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Zegen
Wij hebben allemaal de ervaring hoe goed het voelt als iemand onze zorgen en vreugden deelt. In
de volksmond zeggen we dan van zo iemand dat hij of zij een ‘engel’ is. We kunnen ook zeggen dat
zo iemand een ‘zegen‘ is. Een vriend spreekt altijd goed over ons. Een vriend kijkt ons aan, deelt
onze zorgen, leeft met ons mee en staat altijd open voor een gesprek.
'Zegen‘ is afgeleid van het werkwoord ’zegenen’. En dat komt van het Latijnse woord ‘benidicere’.
‘Bene’ betekent ‘goed’ en ‘dicere’ kun je vertalen met ‘zeggen of spreken’. Goed spreken dus en
toegepast op personen mogen we zeggen ‘iets goed zeggen van iemand’. Iedereen wil graag iets
goeds horen over zichzelf. We ervaren het als een zegen als mensen goed over ons spreken. Het
is bemoedigend, we worden erdoor tot leven geroepen. Helaas slagen we er niet altijd in om dat ook
voor elkaar te krijgen.
Aan het einde van de kerkdienst wordt veelal de zegen uitgesproken met gestrekte handen, soms
met gespreide vingers. Zo worden God en wij, ten diepste, tot in onze ziel, met elkaar verbonden.
Volgens de joodse uitleg zou door de gespreide vingers van de voorganger heen, de aanwezigheid
van God zichtbaar zijn. Zo gebeurt dat in de joodse traditie.
Zegen maakt toekomst mogelijk en verbindt ons met alle generaties van mensen voor ons en zegent
allen die na ons komen.
Zegenen is het tegenovergestelde van vervloeken. Zo kunnen we bijvoorbeeld iemand vervloeken
die ons kwaad wil doen. Door iemand te vervloeken geven we aan die ander niet te willen zien.
Groeten en zegenen, gebeurt in ontmoetingen met elkaar. In verschillende evangelieverhalen kunnen
we zien wat de zegen van Jezus bij mensen te weeg brengt. Zijn zegen raakt de harten van de
mensen en opent de ogen van blinden. Door zijn zegen worden zij ( en wij ) tot nieuwe mensen
herboren.
De oudtestamentische zegen staat in Numeri 6: 22- 26. Leest u maar na!
God keert zich naar ons toe, kijkt ons aan, verbindt zich met ons en schenkt ons vrede. Wat willen
we nog meer?!
                                                       ds. Jan F. Klijnsma

Excuses
Dit nummer van Vrijzinnige Klanken valt helaas
drie weken te laat bij u op de mat. Een foutje in
de planning. Onze excuses hiervoor.
De redactie.
 
Uit de dienst van 16
december
Heer
wij bidden U voor allen,
die zich buitengesloten voelen in een wereld,
die verschillen eerder wil bestrijden,
dan de diversiteit te vieren.
Voor allen die zich nagewezen voelen,
hun plaats in de wereld ontzegd.
Als antwoord hierop:
Lied 833
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Sobere maaltijden in de 40
dagentijd
Op dinsdag 12 maart beginnen de Sobere Maal-
tijden in de 40 dagentijd weer.
Deze maaltijden vinden plaats in de Exoduskerk,
Dorpsweg  97 in Sommelsdijk van 18.00 tot 18.45
uur. De maaltijd bestaat uit een vegetarische goed
gevulde soep en brood.  U wordt verzocht een

soepkom en lepel mee te nemen. Het geld dat u
met uw eigen maaltijd uitspaart, wordt besteed
aan twee goede doelen.
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Het feest gaat beginnen
Het is zover! In 2019 bestaat de Remonstrantse Broederschap vierhonderd jaar en dat willen we
weten ook. Er staan allerlei festiviteiten op stapel, sommige meer terugkijkend en herdenkend, an-
dere juist vooruitkijkend naar de toekomst.
Viering op 3 maart in Rotterdam
De officiële opening van het jubileumjaar gaat plaatsvinden op zondag 3 maart om 15.00 uur in de
remonstrantse kerk in Rotterdam. In deze landelijke dankdienst herdenken wij onze geschiedenis
en vieren wij ons vierhonderdjarig bestaan. Wij vragen remonstranten uit het hele land om bij die
dienst aanwezig te zijn. Er kunnen achthonderd mensen in de Arminiuskerk, wij rekenen erop dat de
kerk en de balkons tot de nok toe gevuld zullen zijn. U bent welkom in de kerk vanaf 14.00 uur. De
Rotterdamse gemeente zorgt dan voor koffie en thee. Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor
een hapje en een drankje in de kerk. Aangezien er meer plaatsen boven op de galerijen zijn dan
beneden verzoeken wij wie gemakkelijk kan lopen direct naar boven te gaan, zodat er beneden meer
ruimte is voor wie dat lastiger vindt. Wees gerust: de kerk is door Evers (de architect) zo gebouwd,
dat je vanaf alle plekken de kansel goed kunt zien!   
In de dienst wordt gepreekt door dr. Tjaard Barnard, terwijl prof.dr. Christa Anbeek en ds. Joost
Röselaers een bijdrage leveren. De Commissie 400 jaar Remonstranten heeft speciaal voor deze
dienst een cantate laten schrijven. Daarin is een voor ons geschreven lied van Sytze de Vries verwerkt.
De muziek is van Willem van Twillert, cantor-organist in de Johanneskerk Amersfoort. De cantorij
van de Rotterdamse Arminiuskerk  onder leiding van Aart Bergwerff (met  muzikanten uit de Johan-
neskerk) gaat deze cantate tijdens de dienst voor de eerste keer uitvoeren. U maakt dus de premiè-
re mee. Het stuk is zo geschreven en gecomponeerd dat delen ervan ook in andere remonstrantse
kerken kunnen worden gezongen en gespeeld.  
Ook vanuit Sommelsdijk willen we met een afvaardiging naar deze viering. Wilt u zich a.u.b. opgeven
bij een van de leden van de kerkenraad zodat we het vervoer kunnen regelen.

Een bokswedstrijd, ja zo kun
je onze geschiedenis zien
Waar komen die Remonstranten nou vandaan?
Waar staan ze anno 2019 eigenlijk nog voor? Paul
Smit, afgestudeerd aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht, maakte voor ons een anima-
tie waarin hij de essentie van wat Remonstranten
geloven op een speelse manier neerzet in vier
minuten bewegend beeld. De animatie is te be-
kijken op YouTube:
Een bokswedstrijd, ja zo kun je onze geschie-
denis zien | Remonstranten https://www.re-
monstranten.nl › Blog › Remonstranten

Geniet ervan! Wij vragen u om de animatie te
delen met uw digitale vrienden. Ook zo willen wij
onze vrijzinnige opvattingen in dit jubileumjaar
breed bekend maken.
Michel Peters

Extra collecte 21 april 2018
Op 21 april is de eerste collecte voor een project
van Geloof & Samenleving, het UAF, een toe-
komst voor vluchtelingen in Nederland. Het Uni-
versitair Asiel Fonds ondersteunt hoger opgeleide
vluchtelingen bij het realiseren van een passende
maatschappelijk epositie. 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 beëindi-
gen, 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 voor de mensen voor wie zij werken
en treedt zij op als belangenbehartiger.

Heeft u e-mail?
In verband met het op de hoogte stellen van de
gemeenteleden, is het handig als de ledenadmi-
nistratie beschikt over uw e-mailadres. Is uw e--
mailadres bij de ledenadministratie onbekend,
wilt u dan een berichtje sturen aan Jan de Vries,
e-mail: jdvdirksland@hetnet.nl.
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Kaarslicht 03 februari
Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.
 
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
 
Dat je de vruchten van je leven
proeft en gaat in vrede.
                                                Andries Govaart

Jaarvergadering
De Algemene jaarvergadering voor onze leden
en vrienden is dit jaar gepland op dinsdagavond
26 maart 2019. Aanvang 20.00 uur. De kerk is
open om 19.30 uur. De definitieve agenda wordt
u begin maart toegezonden samen met het
verzoek om uw bijdrage voor 2019 over te
maken.
U wordt allen van harte uitgenodigd.

Kaarslicht 18 december
Drie kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen totdat Hij komt!
Wij wachten op de Koning; zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen wanneer Hij komt!

Manna voor de ziel
Zondag 10  februari jl. vond in de Remonstrantse
kerk de voorstelling 'Manna voor de ziel" plaats,
een voorstelling  met muziek en poëzie. Na een
ontvangst met koffie en thee en iets erbij, konden
de bezoekers genieten van de gedichten van E-
velijne Swinkels-Braaksma, dichteres en predi-
kant van de Vrijzinnigen en Doopsgezinden
Baarn/Soest, en de mooie klanken op de gitaar
en de prachtige warme stem van Ingrid Gans,
componiste en zangeres. Evelijne las haar eigen
gedichten voor uit haar bundels ‘Als mijn piano
wil ik zingen’, en uit de recent verschenen bundel
‘Rafelranden van licht’. Dit deed zij op een vlotte
en aansprekende manier. Vervolgens klonken
deze gedichten als liedjes, gezongen door Ingrid
waarbij zij zich begeleidde op haar gitaar. Deze
vaak persoonlijke gedichten, ontlokten bij de
toehoorders instemmende reacties van herken-
ning en bewondering. Ook verhalen in de Bijbel
waren een inspiratie geweest voor het maken van
een mooi gedicht. Denk aan 'Bathseba' "dochter
van de eed", was volgens de traditie in de He-
breeuwse Bijbel de vrouw van (de Hettiet) Uria en
later van koning David. De voorstelling was afwis-
selend, grappig, met emotie en nooit saai of
moeilijk. Er werden cadeautjes uitgedeeld uit de
beautycase die Evelijne overal mee naar toe
neemt en aan het einde mochten de toeschou-
wers ook nog een refrein meezingen. Deze mid-
dag in de Remonstrantse kerk was zeker een
succes en er werd nog lang nagepraat onder het
genot van een drankje en hapje.
 
Muziek en poëzie als geestelijk voedsel.
Broodnodig voor de ziel. Manna voor de ziel.
Manna
(vrij naar Exodus 16:14-18)
een grond zonder wortels
laat niet zoveel groeien
het heden voelt dan
onvruchtbaar en zwaar
toch kan uit woestijngrond
iets moois soms gaan bloeien
door zegen en aandacht
of een simpel gebaar
als dagelijks manna
valt dat je toe
maar al wat je toevalt
maakt ook wel eens moe
want ach, al die voeding
voelt soms als zoveel

Kaarslicht 06 januari
Door goede nachten trouw en stil omgeven, ge-
hoed, getroost, zo wonderlijk en klaar.
Zo wil ik graag met u, mijn liefsten leven, met met
u ingaan in het nieuwe jaar.
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maar van ‘t grote toeval
krijgt ieder zijn deel
‘t zijn vonken van god
doe je ogen maar dicht
en open je hart
als dat voedsel er ligt
(uit: Als mijn piano wil ik zingen, Evelijne
Swinkels-Braaksma)

Paasontbijt
Op zondag 21 april a.s. wordt u verwacht om 8.30
uur in de Remonstrantse kerk om deel te nemen
aan ons jaarlijks terugkerende paasontbijt.
We eten dan gezamenlijk aan een lange, feeste-
lijk gedekte tafel het paasontbijt met paasbrood,
versierde eieren en alles wat bij zo'n paasdis
hoort. Na dit ontbijt volgt de Paasdienst waarin
voorgaat Ds. Jan Klijnsma en Cantone en Chloë
voor u zullen zingen.
De inschrijflijst ligt de komende weken klaar in de
kerk, maar u kunt ook bellen of mailen naar
Ilonka (0187-486082) ivdsluijs@kpnplanet.nl

Witte Donderdag 18 april
Op donderdagavond 18 april a.s. om 19.00 uur
vindt in Remonstrantse kerk aan de Voorstraat
35  te Sommelsdijk de dienst van Witte Donder-
dag plaats. Ds. Jan Klijnsma zal deze dienst lei-
den en het koor van de gemeente Cantone zal o.
l.v. Sjaliene de Waal voor u zingen. Tevens ge-
bruiken wij in deze dienst het Avondmaal, waar-
aan 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.....
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Verslag extra Ledenvergade-
ring van 5 januari 2019
Aanwezig zijn 28 leden, vrienden en belangstel-
lenden.
Ds. Klijnsma opent de vergadering en geeft het
woord aan de heer De Vries.
Deze geeft een toelichting op de plannen. In de
vorige algemene ledenvergadering is verzocht te
onderzoeken of het mogelijk is zonnepanelen aan
te brengen. Informatie bij de gemeente Goeree-
Overflakkee leverde op dat zolang de panelen
buiten het zicht van de openbare weg liggen er
zonnepanelen mogen worden geplaatst. Voor het
plaatsen is wel een omgevings-vergunning van
de gemeente nodig. Via de woonwijzerwinkel is
advies ingewonnen en heeft de firma Van Dijk
Techniek uit Middelharnis een offerte uitgebracht.
Op het zuidelijk dak van de kerk is het mogelijk
13 zonnepanelen te plaatsen met een verwachte
opbrengst van ca. 3519 kWh per jaar. Op het dak
van het koetshuis is het mogelijk 12 zonnepane-
len te plaatsen op het dak aan de tuinzijde met
een verwachte opbrengst van 3240 kWh per jaar.
De offerte bedroeg voor deze werkzaamheden
€ 12.757,03 inclusief btw exclusief het verwijde-
ren van de oude installatie, kosten voor keuring,
afvoer bouwmaterialen en bijkomende werk-
zaamheden. Voorzichtigheidshalve moet reke-
ning worden gehouden met een investering van
€ 15.000,=. De totale opbrengst is derhalve 6759
kWh per jaar. De leverancier verwacht een terug-
verdientijd van 6 à 7 jaar. Er zijn mogelijkheden
de btw terug te ontvangen, waardoor de kosten
lager kunnen uitvallen. Voorlopig is in de meer
jaren begroting uitgegaan van een besparing van
€ 1.500,= op de stroomkosten.
Uit de energienota’s van 2017 lijkt het dat de
besparing lager zal uitvallen. We moeten derhal-
ve bij de firma Van Dijk Techniek navragen hoe
hij komt aan een terugverdientijd van 6 à 7 jaar.
Een van de aanwezigen vraagt zich af of we het
wel moeten doen. Veel kosten en je moet maar
afwachten wat de opbrengst is. Een ander brengt
daar tegenin dat hij juist goede ervaringen heeft
en de opgewekte energie ongeveer gelijk is aan
zijn verbruik en hij daardoor veel lagere kosten
heeft.
Het blijkt dat doordat de kerk een MKB aansluiting
heeft er minder betaald hoeft te worden voor de
stroom. De besparing is daardoor minder. De
voorzitter geeft aan dat een van de buren moge-
lijk bezwaar gaat maken, omdat ze last verwach-

ten van de schittering van de zon op de panelen.
Aan het eind wordt geconcludeerd dat er eerst
nog het een en ander uit gezocht moet worden
en pas als de terug verdientijd inderdaad slechts
7 jaar is het te overwegen is om deze investering
te doen. We komen er in de Algemene Ledenver-
gadering in maart aanstaande op terug.

Ledenadministratie
De heer J. van der Marel kon gelukkig weer te-
rugkeren naar zijn eigen woning aan de Isaäc da
Costastraat in Sommelsdijk. Wij wensen hem een
succesvolle verdere revalidatie toe.

Kaarslicht 20 januari
Vrede
Vrede is een heel klein stukje voelen,
zoals God het altijd heeft gewild
en hoe meer je eigen stem verstilt des te
beter voel je zijn bedoelen.

Bloemengroet
16 december   Dhr. J. v. d. Marel
25 december   Mw. B. van Nieuwenhuijzen
06 januari        Dhr. D. Schilperoort en Mw. A.    
                        Schilperoort
20 januari        Dhr. D. Muller
 
Extra collecte 18 april
De extra collecte op 18 april is voor de stichting
vrienden van Tent of Nations Nederland. Dauoud
Nassar is een Palestijnse christen uit Bethlehem.
Samen met zijn familie en buitenlandse vrienden
runt hij een boerenbedrijf met daarop het project
Tent of Nations, 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 geweldloze en zeer creatieve manier
in, onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".
 
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.
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COLOFON
Vrijzinnige Klanken verschijnt in 2019 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
Haven Zuidzijde 7 4318 AJ Brouwershaven   
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 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

Kerkdiensten

17 febr Mevr. C.J. Vis
24 febr Gespreksgroep
03 mrt Ds. J.F. Klijnsma
03 mrt Dankdienst in Rotterdam (15.00

uur)
10 mrt Gespreksgroep
17 mrt Dhr. W. Scholl
24 mrt Gespreksgroep
31 mrt Dr. E.H. Cossee
07 apr Ds. P.L. van Asselt
14 apr Gespreksgroep
18 apr Ds. J.F. Klijnsma (19.00 uur)

Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij
anders aangegeven

Verantwoording collecten
In de periode 3 december 2018 t/m 10 februari
2019 is ontvangen in de collectes voor doelen
buiten de gemeente € 148,95, voor de eigen
gemeente € 486,30. In de collecte voor de Diaco-
nie is ontvangen voor het project Zanskar scholen
€ 52,30 en voor het Werelddiaconaat € 27,30. In
de collecte voor het fonds onderhoud gebouwen
is ontvangen € 27,55. In de collecte voor Advent
is ontvangen € 188,00 en in de collecte na de
voorstelling Manna voor de ziel € 121,15.
In het koffiepotje is ontvangen € 264,55 inclusief
bijdragen van de tentoonstellingen en het oecu-
menisch koor.
Van de kleigroep is een bedrag ontvangen van
€ 30,00.
Voor de gemeente is ontvangen een gift van
€ 500,00 voor Kerst 2018 en een gift van € 100,00
van de Stichting Vaanhoek.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester

Extra collecten
17 febr Wilde ganzen
03 mrt Diaconie Stichtings Zanskar scholen
17 mrt Kerk in Aktie
31 mrt Fonds onderhoud gebouwen
07 apr Diaconie Stichtings Zanskar scholen
18 apr Project G&S Tent of nations
21 apr Project G&S toekomst vluchtelin-

gen in Nederland UAF
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Tentoonsteling Langs de kust
‘Langs de kust’ is de titel voor de expositie van
Wilma en Bram Schrier in de Remonstrantse kerk
te Sommelsdijk.  Van 3 maart tot 29 april is deze
tentoonstelling te bezoeken als de kerk open is
of na afspraak.
Wilma exposeert foto’s en Bram keramiek. Wilma
en Bram zijn beiden lid van fotoclub de Rarekiek
en zijn beiden actief in de kleigroep Steengoed.
De laatste jaren gaan Wilma en Bram steeds
enkele weken op vakantie aan de Bretonse kust.
Bram zoekt er graag schelpen en is geïnteres-
seerd in het zeeleven en de natuur in het alge-
meen.
Geïnspireerd door wat hij gezien heeft, leeft Bram
zich in klei graag uit met het maken van schelpen
en vissen. Een selectie uit dit werk is geëxpo-
seerd.
Terwijl Bram schelpen zoekt fotografeert Wilma
graag activiteiten van mensen langs de kust en
de stille getuigen daarvan.
In de Bretonse steden en dorpen die ze bezoeken
fotografeert Wilma graag heel gewone dingen in
haar eigen stijl. Momenteel gaat Wilma’s voorkeur
uit naar zwart-wit fotografie.
Wilma en Bram hopen dat hun werk herkenning
oproept en aanleiding geeft tot een gesprek. Ze
nodigen u van harte uit om de expositie te bezoe-
ken.
De kerk is open elke woensdagmorgen van 10-12
uur. Op zondagen is er na de kerkdienst  of bij-
eenkomst ook de mogelijkheid tot bezoek. Om
ongeveer 11 uur bent u dan welkom tot 12 uur.
U kunt ook een afspraak maken om langs te
komen. Telefoon:  0187-484317

Gaat u ook naar Rotterdam
op 3 maart?


