook de
verhalen van mensen die nog steeds midden in
conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks
het geweld om hen heen, blijven inzetten voor
vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden
het verleden met het heden en ook mensen onderling.
We hopen dat de generaties deze Vredesweek
nog meer met elkaar verbonden raken. Dat jong
van oud leert, en oud van jong. Wanneer generaties samen optrekken, houden we een solidaire
samenleving. Generaties voor Vrede, hier en
verder weg.
De vredesdienst op Goeree Overflakkee vindt
plaats op zondag 16 september om 19.00 uur in
de Rooms Katholieke kerk te Achthuizen. De
dienst wordt georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep en ook het Oecumenisch koor
verleent haar medewerking.

Vierhonderd jaar geloven in vrijheid
In 2019 bestaan we vierhonderd jaar. Reden
om te herdenken, te vieren en ons gedachtengoed nader bekend te maken. Dat doen we rond
het thema ‘Vierhonderd jaar geloven in vrijheid’.
Een commissie onder leiding van Arriën Kruyt
is bezig om de nodige plannen uit te werken. In
januari 2019 barsten de festiviteiten los.

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.

Verantwoording collecten.
In de periode 13 mei t/m 19 augustus 2018 is
ontvangen in de collectes voor doelen buiten de
gemeente € 120,30, voor de eigen gemeente
€ 330,55. In de collecte voor de Diaconie is ontvangen voor het project Voedselbank GoereeOverflakkee € 87,05. In de collecte voor het Orgelfonds is ontvangen € 32,25.
In het koffiepotje is € 194,80 inclusief bijdragen
van de tentoonstellingen en de Holle Bolle dag
ontvangen. Van de kleigroep is een bedrag ontvangen van € 161,35.
Voor de gemeente is ontvangen een legaat van
€ 454,00.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester.

Extra collecten
02 sept
16 sept
30 sept
07 okt
21 okt
04 nov
18 nov
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Diaconie St. Warmte voor kinderen
in China
Collecte Vredesweek. PAX
Fonds Onderhoud gebouwen
Diaconie St. Warmte voor kinderen
in China
Jongeren gemeente Arminius
Diaconie St. Warmte voor kinderen
in China
Solidaridad

Kaarslicht 15 juli

COLOFON

Rafelranden van licht
In mijn donkerste gedachten,
hersenspinsels vol met schuld,
waar slechts schaduw kan vernachten,
hopeloos en onvervuld,

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 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: 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 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

zie ik licht naar binnen breken
door de muren en hun steen,
hoor ik mensen hoopvol spreken,
dwars door al het duister heen.
Wist je dat in heldere lichten,
ook als harten vrolijk zijn,
zelfs in mooie vergezichten
iets te vinden is van pijn?
Juist door al die rafelranden
leer ik waar de waarheid ligt
en die schat in beide handen
brengt een gloed op mijn gezicht.

Wijziging invulling landelijke
taken Joost Röselaers
Met ingang van 1 september a.s. zal Joost Röselaers terugtreden als Algemeen Secretaris van de
Remonstranten. Joost heeft dit besluit genomen
op basis van persoonlijke afwegingen. Zijn kracht
ligt primair op het gebied van vernieuwing, het
genereren van media-aandacht en het zoeken
van verbinding tussen de Remonstranten en de
samenleving. In zijn huidige functie heeft hij onvoldoende tijd en mogelijkheden om deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen.
Ook na 1 september zal Joost Röselaers zich voor
de Remonstranten landelijk blijven inzetten, op
een wijze waarop zijn kracht, talent en deskundigheid tot hun recht komen. Hij zal een leidende
rol blijven spelen in de media-presentie, vernieuwingsplekken, innovatieve projecten en de activiteiten rond 400 jaar remonstranten.

Kaarslicht 5 augustus
Met Adam is het begonnen. God zegende hem.
God noemde hem mens.
Ik zal zo met je zijn dat jij mens kunt zijn, dat je je
kunt ontplooien, dat je het redt.
‘Mens zul je zijn. Niet ondermaats, evenmin iemand die zijn maat te boven gaat. Mens.’
Nico Terlinden
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

De verhalenkamer
De Bossche Kunstenares Jolanda Moolenaar
(1969) exposeert haar portretjes en nieuwe collages van 9 september t/m 7 november 2018..
Haar portretjes hebben een multiculturele uitstraling. Ze zijn veelal in klein formaat. Allemaal serene portretjes, zoals Jolanda ze noemt, sommige kijken je aan, andere hebben hun blik neergeslagen. Ondanks de ingetogen karakters van de
'kopjes' komen ze dicht bij de kijker.
De grof opgezette achtergrond vol vlekken lijnen
en bladmotieven zijn een duiding van het innerlijk.
Een symbiose tussen emotie en buitenwereld.
Een groot aantal van deze kopjes vond al een
mooi plekje aan de muren van bewonderaars.
Naast deze portretjes zijn haar nieuwe collages
in gemengde techniek te zien.
Jolanda maakt gebruik van oude soms klassieke
prenten, moderne afbeeldingen en karakteristieke oude lijsten. Samengevoegd vormen ze authentieke beeldverhalen waar altijd een scherp en
verrassend randje aan zit. Het is werk dat uitnodigt om naar te blijven kijken en telkens nieuwe
details in te ontdekken. In eerste instantie mooie
werelden, die toch ook een duister kantje kunnen
hebben.
In de kunst van Jolanda Moolenaar heeft het
oude, klassieke verhaal altijd centraal gestaan,
en het is alsof zij met deze collagevorm nog beter
de stem voor haar verhalen heeft gevonden dan
eerder.
Jolanda studeerde in 1992 af aan de kunstacademie st Joost in ‘s-Hertogenbosch.

Monumentendag op 8
september
Op monumentendag is de kerk open van 10 uur
tot 16 uur. De ervaring is dat bezoekers vooral
nieuwsgierig zijn naar de kerk, het orgel en het
raam. Gasten wordt koffie aangeboden.

