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Pasen
Hoe vier je Pasen als de wereld in brand staat. Hoe kun je überhaupt geloven in opstandingkrachten,
in nieuwe mogelijkheden. Want dat is waar de paasgedachte garant voor wil staan. Dwars door de
krachten van de negativiteit, van de doodse krachten, die ons omringen, geloven dat het anders kan.
Door welke hoop laat je je levend houden. Ik wil twee getuigen in dichtvorm aan u voorleggen:
Ik ben niet langer bang voor de dood,
Ik ken zijn donkere en koude gang
die naar het leven leidt
heel goed.
 
Ik ben bang voor dat leven
dat de dood niet overstijgt,
dat onze handen doet verkrampen
en onze benen doet verstijven.
 
Ik ben bang voor mijn angst
en nog méér voor de angst van ànderen,
die niet weten waarheen ze op weg zijn
en die zich blijven vast klampen
aan iets dat zij voor leven aanzien
en dat – zo weten wij – de dood is!
 
Ik leef elke dag om de dood te doden,
ik sterf elke dag om het leven te baren
en in dit leven tot de dood
sterf ik duizendmaal
en kom ik duizendmaal weer tot leven,
door de liefde
die in mijn volk
de hoop levend houdt!
 
Dit schrijft Julia Esquival uit Guatemala.
Hoe kom ik door de doodse krachten weer tot leven. Elke keer, duizendmaal, weer tot leven komen.
Geloven dat het anders kan en mag.
O: denkt u, Guatemala is ver weg. Maar de inhoud van bovenstaand gedicht komt zeer dichtbij in
mijn eigen leven.
Opstanding, hoop op iets beters, in relatie met de oorlog in Iran. Ik kreeg een gedicht in handen
geschreven door een kleinzoon op school naar aanleiding van de oorlog in Iran.
Ik droom van een hemel op aarde: Ik wou dat de aarde leuk en mooi zou zijn.
Gewoon geen ruzie. Ruzie is oorlog en oorlog is ruzie.
Waarom blijft de aarde niet in mooie fleurige kleuren?
Je moet respect  voor elkaar hebben, je moet niemand voor zijn huidskleur uitschelden.
Wereldleiders konden jullie dit maar lezen.
Jullie moeten geen ruzie maken.
Wereldleiders maak het toch goed met elkaar.
Wij vinden het niet leuk, wij willen vrede op aarde,
Dus geen wrede mensen.
Help de daklozen: doe toch wat voor hun.
Denk niet alleen aan JEZELF.
                                                              
Ik denk dat dit kind uit groep 8, Pasen erg goed begrepen heeft.
Nu wij nog!
                                                       Ds. Jan F. Klijnsma
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In memoriam Johanna Nicoli-
na (Hannie) van Halewijn -
Goudappel
Op zondag 4 maart overleed Hannie van Halewijn
- Goudappel in het ziekenhuis van Dirksland op
de leeftijd van 88 jaar. Zij groeide op in Oostvoor-
ne, waar haar vader op het postkantoor werkte.
Later werkte zij als telefoniste op verschillende
locaties. Haar leven is niet altijd even gemakkelijk
geweest. Maar ik heb haar gekend, en velen met
mij, als een vrouw die glimlachend door het leven
ging, altijd voor je klaar stond en altijd een luiste-
rend oor had. Dat zij geliefd was bij velen, bleek
uit de vieringen van haar verjaardag. Iedereen
kwam met plezier van heinde en verre. In mijn
beginperiode ging Hannie nog wel eens naar de
kerk, maar later durfde zij niet meer goed, van-
wege lichamelijke ongemakken. Maar een goed
gesprek ging zij niet uit de weg.
Zaterdag 10 maart jl. hebben wij afscheid van
haar genomen in het crematorium te Rotterdam--
Zuid, waar haar familie liefdevol over haar sprak.
In het vertrouwen dat De Eeuwige niet laat varen
het werk van Zijn handen, geven wij haar over in
Zijn eeuwige hoede.
Ds. Jan F. Klijnsma

Kring Schouwen
Hoe gaat het met de Schouwen-Duivelanders ?
Nu, over het algemeen gaat het goed met ons !
Er zijn geen grote  veranderingen, we komen nog
steeds de eerste maandagavond van de maand
bij elkaar in Burgh en we hebben het boek: "Weg
met de Bijbel" in april uit. Voor de maand mei
moeten we dan een onderwerp voor één avond
bedenken, want het is niet zo handig om voor de
laatste bijeenkomst voor de zomerstop met een
nieuw boek te beginnen. We hebben helaas onze
dominee Jan Klijnsma een aantal keren moeten
missen, maar gelukkig nam Bram Schrier dat alle
keren goed waar. Daar zijn we heel blij mee ! We
hopen natuurlijk dat er voor de dominee een goed
herstel in zicht is en dat we hem binnenkort weer
in ons midden zullen zien. Voor allen een harte-
lijke groet van de overkanters.    Erika von Eugen.

Ledenadministratie
Op 13 februari 2018 is te Rotterdam overleden
mevrouw Neeltje Jacoba (Nel) Heijboer. Zij was,
voordat ze lang geleden naar Rotterdam verhuis-
de, lid van onze gemeente en tot haar overlijden
lezer van Vrijzinnige Klanken. Zij is 93 jaar oud
geworden.
Op 4 maart 2018 is te Dirksland overleden me-
vrouw Johanna Nicolina (Hannie) van Halewijn –
Goudappel. Zij was vriend van onze gemeente.
Zij is 88 jaar oud geworden.
Wij wensen beide families veel sterkte toe.

Uit de dienst met Ds. Marthe
de Vries
Huisgod 
 
De God van vader en van moeder
had geen huis, zoals bij onze bovenburen
waar hij open en bloot
boven het dressoir hing dood te gaan
 
Zo’n kruis heet crucifix, zei vader en was
uitsluitend katholiek. Niet voor de onzen.
Maar hoe ziet onze God eruit? Dat weet ik niet
antwoordde mijn vader naar eer en geweten.
 
‘k werd zwaar ziek en buurvrouw bad voor mij
zij bracht mij schoolboekjes uit haar jeugd-
voor het eerst zag ik de hemel: zuurstokroze
mijn besluit stond vast: ik wilde katholiek bekeerd.
 
Mijn vader reageerde gechoqueerd: wat of ik
dacht? Ik wilde voor God een huis, een lichaam,
een gezicht.
Maar God, volgens mijn vader, hoefde niet inge-
richt. Hij woonde in ieder van ons, moederziel en
heel alleen.
 
Bernlef (Uit Vreemde wil, 1994) 

Kaarslicht 21 januari
Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar
met vrede; wie in voor- en tegenspoed zegen
zoekt, mag binnentreden bij de Heer, zijn wij hier
thuis, kind aan huis.

Pasen en Remonstranten
Wat vieren remonstranten met Pasen?
Hoewel de viering van kerst over het algemeen
een sterker accent krijgt dan het Paasfeest, is
Pasen toch het grote feest van de kerk. Met
Pasen vieren wij dat het licht sterker is dan het
donker, het leven sterker dan de dood. Het is
een boodschap van hoop, die ons al eeuwen
lang overeind houdt.
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Paasontbijt
Op zondag 1 april a.s wordt u verwacht om 8.30
uur in onze kerk om deel te nemen aan ons
paasontbijt. Dit gezamenlijke paasontbijt is al vele
jaren een traditie in onze gemeente en verschil-
lende generaties genieten deze ochtend van
paasbrood, versierde eieren en wat er nog meer
bij zo'n paasdis hoort. Ondertussen is er gelegen-
heid voor een gezellig gesprek en volgt er na het
ontbijt de Paasdienst waarin voorgaat Dhr. W.
Scholl en Cantone voor u zal zingen.
 

De inschrijflijst ligt de komende weken klaar in de
kerk, maar u kunt ook bellen of mailen naar
Ilonka (0187486082) ivdsluijs@kpnplanet.nl

Goede Vrijdag 30 maart
Op vrijdagavond 30 maart a.s om 19.00 uur vindt
in onze kerk aan de Voorstraat 35 te Sommelsdijk
de dienst van Goede Vrijdag plaats. Ds. Jan
Klijnsma zal in deze dienst voorgaan en het koor
van de gemeente 'Cantone' zal o.l.v. Sjaliene de
Waal voor u zingen. Tevens gebruiken wij in deze
dienst het avondmaal, waaraan iedereen naar
goed Remonstrants gebruik, aan deel kan
nemen. U wordt allen van harte uitgenodigd om
met deze dienst op weg te gaan naar Pasen........

Kaarslicht 4 februari
 
Storm
Waaiende wuivende golven,
land onder water bedolven,
beukend, brekend, spattend uiteen.

  De zee is geweldig als geen één,
  ze is machtig, ze is prachtig.
  Na de storm de rust,
  de zee en de kust likken hun wonden.
  De baren bedaren,
  de zee zal de vrede bewaren,
  tot een volgende keer,
  dan raast zij weer,
  waarna de lucht opnieuw zal klaren.
  Marc Philippart

Bloemengroet
04 februari     Dhr. J. v.d. Marel
18 februari     Mw. R. Visser
04 maart        Dhr. en Mw. K. Appel

Kaarslicht 18 februari
Ik zie het donker
vooral
als een licht dat speelt.
Het donker beweegt van zwaar naar licht.
Donker is nooit alleen maar
donker.
Roel Brakenhoff

Extra collecte Paasmorgen
UAF
Het Universitair Asiel Fonds ondersteunt hoger
opgeleide vluchtelingen bij het realiseren van
een passende maatschappelijke positie. Dat doet
het UAF door hen te steunen bij hun studieplannen en
bij het vinden van een baan. Het UAF verleent
materiële en geestelijke steun om hun studie
in Nederland te kunnen voortzetten en succesvol
te beëindigen, en de organisatie verleent hen
steun bij het verwerven van een plaats op de
arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding. Ook
geeft het UAF voorlichting over de mensen voor
wie zij werken en treedt zij op als belangenbehar-
tiger.
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Dr. T. R. Barnard over
Arminius
Op dinsdagavond 6 februari jl. vond in de Remon-
strantse Kerk een informatieve avond plaats over
“Arminius”.
“Jacobus Arminius werd opgevoed door Theodo-
rus Aemilius, een priester met protestantse sym-
pathieën. Omstreeks 1572 (het jaar dat Oudewa-
ter veroverd werd door de opstandelingen) ver-
huisde Aemilius met Arminius naar Utrecht.
Waarschijnlijk studeerde Arminius daar aan de
Hieronymusschool. 
Nadat Aemilius in 1574 of 1575 overleed, kwam
Arminius in contact met de wiskundige Rudolphus
Snellius, die ook uit Oudewater kwam. Snellius
liet Arminius studeren aan de Universiteit van
Marburg, waar Snellius hoogleraar was. In 1576
schreef Arminius zich als student vrije kunsten en
theologie in aan de (pas opgerichte) Universiteit
van Leiden. 
Tijdens zijn studie viel hij zo op, dat hij van het
kramersgilde van Amsterdam een beurs kreeg
om verder te studeren in Genève. Arminius stu-
deerde daar onder de opvolger van Calvijn,
Theodorus Beza. Na zijn studie in Genève
(waarbij hij enkele semesters in Bazel door-
bracht), reisde hij in 1586 naar Italië. In 1587 werd
hij beroepen als predikant in Amsterdam. In 1588
werd Arminius bevestigd als predikant van de
Oude Kerk.”
Deze wetenswaardigheden en nog veel meer
werd met behulp van een powerpoint presentatie
door Dr. Tjaard Barnard aan de belangstellenden
voorgeschoteld.
Tijdgenoten zoals, Johannes Uyttenbogaert
(1557-1644), Maurits van Oranje, Gomarus
en Johan van Oldenbarnevelt kwamen in het
enthousiaste betoog van Tjaard Barnard voorbij.
En ook gebeurtenissen die belangrijk waren voor
de Remonstranten, zoals  het indienen van de 
‘Remonstrantie’ in 1610 en de  Synode van
Dordrecht 1618-1619. Al met al een interessante
avond die werd besloten met napraten over de
avond door de aanwezigen onder het genot van
een hapje en drankje.
We zijn Dr. Tjaard Barnard erg dankbaar voor zijn
snelle ‘invalbeurt’ op deze avond, die gereser-
veerd was voor de toneelvoorstelling over Armi-
nius, die helaas wegens ziekte van de hoofdrol-
speelster niet door kon gaan.
IlvdS

Kerkdiensten

25 mrt Gespreksgroep
30 mrt Ds. J.F. Klijnsma, aanvang 19.00

uur. Goede Vrijdag
01 apr Dhr. W. Scholl Pasen
08 apr Gespreksgroep
15 apr Ds. J.F. Klijnsma
22 apr Gespreksgroep
29 apr Dr. E.H. Cossee
06 mei Ds. J.F. Klijnsma
13 mei Gespreksgroep
20 mei Ds. J.F. Klijnsma
03 juni Mr. A.A. Meiresonne
17 juni Dr. K.J. Holtzapffel

Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij
anders aangegeven. 

Extra collecten
30 mrt Project Geloof & Samenleving, Tent

of Nations.
01 apr Project Geloof & Samenleving, UAF,

een toekomst voor vluchtelingen in
Nederland.

15 apr Fonds onderhoud gebouwen
29 apr Orgelfonds
06 mei Diaconie Voedselbank GO
20 mei Project Geloof & Samenleving, Stich-

ting Landelijk Ongedocumenteerden
Steunpunt (LOS).

03 juni Diaconie Voedselbank GO
17 juni Project Geloof & Samenleving. Va-

kantiebureau.
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Verantwoording collecten
In de periode 22 januari t/m 11 februari 2018 is
ontvangen in de collectes voor doelen buiten de
gemeente € 30,90, voor de eigen gemeente
€ 219,45. In de collecte voor de Diaconie is ont-
vangen voor het project Zanskar scholen € 37,10
en voor het Werelddiaconaat € 29,85. In de col-
lecte op de avond over Arminius is ontvangen
€ 70,00.
In het koffiepotje is € 81,20 inclusief bijdragen van
de tentoonstellingen en de repetities van het
Oecumenisch Koor ontvangen. Van de kleigroep
'Steengoed' is een bedrag ontvangen van € 45,00.
Voor de gemeente is ontvangen een gift van
€ 253,05.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester

Kaarslicht 4 maart
Hemels geluk
Geluk is geen voorwaarde
om te overleven
zonder geluk gaat het leven gewoon door
 
Maar soms
is er een dag dat alles past
en op zijn plaats valt
wanneer het stil is van het juichen
en de hemel onbewolkt teruglacht
 
Dan waait er
uit alle windstreken
geluk
rechtstreeks van God

Houvast
Houvast. Na een hele serie bijeenkomsten over
dit onderwerp was zaterdag 10 maart jl. in Hen-
gelo dan de beraadsdag waar ‘Houvast” het
thema zou zijn.
Wilma en ik vertrokken vroeg. Om 10.30 zou het
ochtend programma beginnen. We waren ruim op
tijd. In de foyer van de Waterstaatskerk werden
we met koffie en een keus uit heerlijke koekjes
ontvangen. We kregen het programma en konden
kaartjes uitzoeken voor de workshops die wij
wilden volgen in de middag. 
Na een hartelijk welkom door ds. Kirsten Slette-
naar, de predikant van de gemeente Twente,
werd de dag geopend met een lezing in de kerk-
zaal door André Droogers, emeritus hoogleraar
Culturele Antropologie aan de VU. De titel “Speels
houvast” bleek de vlag te zijn voor een zeer
boeiende inleiding over de verhouding tussen
spel, macht en religie. Zijn verhaal was goed te
volgen door een PowerPointpresentatie  waarin
de punten uit zijn betoog getoond en geïllustreerd
werden. Op een aantal momenten werden we als
toehoorders aan het werk gezet  met de vraag om
2 minuten met buurman of buurvrouw in gesprek
te gaan over een vraag waarin het besprokene
toegepast kon worden of een vraag waarin ieder-
een gevraagd werd voor zichzelf een antwoord te
bedenken op zo’n vraag.
Vanuit de stelling dat mensen  ‘betekenisgevers’
zijn, betoogde André Droogers dat zingeving
ontstaat in het speelveld dat ligt in de driehoek
tussen religie, macht en spel. Alle begrippen
werden door hem toegelicht. Hij beëindigde ten-
slotte zijn betoog met de foto van een wandkleed
van de kunstenaar Grayson Perry, waarin diens
knuffel uit zijn jeugd als een stripfiguur centraal
staat in een verzameling gelovigen van verschil-
lende aard met hun kerken, symbolisch van wat
mensen gescheiden kan houden tenzij iedereen
zich houdt aan de titel (vrij vertaald) . “Ga licht-
voetig met je overtuigingen om”.
Na een heerlijke biologische en vegetarische
lunch verzorgd door "Het Paradijs” uit Enschede
volgde Wilma ’s middags de workshops ‘Houvast
in poëzie’ en ‘Film (verhalen) als nieuw houvast’.
Ik bezocht de workshops 'Houvast in muziek' en
'Houvast bij Marcus'.
We kunnen terugkijken op een fijne inspirerende
dag, die de lange reis meer dan waard was.
Spreek ons aan als u meer wilt weten.
Bram Schrier
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Twee op de kansel
Op 4 maart jl. waren er twee op de kansel in
Sommelsdijk: dr. Tjaard Barnard en mr. André
Meiresonne. Het thema was ‘Het licht schijnt in
de duisternis’. André maakte met zijn zoon Wris-
ter in de Lijdensweek van 2017 een reis naar
Duitsland, Polen en de Oekraïne. Er werd een
korte video-impressie getoond die ze maakten
van hun tocht langs indrukwekkende plekken.
Hoe kunnen we ons bevrijden van angst en haat?
Hoe kunnen we leren vertrouwen op het licht dat
in ons is? Hoe kunnen we in vrede en vrijheid
leven?
Het was een indrukwekkende en inspirerende
dienst. Waarin Tygo op zijn nieuwe viool een mooi
stuk van Telemann speelde.
We zongen de volgende liederen:
Psalm 138 vers 1, 2 en 4. U loof ik, Heer, met hart
en ziel, het Antwoordlied,Lied 413 'Grote God, wij
loven U', Lied 536 'Alles wat over ons geschreven
is', Lied 362 'Hij die gesproken heeft een woord
dat gáát'. Gelezen werd Psalm 22 en Mattheus
28 vers 16 – 20.De tekst was uit Mattheus 28 vers
20. "En houd dit voor ogen: ik ben bij jullie, alle
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." 
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

'Licht in het huis'
  Licht is het huis
  waar mensen ontmoeten
  gesprekken ontstaan
  vriendschappen groeien
  Warm is het huis
  waar mensen samen zijn.
                                                   Gerda

Kunstkijk 2018
Van 9 -13 mei 2018 wordt de jaarlijkse Kunstkijk
weer georganiseerd.
In onze kerk wordt dan geëxposeerd door Marian
Mutsaerts, met ruimtelijke objecten en Ingrid
Kruit, met tekeningen.  Ingrid Kruit exposeert dan
al in onze kerk want zij is de exposant die met
haar werk de huidige expositie opvolgt. Het werk
waarmee ze bij ons exposeert is een serie teke-
ningen van kwallen. Haar werk is te bewonderen
van 6 mei tot en met 7 juni 2018. Ingrid Kruit
studeerde  aan de Academie van Beeldende
Kunsten te Rotterdam en woont in Oud-Beijer-
land.

'Kijk op wonen'
Een expositie van Wilma Schrier en leden van de
keramiekgroep Steengoed.
Een expositie in de Remonstrantse kerk aan de
Voorstraat 35 te Sommelsdijk van
28 februari - 2 mei 2018
Leden van de keramiekgroep 'Steengoed' heb-
ben uit plakken klei diverse bouwwerken ge-
maakt.
Wilma Schrier heeft in verschillende woonomge-
vingen gefotografeerd en er passende foto's bij
gemaakt. Wilma heeft gekozen voor zwart-wit
fotografie omdat ze dat passend vond bij de so-
bere kleuren van de keramiek.
Gerda van Dijk geeft in een aantal gedichten haar 
'kijk op wonen'.
U bent van harte welkom bij 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. Zie ook
https://sommelsdijk.remonstranten.nl/


