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IN VERWACHTING (Advent)
In verwachting zijn......
Wat is deze onwerkelijke werkelijkheid die verwachting heet?

wij kunnen zingen en vieren,
opdat alles wordt voldragen.
ds. Jan F. Klijnsma

Verwachting is werkelijkheid;
onmiskenbaar concreet, voelbaar in jezelf, in de
ander.
Waarom
Het is er - nu al.
Leeft de een maar zo kort
Verwachting is onwerkelijkheid;
en de ander zo lang
het onmiskenbare laat zich nog niet kennen;
krijgt de een het zo moeilijk
naamloos.
en de ander zo licht
Jij bent er - nog niet.
is de een slachtoffer
en de ander verdrukker?
Verwachting is leven naar een grens die open
Is dat rechtvaardig? Is dat te rijmen?
gaat;
verwacht en toch nog onverwacht, zo worden wij In oude boeken staat geschreven
geboren en zo sterven wij.
dat je zeven keer zeventig keer wordt vergeven.
Verwachting is alles in gereedheid brengen voor Hoeveel levens mag een mens dan leven
jouw komst.
om heel te worden, diepste zelf?
Is leven niet leren
Verwachting is inkeer en concentratie.
uit de schaduw komen
Verwachting houdt de tijd te vriend, geen gespan- steeds geboren worden
nen dagen tellen.
op weg naar voltooiing?
Verwachting is: je huis openstellen voor hen die
moesten vluchten. Voeling houden met wat je Er zijn bomen die na zeven jaar vruchten dragen
beweegt, zonder dat het morgen vervuld hoeft te dan zijn ze de boom die ze moesten worden
zijn.
toch zijn ze al zeven doden gestorven.
Verwachting is weten dat vervulling anders is;
weten dat je aan de vervulling zult veranderen.
Jij wordt niet de optelsom van mijn wensen en
verlangens.

Zou het zo ook met mensen gaan?
Doet God hen opstaan
roept Hij hen tot leven
zevenmaalzevenmaalzevenmaalzevenmaal
net zo lang tot ze in volheid bestaan?

Verwachting is weten van vreugde en pijn, van
weerstand en ontsluiting.
Naïef de mens die hoopt op een nieuwe mens en
een nieuwe tijd, zonder barensweeën:
In de dienst van zondag 20 november, de laatste
vol moeite is de weg van het duister naar het licht. zondag van het kerkelijk jaar, herdenken wij al
diegenen die ons het afgelopen kerkelijk jaar
Verwachting is weten van zorgeloze kindertijd - ontvallen zijn. Cantone zal hierbij haar medewerkind dat nog komen moet!
king verlenen. Iedereen is van harte welkom om
Gelogen zijn mijn roze dromen van rust en har- deze dienst bij te wonen. In de namen van de
monie - kind dat nog volwassen worden moet!
overledenen noemen wij tevens iedereen die hen
Gelogen is mijn wereld van welvaart en vrede - zijn voor gegaan. Het met elkaar delen van zowel
kind dat in deze wereld leven moet!
lief, als leed is een wezenlijke taak voor een
geloofsgemeenschap
Verwachting is ten diepste hoop.
Hoop op gezondheid en ziekte die niet isoleert.
Hoop op gesprek en conflicten die ons niet klein
krijgen.
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Hoop op een wereld waar, al was het maar even,

Uitvoering Evensong

Kring Schouwen

Op zaterdagavond 12 november, 19.30 uur wordt
in de Rooms Katholieke Kerk in Oude-Tonge een
Evensong uitgevoerd.
Het Oecumenisch Koor Goeree-Overflakkee,
samengesteld uit mensen van o.a. de Emmaüskerk, Exoduskerk, Remonstrantse Kerk en
Rooms Katholieke Kerk, gaat hiervoor een samenwerking aan met het koor Soli Deo Gloria uit
Stad aan 't Haringvliet en de Maascantorij Rotterdam. Dit samengevoegde koor van zo'n 70 personen staat onder deskundige leiding van dirigent
Henk Oosthoek die de 3 koren ook wekelijks apart
onder zijn hoede heeft.
Wat is een Evensong of Choral Evensong?
Het is de naam van een kerkdienst die in de late
middag of avond wordt gehouden, waarbij het
grootste deel van de dienst in een vaste volgorde
wordt gezongen. Afkomst is de Anglicaanse Kerk
en andere kerken in die traditie; een dergelijke
dienst wordt de laatste jaren in steeds meer
kerken in Nederland toegepast. Het koor zingt
zowel a capella als met instrumentale begeleiding, ook is er samenzang, zodat de betrokkenheid groot is bij deze bijzondere dienst.
Organist Rob Soeteman en trompettist Hans Kom
verlenen hun medewerking.
Het concert duurt ruim een uur. De toegang is
gratis, hoewel een gift na afloop ter bestrijding
van de onkosten op prijs wordt gesteld.
Het samengestelde koor zal in dezelfde maand
de Evensong ook in de Laurenskerk Rotterdam
ten gehore brengen.
Als het u wat lijkt om mee te repeteren en te
zingen met de Evensong, dan bent u van harte
welkom op de repetitieavonden van het Oecumenisch Koor G-O.
Informatie hierover wordt verstrekt via het e-mailadres: jee.pee@hotmail.nl

Onze gespreksgroep is in september weer begonnen aan een nieuw onderwerp. We lezen met
elkaar het boek: "Vreemd en bizar", geschreven
door Piet Schelling.
Het gaat over 'lastige bijbelverhalen'. De auteur
zoekt antwoord op de vraag of bizarre bijbelverhalen betekenis hebben in onze tijd. Dit levert
genoeg stof op voor een aantal avonden met interessante gesprekken.
Helaas gaan we één van onze gesprekgroepleden missen. Op onze bijeenkomst op 7 november
nemen wij afscheid van AnneMarie van Harinxma. Zij heeft de beslissing genomen haar geliefde
plekje in Nieuwerkerk te verlaten en naar Doorn
te verhuizen, waar een appartement haar nieuwe
onderkomen zal worden. We zullen haar aanwezigheid en inbreng missen maar hopen dat zij in
Doorn weer een goede tijd zal krijgen.
Een hartelijke groet van iedereen van Kring
Schouwen.
Erika von Eugen

Alweer pech
Helaas blijft onze predikant last houden van zijn
schouder. Op 8 november moet hij opnieuw aan
de schouder worden geopereerd. Er wordt wat
bot weggeschraapt om ruimte voor de spieren te
krijgen. Na de operatie moet hij gedurende een
periode van circa 6 weken rust houden en kan hij
niet werken. Wilt u, indien u pastorale bijstand
nodig heeft, a.u.b. contact opnemen met één van
de kerkenraadsleden? Ds. Klijnsma hoopt bij de
Kerstdienst weer aanwezig te zijn. Voor de
diensten van 20 november en 4 december wordt
een vervanger gezocht.

Filmavond op 15 november
Op 15 november, wordt in de kerk de film "La
famille Bélier" vertoond. Aanvang 20.00 uur. De
film duurt circa 105 minuten. De vertoning van
deze muziek film is op initiatief van Cantone.
Met meer dan zeven miljoen bezoekers in eigen
land is de Franse komedie La famille Bélier met
recht een grote hit te noemen. In de film zien we
hoe tiener Paula opgroeit op een boerderij met
haar dove ouders en dove broertje. Ze is een
belangrijke spil in zowel het gezin als het familiebedrijf. Dat alles lijkt te veranderen wanneer Paula
een groot zangtalent blijkt te zijn en ze op het punt
staat haar vleugels uit te slaan met iets wat haar
ouders niet begrijpen.

Ledenadministratie
Van mevrouw N. Schuring – Versteeg is bericht
ontvangen dat zij is verhuisd vanuit Geervliet naar
Wagenstraat 76c, 2512 AX Den Haag.
Ons bereikte het droeve nieuws dat op 10 oktober
2016 is overleden mevrouw Liza Oudzegel –
Pauwels. Zij is slechts 61 jaar oud geworden. Al
geruime tijd geleden heeft zij gedurende enige tijd
leiding gegeven aan de kinderen in het Koetshuis
en was zij abonnee op ons blad. Moge zij in vrede
rusten.
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Openingsdienst Dordrecht
De openingsdienst voor het nieuwe seizoen, was
dit jaar een gezamenlijke dienst met onze mede
remonstranten in Dordrecht. De liturgiecommissie van Dordrecht verzorgde het ochtend gedeelte met een Agapè viering. Het was de wens van
de liturgiecommissie in Dordrecht om er een
dienst van te maken waarin, vanuit een centraal
thema, het samen zingen en bidden, luisteren en
stil zijn in dienst staan van dat thema. Bij de keuze
daarvan is als uitgangspunt gekozen: wat voor
gemeente willen we zijn. Zijn we binnenkerkelijk
gericht of willen we met open ogen en oren in de
samenleving staan. De Liturgiecommissie van
Dordrecht heeft voor dat laatste gekozen:” We
willen oog hebben voor de nood van de wereld,
veraf en dichtbij, en daar op onze eigen bescheiden wijze mee aan het werk gaan”. De dienst op
4 september jl. had dan ook een open karakter
waarvoor iedereen van harte was uitgenodigd.
Ds. Jan Klijnsma leidde de dienst met als thema
‘de Verspieders’ en onder de noemer ‘er is genoeg voor iedereen’. Medewerking aan de gezamenlijke dienst verleenden zowel de cantorij uit
Sommelsdijk als die uit Dordrecht en een solo
optreden van Chloë de Waal met het mooie lied
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‘Somewhere’. In de dienst vertolkte het koor van
Dordrecht het mooie ‘Ubi Caritas’ en Cantone uit
Sommelsdijk het lied ‘Dear Lord and Father of
mankind’. Gezamenlijk zongen zij ‘Irish Blessing’.
Als slotlied klonk het toepasselijke lied 416: ‘Ga
met God en Hij zal met je zijn”.
Na de dienst volgde er een gezellig samenzijn
onder het genot van een kopje koffie en vervolgens werd het ochtendprogramma afgesloten
met een gezamenlijke maaltijd. Het werd een
Agapè-viering; ofwel een ‘Liefde maaltijd’. Zoals
de eerste christenen bij elkaar kwamen om te
vieren en het eten te delen; iets waarvoor ze allemaal brood en vruchten meebrachten, zo werd
ook nu op die manier het brood met elkaar gedeeld. En dat betekende dat er aan iedereen was
gevraagd om zelf brood en fruit mee te nemen en
dat te leggen op ‘de tafel van delen’. Niet in grote
hoeveelheden, maar in porties waaraan je zelf
genoeg dacht te hebben. Belegde broodjes of
boterhammen, krentenbollen en fruit; bestemd
om uit te delen aan de ander. Op een lange tafel
was alles bij elkaar gebracht en dat zag er prachtig uit. Het geheel werd ook liturgisch ingekaderd,
zodat dienst, koffiedrinken en met elkaar het
brood delen, tot één geheel werd gesmeed. .Na
de gezamenlijke lunch was er een wandeling door

het prachtige Dordrecht waarbij we uitgebreid
werden gewezen op de belangrijke punten in
Dordrecht. Een van de hoogtepunten was het
bezoek aan het Regenten- of Lenghenhof. Normaal is dat niet te bezichtigen, maar nu mochten
we de regentenkamer en het hofje bekijken. De
weersverwachting was eerst niet zo gunstig maar
op een paar druppels regen na, was het droog
weer en prima om door de stad te lopen met onze
goed geïnformeerde gidsen. Voor diegenen die
liever niet wilden wandelen werd een film over
Dordrecht en over de Biesbos vertoond. Als afsluiting was er een mooi verzorgde ‘afternoon tea’
met hartig en zoet lekkers voor iedereen. We
willen onze mede remonstranten uit Dordrecht
van harte bedanken voor deze mooie dag. Ilv.dS

Cantone weer bijeen!

Voorstelling Zwarte gaten &
losse eindjes

Op zaterdag 27 augustus was er een gezellig
samenzijn voor de leden- en oud leden van
Cantone. Het was fijn ook onze ‘oud’ leden weer
te zien en te spreken. Op deze middag konden
wij weer bijpraten na de zomerstop en was er na
de koffie en thee met zelfgemaakte en gekochte
versnaperingen, een uitleg over Tai Chi/ Chi Kung
door Willy Visser die ook bij Cantone zingt. Willy
vertelde: ‘Deze les is geschikt voor iedereen, jong
en oud, man en vrouw, lenig of stram enz. De
bewegingen worden langzaam uitgevoerd en
bevorderen de balans in je lichaam en van je lichaam en zorgen voor soepele gewrichten, concentratie en ontspanning
In het begin was een ieder wat onwennig maar al

Op donderdagavond 13 oktober jl. speelde Marjolein Baars de voorstelling Zwarte gaten & Losse
eindjes in onze kerk. Onder het toeziend oog van
meer dan 50 belangstellenden speelde zij de rol
van vier personen. Zonder verkleedpartijen was
het mogelijk de oude moeder, de dochter, de
verzorgende en de onderzoekster te spelen. Met
een andere houding, gelaatsuitdrukking en stem
schakelde Marjolein op knappe manier over van
de één naar de andere persoon. Er waren momenten dat het doodstil was in de zaal omdat het
getoonde voor velen herkenbaar was uit de familiekring of omdat men er op het werk mee had te
maken. Maar er werd ook gelachen en was het
publiek ook soms onderdeel van de losse eindjes
van de oude mevrouw de Bruin, die in enkele van
de toeschouwers haar eigen 'Koos' ontdekte. Ook
werden we gevraagd de losse eindjes wol en
touw, die om haar heen de verwarring en de uiteenvallende werkelijkheid verbeeldden, vast te
houden, zodat we met elkaar mevrouw de Bruin
en allen die om haar heen staan steun konden
bieden. Na afloop van deze mooie voorstelling
werden er ervaringen gedeeld en vragen gesteld
aan Marjolein. Op de website van Remonstranten Sommelsdijk staat een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de voorstelling. Ilv.d.S

snel begrepen wij de bedoeling en deden we
ondanks de hoge temperaturen deze middag
goed ons best. Na deze ontspannende ‘inspanning’ dronken we nog een glaasje wijn of sap met
zelfgebakken quiche en anders lekkers. We
kunnen terug kijken op een mooie middag met
elkaar. Ondertussen zijn we weer volop aan het
repeteren op de woensdagavond. Voor de herdenkingsdienst op 20 november en de jaarlijkse
adventviering en Kerstviering.
Lijkt het u leuk met ons mee te zingen? Neem dan
contact op met Ilonka (486082)

Kaarslicht 18 september
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
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Inspiratie
“Hallo, ik wil graag een nier doneren.” Met die
woorden belde ik het algemene nummer van het
ziekenhuis. Niet zo handig natuurlijk, ik werd
doorverbonden. En doorverbonden. En doorverbonden. Er moest vanzelfsprekend ook worden
uitgesloten of ik niet een of andere gek was.
Uiteindelijk ben ik fantastisch geholpen en heb ik
een nier af mogen staan. Anoniem. Jaarlijks
staan in Nederland enkele tientallen mensen (het
aantal groeit gestaag) een nier af voor een onbekend blijvende ontvanger. De ontvanger zelf weet
niet wie hem of haar een vervangende nier heeft
gegeven. Met deze vorm van doneren worden
vooral nierpatiënten geholpen die via de wachtlijst
om medische redenen heel moeilijk aan een
vervangende nier kunnen komen. Tegenwoordig
vooral ook nierpatiënten die wel een donor hebben, maar die niet matcht. In dat geval geeft de
niet-matchende donor zijn nier weer aan een
andere nierpatiënt. Een anonieme donor maakt
het mogelijk, dat er niet één, maar twee, en soms
nog wel meer, nierpatiënten geholpen worden.
Jezus’ gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
is inmiddels een soort naamgever geworden van
dit ‘anonieme doneren’. De vraag “Wie is mijn
naaste?” staat in dit verhaal centraal, waarin
verteld wordt wat deze Samaritaan voor een
medemens doet die niemand wil zien liggen. De
lezer begrijpt dat je een mens in nood moet helpen, maar er staat niets over gevoelens, persoonlijke beweegredenen van degene die helpt. Je
leert ook niets van een persoonlijk contact na
afloop. Hij doet wat aan nazorg (verzorging regelen, rekening betalen), maar hij zoekt geen contact meer met degene die hij heeft verzorgd. Het
blijft allemaal heel zakelijk en het verhaal stopt
gewoon op het moment dat hij zijn goede daad
heeft gedaan.
Loslaten, dat is het aantrekkelijke
De beweegredenen voor anoniem donoren zullen
niet voor iedereen gelijk zijn. Het zal altijd wel iets
te maken hebben met de wens iets goeds te doen,
iemand te willen helpen, al is het een onbekende.
Voor mij had het te maken met de gezamenlijke
dankbaarheid en vreugde dat in 2009 mijn echtgenote na jaren van dialyseren en teruglopende
gezondheid een vervangende nier kreeg. Maar
de directe aanleiding om mij als anonieme donor
te melden was het bericht dat de directeur van de
Nierpatiëntenvereniging in 2014 anoniem donor
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was geweest, een bericht dat in de wereld van de
nierpatiënten veel indruk had gemaakt.
De barmhartige Samaritaan ging na zijn hulp heen
en liet los. En zo is het ook met de anonieme
donoren: soms krijgen ze nog een geanonimiseerde bedankbrief van de ontvanger. Ik had zelf
aangegeven daar geen prijs op te stellen. De
mededeling van het ziekenhuis dat de operatie
van de ontvanger goed was verlopen was voor
mij voldoende. Met de sociale media waarin
mensen van hun doen en laten kennis geven was
het wel afwachten of niet via die kanalen de
anonimiteit toch geschonden zou worden. Maar
dat is gelukkig niet gebeurd. De wetenschap dat
je na een anonieme donatie loslaat maakt het tot
een aantrekkelijke manier van doneren. Ik zal niet
verhelen dat de zeer persoonlijke wijze waarop ik
door het ziekenhuis voor en na de operatie ben
begeleid en de belangstelling en meeleven van
de mensen om mij heen mij zeer geraakt hebben.
Het herstel ging zoals bij heel veel donoren vlot.
Ik kon na twee dagen het ziekenhuis verlaten en
na een maand deed ik alle dingen weer die ik voor
de operatie ook deed. En last but not least droeg
ik het goede gevoel met mij mee dat ik iets van
waarde heb achtergelaten.
Wim Edelman
(Wim Edelman is lid en penningmeester van de
remonstrantse gemeente Utrecht.)

Collectedoel 20 november
Kinderen in de knel
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar
al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten.
Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting
van kinderen en geeft straatkinderen, werkende
kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en
misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Geen
enkel kind mag worden onderdrukt. "Kinderen
hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk
is voor hun toekomst. Geef hen de kans om de
cirkel van armoede te doorbreken. Sta op voor
kinderen in de knel! Zet u, samen met uw kerk, in
en ga kinderarbeid tegen", aldus Kerk in Actie.

Heeft u e-mail?
In verband met het op de hoogte stellen van de
gemeenteleden, is het handig als de ledenadministratie 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.

COLOFON

Kerkdiensten
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Nog niet bekend
Gespreksgroep
Nog niet bekend
Gespreksgroep
Nog niet bekend
Gespreksgroep
Advent avond 19.30 uur
Gespreksgroep
Ds. J.F. Klijnsma

Verantwoording collecten
In de periode 21 augustus t/m 23 oktober 2016 is
ontvangen in de collectes voor doelen buiten de
gemeente € 74,85, voor de eigen gemeente
€ 292,40, na de voorstelling Zwarte gaten & Losse
eindjes € 170,70 en voor het onderhoudsfonds
€ 39,20. In de collectes voor de Diaconie is ontvangen voor het project Warmte voor kinderen in
China € 41,15.
In het koffiepotje is € 87,85 ontvangen, inclusief
bijdragen van de tentoonstellingen en repetities
Oecumumenisch koor, en van de Kleiclub
€ 75,90.
Voorts is ontvangen voor de gemeente twee keer
een gift van € 100,00.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester

Extra collecten
06 nov
20 nov
04 dec
25 dec

Diaconie Warmte voor kinderen in
China
Kinderen in de Knel
Diaconie Warmte voor kinderen in
China
Remonstrantse Broederschap

Bloemengroet
21 augustus Dhr. en Mevr. Jongejan
18 september Mw. F. Vis
02 oktober
Dhr. en Mw. Gebraad
16 oktober
Mw. C. de Schrijver

Kaarslicht 16 oktober
Uw woord is een licht op mijn pad, wat mij helder
toont dat ook in de duisternis de koers duidelijk
is. En een lamp voor mijn voet die voor struikelen
behoedt.
Wim Pouwelse psalm 119
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Kleur-rijk door Nel Saarloos van Otzel
De expositie Van Nel Saarloos is in onze kerk te
zien van 5 november 2016 t/m 4 januari 2017.
Rond 1990 is Nel Saarloos begonnen met schilderen bij Kees van de Wetering in Zierikzee.
Tevens heeft zij in het binnen- en buitenland
meegedaan aan verschillende cursussen, schilderweken en workshops in uiteenlopende technieken.
Vandaar dat haar werk nogal gevarieerd is: ingetogen zwart/wit of juist heel uitbundig van kleur.
Zij was altijd al creatief bezig met kleuren.
Schapenwol spinnen en verven. Laaiend enthousiast was zij als de wol uit het verfbad kwam met
schitterende kleuren. Dat zie je nu ook terug in
haar werk.
Uitvergrotingen van eerder gemaakte collages of
nonchalant geklieder vormen vaak een uitgangspunt voor een schilderij. Experimenteren in verschillende technieken, zij vindt het heerlijk!
In 2002/ 2003 heeft zij op de vrije academie
(SKVR) in Rotterdam model- en portrettekenen/schilderen gedaan.
Daarna veel met ecoline gewerkt... dus veel kleur
en laat maar lopen dat water.
Op die manier is zij ook met acrylverf gaan werken
en heeft duidelijk een eigen stijl ontwikkeld waar
zij zich lekker bij voelt en heel ontspannen kan
werken.
Een stijl die bij haar past: abstract/figuratief. Wat
brutaal, raadselachtig en bovenal kleurrijk. Zij
weet niet wat het wordt als zij begint. Tijdens het
schilderen verschijnen vormen die zij wil laten
zien en soms laat zij ze ook weer verdwijnen.
Het blijft geheimzinnig. Je vraagt je steeds af: ’wat
gebeurt hier nu eigenlijk allemaal?’
In Palet nr. 307 – 2003 heeft een mooi artikel
gestaan over haar werk.
U bent van harte welkom om deze expositie te
bekijken na de kerkdienst op zondag (vanaf 11.00

uur tot ongeveer 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.

Website
Onze website is geheel vernieuwd. Wij zijn sinds
begin januari 2016 aangesloten op het landelijke
systeem. Het webadres is: https://sommelsdijk.
remonstranten.nl. Breng eens een bezoek aan
onze nieuwe website en geef uw mening over wat
we nog kunnen verbeteren en wat er naar uw
mening nog aan ontbreekt.

