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Spreken met God
Iedere godsdienst kent het gebed. Alleen of samen; met woorden of zonder woorden; met bestaan-
de woorden of met zelfgemaakte woorden.
Bisschop Robinson uit Woolwich had wel gelijk, toen hij zei dat wij, vrijzinnigen, niet het type zijn,
dat bidt. En toch... Robinson geeft alleen een accent aan of een trend. Wij kennen wel degelijk, ook
uit eigen ervaring, de functie van het gebed.
Gebed actualiseert een relatie met God. Ook wanneer men God ervaart als het ondoorgrondelijke
Mysterie of als “de grond van ons bestaan“ dan toch wordt die relatie met God in het gebed persoon-
lijk. Gebed veronderstelt een persoonlijke God, dat wil zeggen: niet een God als persoon, maar een
ik-Gij-relatie die bespreekbaar wordt gemaakt.
Zonder God is er geen gebed, misschien wel meditatie of zelfinkeer, maar geen gebed, want gebed
veronderstelt een gesprekssituatie, ook al bidt men zonder woorden. Ik voel gebed wat anders aan
dan meditatie, gebed is nooit een zich leeg maken. Gebed zie ik actiever, doordringen op God,
terwijl ik meditatie meer ervaar als een je terugtrekken uit de wereld. In het gebed speelt de wereld
mee, niet als iets dat verlaten moet worden, maar als iets wat verhelderd moet worden, het is mijn
wereld, onze wereld, die vaak juist aanleiding is tot gebed, of doen. Martin Buber zegt: “er is in onze
tijd een soort godsverduistering, daarom is bidden minder vanzelfsprekend dan vroeger".
Voor mij is bidden: verantwoordelijkheid op je nemen voor deze wereld en volharden in het toekomst-
visioen van God zelf-met God volharden in de hoop dat ooit gerechtigheid als een zon aan de hemel
zal staan. Als vrijzinnige ga ik niet uit van de werking van een gebed. Wanneer ik de voorbeelden
gebruik zowel in mijn persoonlijk leven als in de kerkdienst, dan bedoel ik daarmee dat ik mij ver-
bonden voel met de grenssituaties van anderen, dat is voor mij de zin van de voorbede. Zo kan ik
bidden voor vrede en daarmee geef ik aan dat ik mij verbonden voel met de grenssituatie waarin de
wereld zich bevindt.
Ds. Jan F. Klijnsma

Jaarverslag 2017
Rondom nieuw beleid/werkplan
Het is ons redelijk goed gelukt om ons ook in 2017
in de plaatselijke bladen te presenteren. Als doel
was gesteld het op peil houden van het aantal
leden en vrienden. Die doelstelling is helaas niet
gehaald, het aantal leden is in totaal met 1 afge-
nomen en ook het aantal vrienden is met 1 afge-
nomen. Het beoogde radiospotje voor de Kerst-
viering kon helaas wederom niet doorgaan,
omdat we weer de enige gemeente waren die
landelijk een nieuw spotje nodig hadden. Regel-
matig waren we wel in de picture met de tentoon-
stellingen in onze kerk en de twee uitvoeringen
van de heer Posthumus. Ook voor 2018 proberen
we weer eenzelfde resultaat te bereiken.
Kerkdiensten en liturgie 
Voor de reguliere diensten kunnen we gelukkig
naast onze eigen predikant terugvallen op vele
gastpredikanten. Op Schouwen Duiveland
komen leden, vrienden en belangstellenden een
keer per maand bij elkaar in een huiskring. In onze
gemeente neemt de cantorij “Cantone” een be-
langrijke plaats in met een  ledenaantal van ca.
15 personen. Zij treden op bij speciale diensten.
Het paasontbijt vindt jaarlijks plaats vóór de

paasdienst op zondag. De adventsviering vond
dit jaar ’s-avonds plaats op 21 december.
Pastoraat 
De omvang van het dienstverband van onze
predikant is sinds 1 februari 2014 37%.
Zowel predikant als enkele gemeenteleden be-
zoeken regelmatig onze oudere leden en vrien-
den en staan hen zonodig bij.
Samenwerking 
De gemeente is vertegenwoordigd in een oecu-
menische werkgroep waaraan een aantal PKN--
gemeenten en de RK-parochies op Goeree-
Overflakkee deelnemen. De werkgroep organi-
seert eenvoudige soepmaaltijden op iedere
dinsdag in de lijdenstijd, een gezamenlijke dienst
in de week van gebed voor eenheid van de
Christenen, een gezamenlijke dienst in de vre-
desweek en een herdenkingsdienst voorafgaand
aan de dodenherdenking op 4 mei. Daarnaast
wordt op initiatief van deze werkgroep in onze
kerk iedere eerste woensdag van de maand een
stiltecentrum ingericht.
Tot slot is in 2017 is aan het gebouw groot onder-
houd uitgevoerd. Dit heeft een behoorlijke hap uit
het daarvoor bestemde fonds onderhoud gebou-
wen genomen, maar het gebouw staat er nu weer
netjes bij en de glas in lood ramen zijn hersteld.
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'De actualiteit van Arminius'
toneelvoorstelling
Op  6 februari a.s. vindt in de Remonstrantse
kerk aan de Voorstraat de toneelvoorstelling 
'De actualiteit van Arminius' plaats.
Ingrediënten van deze vertelvoorstelling zijn
verhalen, geschiedenis en muziek. Naast de
maker, acteur Marijke Broekhuijsen, werken
mee:  Erik Raaijman en Jaap van Kampen. Ma-
rijke Broekhuijsen is acteur en cultuurpedagoog.
Erik Raaijman is musicus en Jaap van Kampen
socioloog.
 
Om Arminius tot leven te wekken, duik je in de
geschiedenis, in de wereld waarin hij opgroeide,
zijn predikant- en hoogleraarschap vervulde. En
waarin hij in conflict kwam met zijn collega
Gomarus. Het blijkt een wereld vol tegenstellin-
gen, oorlogsgeweld en gevaar, maar ook van
subtiele politieke, religieuze en wetenschappelij-
ke nuances. In alle opzichten verrassend!
 
Het ‘beroemd/berucht’ geworden conflict tussen
Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over
de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt
of heeft de mens invloed op zijn eigen leven?
Predestinatie lijkt een gedateerd onderwerp,
maar wie de verhitte discussies volgt n.a.v.
Swaab’s boek ‘Wij zijn ons brein’ weet beter. Wij
worstelen vandaag nog steeds met de vraag in
hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of zijn
wij het resultaat van toeval, milieu of genen?
 
In het 17e eeuwse conflict tussen Arminius en
Gomarus schuilt nog een actueel thema. Aanhan-
gers van Arminius waren ‘rekkelijk’, die van
Gomarus ‘precies’. Wat betekent ‘rekkelijk’ nu, in
een tijd van toenemende polarisatie, waarin de
verworvenheden van de verlichting ter discussie
staan,  hoe kun je enerzijds sterk afwijkende
opvattingen accepteren en waarderen, ander-
zijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht
voor een menselijke samenleving? 
Sommigen leven in hun absolute eigen gelijk:
andersdenkenden of -gelovigen worden als ge-
sprekspartner uitgesloten, zijn niet de moeite van
het gesprek waard. Wat betekent dan tolerantie,
‘rekkelijkheid’?
De kerk is open om 19.30 uur en de voorstelling
begint om 20.00 uur. Toegang is gratis!  U bent
van harte uitgenodigd op deze  interessante
avond in de Remonstrantse kerk.

Jacobus Arminius. Was hoogleraar theologie
in Leiden. Zijn volgelingen worden ook wel
arminianen, rekkelijken of remonstranten
genoemd.

Beraaddag 2018
De Remonstrantse Beraaddag gaat over het
thema ‘Houvast’ dit jaar. De Remonstranten
trekken nu eens naar het Oosten des lands, want
de dag wordt gehouden 10 maart 2018 van
10.30 – 16.30 uur in de Waterstaatskerk, Delde-
nerstraat 26 in Hengelo (OV). De grondslag voor
het denken over dit thema is gelegd door predi-
kant Koen Holtzapffel, die een boek schreef dat
ook ‘Houvast’ als titel heeft. Het programma krijgt
steeds vaster vorm. Hoofdspreker is André
Droogers, emeritus hoogleraar culturele antropo-
logie aan de VU. Verder is al duidelijk dat ‘liefdes-
filosoof’ Jan Drost een workshop gaat houden,
dat er workshops komen over houvast in de
mystiek en in de bijbel en dat we houvast gaan
zoeken in creatieve vormen als zang, de teken-
kunst en de poëzie. Voor elk wat naar zijn of haar
gading dus. In februari treft u het volledig pro-
gramma aan op de landelijke site van de Remon-
stranten. Lees daar ook al wat hoogleraar André
Droogers schrijft over het onderwerp van zijn le-
zing.
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Kerst 2017
Zondagavond 24 december jl. vierden we in de
Remonstrantse kerk, Kerstavond met elkaar. Met
ds. Jan Klijnsma op de kansel zongen we na het
aansteken van de Paaskaars gezamenlijk het lied
503 ' We staan aan de kribbe, aanschouwen de
bron, de oorsprong der schepping, de opgaande
zon'
Na het antwoordlied, gebed en de lezingen uit
Lucas 2 zongen we lied 476 'Nu zijt wellekome'.
Na de overdenking van ds. Jan zong Chloë het
prachtige 'Il est ne le divin enfant'. En de gemeen-
te antwoordde hierop met lied 483 'Stille nacht,
heilige nacht'. Het koor van de gemeente Canto-
ne zong in deze dienst 'It came upon a midnight
clear','Diamond bright' en 'A Christmas prayer' en
met de aanwezigen samen 'Go tell it on the
moutain' welke enthousiast ten gehore werd ge-
bracht. Alle liederen deze avond werden begeleid
door Sjaliene de Waal op piano en Tygo de Waal
op viool.
Aan het eind van deze sfeervolle avond klonk uit
volle borst, 'Ere zij God'.
We willen iedereen, die op welke wijze dan ook
aan deze avond heeft meegewerkt, hartelijk be-
danken.   Ivds 

Extra collecten
04 febr Diaconie. Werelddiaconaat
18 febr Wilde Ganzen
04 mrt Diaconie st. Zanskar scholen
18 mrt Kerk in Aktie
30 mrt Project Geloof & Samenleving,

Tent of Nations.
01 apr Project Geloof & Samenleving,

UAF, een toekomst voor vluchtelin-
gen in Nederland.

15 apr Fonds onderhoud gebouwen

Kerkdiensten

04 febr Ds. J.F. Klijnsma
11 febr Gespreksgroep
18 febr Ds. M.F. de Vries
25 febr Gespreksgroep
04 mrt Ds. J.F. Klijnsma
11 mrt Gespreksgroep
18 mrt Ds. P.L. van Asselt
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

Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij
anders aangegeven. 

Ledenadministratie
De familie Schilperoort is vanuit Ooltgensplaat, in
afwachting van een nieuwe woning in Middelhar-
nis / Sommelsdijk, tijdelijk verhuisd naar chalet-
parc "Duinoord" in Westenschouwen. Hun post-
adres is postbus 350 te 3240 AJ Middelharnis.
Wij wensen hen veel succes met hun zoektocht
naar een nieuwe woning en een goed verblijf in
Westenschouwen.

Kaarslicht 7 januari
De ziel moet altijd op een kier, zodat wanneer de
Hemel zoekt Hij niet te wachten hoeft of bang is
dat Hij stoort en weggaat eer de Gastvrouw de
grendel van de Voordeur doet, op zoek naar de
volmaakte Gast die haar niet meer bezoekt.
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Adventviering 
Op 21 december jl. werd weer traditioneel de
advent viering gehouden in onze kerk. Het was
een mooie en goed bezette avond.
Aan een sfeervol versierde, lange tafel luisterden
we naar verhalen die vertelt werden door Lieke ’t
Hart en Wanda Drenthe. Rob en Lieke zongen
"Het was een maget uytverkoren". Rob Soeteman
en Dick Muller verrasten ons met prachtig orgel-
spel en ons koor Cantone o.l.v. Sjaliene de Waal
zong "De engel Gabriël" en "Gaudete". Samen
zongen we de liederen 444, 439 vers 1 en 2 en
tot slot lied 442. 

Collecte 1 april
De eerste collecte met Pasen is voor een project
van Geloof & Samenleving: UAF, een toekomst
voor vluchtelingen in Nederland. 
Het Universitair Asiel Fonds ondersteunt hoger
opgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een

Collecte 30 maart
De eerste collecte op 30 maart 2018 is voor Tent
of Nations, een project van Geloof & Samenle-
ving.
Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Be-
thlehem. Samen met zijn familie en buitenlandse
vrienden runt hij een boerenbedrijf met daarop
het project Tent of Nations (sinds 2000), een
ecologische boerderij waar educatie centraal
staat. Ondanks de moeilijke omstandigheden en
voortdurende bedreiging van confiscatie van het
land, zet de familie Nassar zich op een geweld-
loze en zeer creatieve manier in, onder het motto
“Wij weigeren vijanden te zijn”. Tent of Nations
nodigt mensen van over de hele wereld uit zich
te verdiepen in hun situatie, werk en visie: to
come, to see and to act. Voor nadere informatie
zie de website http://www.tentofnations.org/

Mijn God gelooft in mij
Welk beeld van God heb ik als ik zeg: ‘Mijn God
gelooft in mij?’ In iemand geloven heeft voor mij
alles te maken met zien en gezien worden. Een
belangrijk thema in de bijbel. Een heel belangrijk
thema in ons dagelijks leven. Net zoals niet ge-
zien zijn. Niet gezien zijn doet een mens scheef-
groeien. Niet gekend zijn in wie je van binnen bent,
is één van de pijnlijkste en misschien zelfs wel
een verwoestende ervaring. Soms groeit een
mens scheef aan vreselijke omstandigheden: in
een oorlogssituatie, door misbruik, als niet ge-
wenst kind in een disfunctioneel gezin en soms
groeit een mens scheef bij goedbedoelende ou-
ders die de aard of de geaardheid van hun kind
niet begrijpen. Of ouders projecteren al hun hoop
en verwachting in het kind: ‘Kees moet later de
zaak overnemen’, maar Kees wil eigenlijk ballet-
danser worden en hij voelt zich doodongelukkig
in de zaak. Dat doet van alles met het zelfbeeld
van een mens, maar ook – denk ik – met het beeld
dat hij of zij heeft van de werkelijkheid en even-
tueel met een beeld van God. –
Roos Ritmeester, predikant van de remonstrant-
se gemeenten in Schoonhoven en Oude
Wetering

passende maatschappelijke positie. Dat doet het
UAF door hen te steunen bij hun studieplan-
nen 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 ver-
leent 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 belangen-
behartiger.
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Carnaval
Geloof en humor: gaat dat wel samen? Als gelo-
ven zo’n serieuze zaak is kun je dan wel echt
plezier hebben? Maar religie en lichtvoetigheid
sluiten elkaar helemaal niet automatisch uit. Denk
aan het volksfeest van het carnaval. Wie om
zichzelf kan lachen, zal anderen niet zo snel van
godslastering betichten. Mijn God kan tegen een
grapje.  

Wat is carnaval
De geschiedenis van carnaval laat zien dat het
feest een stevige oorsprong heeft in het religieu-
ze leven. In die zin kun je carnaval onder de
christelijke feestdagen scharen. Want wat is
carnaval?

Vastentijd
Het echte carnaval gaat vooraf aan de christelijke
traditie van het 40 dagen vasten die begint op
Aswoensdag. Die vastentijd beslaat officieel de
40 dagen tot Pasen en is bedoeld als een periode
van bezinning. Met vasten hopt men geestelijke
groei te bereiken door af te zien van alle lichame-
lijke geneugten. Want dat is vasten: 40 dagen lang
geen of matig zijn met voedsel, drank, slaap en
seks. Voorafgaand aan deze sobere periode was
en is het gebruikelijk eerst flink los te gaan met
eten, drinken en feesten. Tot met Aswoensdag
het vasten begint.

Christelijke feestdag
In de middeleeuwen duurde carnaval zelfs de hele
periode tussen kerst en vasten. Het gelovige volk
stak tijdens het carnaval bij voorkeur de draak met
allerlei heilige tradities en regels van de katholie-
ke kerk.
Er werden ezelsmissen opgedragen en geestelij-

ken werden rondge-
reden op mestkar-
ren.                 
Het tegenwoordige
tonnepraten en de

uitbundige carnavalsoptochten zijn daar moderne
afgeleiden van.
Er was altijd een groot verschil in de katholieke
en protestantse kijk op carnaval en op feesten in
het algemeen. Na de Reformatie – in de 16e
eeuw – was het gedaan met het ‘losbandige’
carnaval. Protestantse geestelijken legden de
nadruk op de soberheid van het vasten en slaag-
den erin de carnavalscultuur volledig uit te ban-
nen. Het feest kwam pas in de 19e eeuw weer
terug onder invloed van de Franse bestuurders.

De herwaardering van het carnaval beperkte zich
echter tot zuidelijk Nederland. En werd daarmee
tot een feest van het overwegend katholieke
volksdeel.

Religie en vrolijkheid
Soberheid of juist uitbundigheid lijken vooral
cultureel bepaald in een religieuze context. Of
andersom: de religieuze context blijkt cultureel
bepaald. Wereldlijkheid en religieuze cultuur
lopen vaak door elkaar bij vrolijke volksfeesten
als het carnaval. De combinatie van religie en
vrolijkheid of god en humor heeft al snel de con-
notatie van godslastering.

Geloof is een serieu-
ze zaak, maar remon-
stranten houden ook
van luchtigheid in de
kerkelijke cultuur. Ze
hebben oog voor de
ontspannen kanten

van geloven. Als echte protestanten zijn ze ge-
wend aan relatieve soberheid. Maar tegelijkertijd
staan ze ook midden in de wereld en dicht bij de
uitbundige wereldse cultuur. Vrolijkheid en plezier
zijn goede dingen. Het evangelie is immers letter-
lijk een blijde boodschap. Een boodschap die
bevrijdt en ontspant. Geloof en vrolijkheid gaan
heel goed samen. 
 
Bron: website Remonstranten

Verantwoording collecten
In de periode 4 december 2017 t/m 21 januari
2018 is ontvangen in de collectes voor doelen
buiten de gemeente € 99.58, voor de eigen ge-
meente € 288,50. In de collecte voor de Diaconie
is ontvangen voor het project Zanskar scholen
€ 49,10. In de collecte voor het fonds onderhoud
gebouwen is ontvangen € 22,25. In de collecte
voor Advent is ontvangen € 198,70.
In het koffiepotje is € 167,20 inclusief bijdragen
van de tentoonstellingen en repetities Oecume-
nisch Koor, ontvangen. Daarnaast is nog € 40,00
van de tentoonstellingen ontvangen.
Van de kleigroep is een bedrag ontvangen van
€ 50,00.
Voor de gemeente is ontvangen een gift van
€ 253,05.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester
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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
Beverhof 15, 2623 EP Delft
tel: 015 - 2855307 - 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

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering voor onze leden en
vrienden is dit jaar gepland op maandag 19 maart
2018. Aanvang 20.00 uur. De kerk is om 19.30
uur open. De voorlopige agenda is:
01. Opening door de voorzitter.
02. Vaststelling agenda.
03. Mededelingen en ingekomen stukken m.b.t. 
      de jaarvergadering.
04. Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 
      maart 2017.
05. Financieel verslag 2017.
06. Begroting 2018.
07. Verslag van de kascommissie en benoeming 
      nieuw lid van de kascommissie.
08. Jaarverslag van de gemeente over 2017.
09. Rondvraag.
10. Pauze.
11. Tijd voor wat oude of nieuwe liederen.
12. Sluiting.   
Het is de bedoeling om na de pauze diverse lie-
deren te zingen. Dat kunnen oude bekende lie-
deren zijn of nieuwe liederen uit het liedboek die
(vrijwel) nooit aan de orde komen. Heeft u speci-
ale wensen, dan kunt u die doorgeven aan de
kerkenraad. Uit het aanbod maakt de kerkenraad
een keuze. Ds. J.F. Klijnsma zorgt voor verbin-
dende teksten.
De definitieve agenda wordt u begin maart toe-
gezonden, samen met het verzoek om uw bijdra-
ge voor 2018 over te maken.

Abonnementsgeld 2018
Ondanks de gestegen kosten voor het drukken
en verzenden van ons blad houden we dit jaar
het abonnementsgeld hetzelfde als de vorige
jaren. Wij vragen aan onze abonneés van
Vrijzinnige Klanken het abonnementsgeld over
2018 van € 10,00 over te maken op bankreke-
ningnummer NL80 INGB 0000 2543 69 ten
name van Remonstrants Gereformeerde Ge-
meente Sommelsdijk te Dirksland. Bij voorbaat
dank voor uw medewerking. JdV

Kaarslicht 3 december
Verwachting is ten diepste hoop
Hoop op gezondheid en ziekte die niet isoleert.
Hoop op gesprek en conflicten die ons niet klein
krijgen.
Hoop op een wereld waar, al wat het maar even,
wij kunnen zingen en vieren, opdat alles wordt
voldragen.
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Kijk op wonen
Na de expositie van de reizende dichters over hun
10 jarig jubileum volgt de expositie van de kera-
miekgroep "Steengoed" in samenwerking met
Wilma Schrier. Het thema is 'kijk op wonen' De
leden van de keramiekgroep hebben diverse
soorten gebouwen gemaakt.  Wilma Schrier heeft
daar passende foto's bij gemaakt.

De keramiek-
groep 'Steen-
goed" en Wilma
Schrier expo-
seren voor de
derde keer sa-
men.
Deze keer heeft
Wilma geko-
zen voor zwart-
wit foto's.De
keramiekgroep

heeft daarom het gebruik van kleuren ook beperkt
gehouden.

Sobere maaltijden
Binnenkort starten de sobere maaltijden weer. In
de Exodus kerk, op 6 dinsdagavonden om 18.00
uur kunt u een heerlijke soep met een boterham
nuttigen. De avonden worden voorbereid door de
Oecumenische werkgoep. Na afloop van iedere
maaltijd staat er een collectebus voor twee goede
doelen. Gaarne uw eigen soepkom en lepel
meenemen. De eerste avond is op dinsdag 20
februari 2018.

Bloemengroet
24 december  Mw. B. van Nieuwenhuijzen
07 januari       Mw. W. Drenthe


