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En op aarde vrede onder de mensen
Elk jaar opnieuw - nu ook weer - zal er met de kerstdagen heel veel over vrede gesproken en ge-
zongen worden. Het woord duikt overal op: in overdenkingen en kersttoespraken, in gebeden in
kerstvieringen. Vooral na de aanslagen in Parijs.
En dat niet alleen.
Soms gebeurt het ook, dat landen in oorlog met elkaar verwikkeld, voor 24 uur de wapens op
kerstmis even neerleggen.
Kerstmis wordt vaak het feest van de vrede genoemd. Waarom?
Omdat boven de stal, waar Jezus geboren werd, de engelen dit lied zongen:
“Eer aan God in de hoge,
en op aarde vrede onder de mensen
in wie hij welbehagen heeft.”
Het woord vrede hing dus bij wijze van spreken boven de kerststal, hing boven onze aarde. En is
daar altijd blijven hangen.
Maar er is nog een reden waarom Kerst een feest van de vrede is, want toen Jezus was opgegroeid
tot jonge man is hij in de naam van God aan het werk gegaan onder de mensen en toen is gebleken,
dat hij het als zijn taak en roeping zag de vrede van God bij de mensen te brengen. We kunnen
denken aan de woorden van Jezus:"Vrede laat ik u na; mijn vrede geef ik u.” ( Joh.14:7a ).
Jezus kreeg dan ook later de eretitel: ‘Vredevorst'.
En tenslotte is kerstmis ook een feest van de vrede, omdat bij de geboorte van een kind alleen maar
vrede past. Bij een weerloos kind, klein en onschuldig, past rust en stilte, zorg en liefde, past alleen
maar vrede.
En geen onrust en herrie, geen geweren en ruzie!
Maar toch moeten er mensen vluchten over de aarde, omdat idealen meer waard zijn dan mensen-
levens. Ook Jezus moest vluchten na zijn geboorte. Dat doet mij herinneren aan een gedicht van
Sjoerd Kuyper dat ik op Facebook tegen kwam. Hij schreef het in 1998. Het lijkt wel of de vrede maar
niet dichterbij komen wil.

Mensen met koffers
Mensen met koffers gaan over de wereld
van oorlog naar vrede, van honger naar brood
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten zij terug
van voedsel naar honger, van leven naar dood.
 
Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten.
Voor beul of tiran, of een andere God.
 
Het geur van je gras
dat je grootvader maaide,
het wuivende graan
dat je vader eens zaaide.
 
Het kleine verdriet
dat je moeder eens suste
haar haar dat kriebelde
als je haar kuste.
 
Dat alles was thuis,
dat alles en meer.
Dat alles, dat alles
dat alles nooit meer.

 
Mensen met koffers gaan over de wereld.
Altijd op de vlucht naar de volgende grens.
Ze vluchten voor tovenaar, reizen en heksen,
voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens.
                                               ds. Jan F. Klijnsma

Op het voorblad
Onlangs was ik op de expositie van Hans Ooster-
om in het gemeentehuis van Schouwen-Duive-
land. Hij bewerkt foto’s tot wonderlijk mooie kunst.
Op die tentoonstelling hing de madonna die op
het voorblad is afgedrukt, alleen dan 135 cm bij
60 cm.
Toen ik hem vertelde elk jaar op zoek te zijn naar
een goede afbeelding voor ons kerstnummer zei
hij dat ik de madonna mocht gebruiken.
Deze bewerkte foto is bijzonder! De madonna met
kind is eigenlijk een klein beeldje van 35 cm hoog
dat hij fotografeerde. Bij de bewerking ontstonden
naast het beeld 3 lichte vlekken. Daarin heeft hij
een achtergrond gemaakt met een foto van de
gebombardeerde stad Aleppo.
Ik vond dit zo bijzonder en het geeft het hele beeld

2



Even voorstellen
Graag willen mijn man en ik ons even voorstellen.
Wij zijn Henk en Marieken Oosthoek, resp. 55 en
54 jaar oud, en 31 jaar getrouwd.  Sinds dit jaar
zijn wij vriend van de Remonstrantse Broeder-
schap.
Wij hebben 3 kinderen, een dochter en zoon van
bijna 21, en een dochter van 17 jaar oud. De
oudste twee zijn student en wonen inmiddels op
zichzelf, de jongste woont nog thuis en doet dit
schooljaar eindexamen.
Henk werkt momenteel als interim manager bij
een bedrijf in Oud Gastel, en ikzelf ben werkzaam
als verpleegkundige ZZP, voornamelijk op Goe-
ree-Overflakkee.
Wij wonen sinds 2002 op dit mooie eiland.
We houden van zingen en hebben elkaar op een
koor ontmoet.
Henk houdt zich in zijn vrije tijd bezig met kerk-
muziek en is dirigent van een aantal koren.
Verder houden we van varen en zijn we in de
weekends en zomervakanties graag op het water.
We denken bij de Remonstrantse broederschap
vorm te kunnen geven aan onze geloofsbeleving
en voelen ons erg welkom.
Marieken Oosthoek-Heemskerk

Alternatief op Kerstmorgen
Zoals u in het bovenstaande artikel van Bram al
heeft kunnen lezen is er op Kerstmorgen geen
dienst in onze kerk. Een alternatief is de dienst in
de Remonstrantse kerk in Rotterdam. De dienst
begint daar om 10.30 uur. De dienst wordt geleid
door dr. K.J. Holtzapffel. Voorafgaand aan de
dienst worden vanaf 10.00 uur kerstliederen ge-
zongen.
Jan de Vries

Went het of niet? Een vraag
van de kerkenraad
Dat onze predikant ook in Dordrecht predikant is
ervaren wij als kerkenraad erg positief. Hij is nu,
wat zijn werk betreft helemaal georiënteerd op
zijn ambt en wij kunnen nu ook profiteren van
ideeën die in Dordrecht ontstaan. Wij plukken hier
de vruchten van en hopelijk ook de Dordtse ge-
meente.
Het delen heeft ook nadelen. Ook Jan Klijnsma
kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Met name
voor de kerkelijke hoogtijdagen is daarom een
verdeling afgesproken. Het ene jaar is hij bij ons
(dat was vorig jaar en in 2016) en dit jaar is hij in
Dordrecht. Ds.Jan is na Pasen en Pinksteren ook
straks op 1e Kerstdag predikant in de gemeente
Dordrecht.
Wij hebben gemeend dat een dienst op Kerst-
avond de dienst op 1e Kerstdag kan vervangen.
Daarom is er op 24 december ’s avonds om 19.00
uur de Kerstdienst in onze kerk waarin Jan
Klijnsma voorgaat. Wij hechten er aan met onze
eigen predikant Kerst te vieren en voor nu lijkt dit
een juiste oplossing. Voor de andere feestdagen
is dit niet goed mogelijk. Pasen en Pinksteren kun
je niet de avond er voor vieren. Bij de Kerst kan
dit, net als op Sinterklaasavond, wel.
Nu de kersttijd met rasse schreden nadert groei-
en de vraagtekens over dit besluit en nemen de
vragen uit de kerk toe. Geen dienst op 1e Kerst-
dag roept een leeg gevoel op. Alsnog een dienst
op 1e Kerstdag naast die op Kerstavond vinden
wij geen optie.
Twee diensten zo kort op elkaar werkt niet, bo-

vendien is het nu nog vinden van een voorganger
voor 1e Kerstdag  vrijwel uitgesloten.
Hoewel wij in toenemende mate wat onwennig
toeleven naar het ontbreken van een kerkdienst
op 1e Kerstdag en dus de kerstviering op Kerst-
avond, gaan wij het ervaren. Wij zouden het op
prijs stellen om na de feestdagen onze ervaringen
te kunnen vergelijken met de uwe. Dat geeft de
tijd om voor 2017 mogelijk een ander besluit te
nemen.
Graag dus een reactie met uw ervaring op het
verloop van de kerstviering dit jaar.
Gezegende Kerstdagen en een goed 2016.
Bram Schrier

zo’n lading, dat ik het graag wilde gebruiken voor
het kerst nummer van dit jaar. Het voorblad was
eigenlijk al gemaakt, maar dit was beter.
Hans verkoopt de foto van 135 x 60 cm voor
€ 250,- .(inclusief ophangstrip) De foto is ook te
koop in formaat 25x60 cm voor €50,-.(alleen de
print)
De hele opbrengt van deze foto is voor vluchte-
lingenwerk Nederland. De print en stripkosten
neem Hans voor zijn rekening, die gaan dus niet
van het betaalde bedrag af.
Mensen die hier belangstelling voor hebben
kunnen het geld direct overmaken aan vluchtelin-
genwerk. Via mij kan de foto besteld worden. De
foto is het gedeelte op het voorblad tussen de
groene zijbanen!
Bram Schrier
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Adventviering 17 december
Op donderdagavond 17 december a.s. vindt de
jaarlijks terugkerende adventviering plaats in
de Remonstrantse Kerk aan de Voorstraat 35
te Sommelsdijk. Deze avond wordt de komst
van het kerstkindje gevierd met een gezellig en
warm samenzijn van belangstellenden en ge-
meenteleden. Aan een feestelijk versierde tafel
luisteren we naar mooie gedichten en een
verhaal passend bij deze verwachtingsvolle tijd
van het jaar. Het koor Cantone zal voor u zingen
en er wordt mooie muziek gespeeld. Ds. Jan
Klijnsma zal deze avond leiden. U bent allen
van harte uitgenodigd. De kerk is open om
19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Kaarslicht 18 oktober
Herfst
De blaad'ren vallen, vallen wijd en zijd
als uit des hemels tuinen neergevaren.
Zij vallen met ontkennende gebaren.
En in de nachten valt de zwarte aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.
Wij allen vallen. Ook deez'hand hier valt.
En zie slechts anderen aan:het is in allen.
Toch is er Eén die al dit vallen
oneindig teder in Zijn handen houdt.
Rainer Maria Rilke 1902

Vriend bij de Remonstranten
Is het nodig dat ik andere kerkelijke banden ver-
breek als ik vriend word bij de Remonstranten?
Als je vriend bent van de Remonstranten hoef je
niet perse je lidmaatschap van een andere kerk
op te zeggen. Ook hoef je niet opnieuw gedoopt
te worden. Kerken in Nederland erkennen elkaars
doop. Je kunt ook je kinderen laten dopen bij de
Remonstranten maar in tegenstelling tot bijvoor-
beeld de Rooms-Katholieke Kerk of de Protes-
tantse Kerk in Nederland kennen we geen doop-
leden. Remonstrant worden is een keuze. Kinde-
ren hebben het recht om in hun leven hun eigen
keuzes te maken. Bij de Remonstranten kennen
we bij de doop geen belofte dat je ervoor zorgt dat
jouw kinderen later ook Remonstrant worden.

Oecumenische dienst
'Het woord is aan jou' is het thema voor de Week
van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze
gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot en met 24
januari 2016 over de hele wereld gehouden.
Kerken en groepen van christenen kunnen plaat-
selijk meedoen met het initiatief. De kerken in
Letland hebben teksten gemaakt die op dit mo-
ment worden vertaald en bewerkt.
De Raad van Kerken en MissieNederland werken
samen en presenteerden in september een ge-
zamenlijke orde van dienst
Het materiaal van de Week van Gebed komt uit

Letland en heeft als
uitgangspunt de tekst
‘Geroepen om de

machtige daden van de Heer te verkondigen’ uit
1 Petrus 2: 9.
Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de
nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit
om verder na te denken over de manier waarop
christenen het evangelie uitdragen naar mensen
om hen heen. 
De Raad van Kerken en MissieNederland kennen
een lange gebedstraditie die teruggaat op initia-
tieven van ruim 160 jaar geleden. Wereldwijd
bidden miljoenen christenen mee. Door samen te
bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap
te ervaren. Tegelijk kun je je verantwoordelijkheid
voor anderen tonen door de problemen van de
samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schat-
ting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het
initiatief.
Op Goeree Overflakkee wordt de dienst op zon-
dag 17 januari 2016 gehouden, in de katholieke
kerk te Oude Tonge. Houdt u de kranten in de
gaten over de juiste tijd. informatie: www.week-
vangebed.nl

Kaarslicht 15 november
Het licht werd deze zondag aangestoken voor de
slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners in
Parijs.
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Kaarslicht 1 november
God,
vandaag vroeg ik me af:
wat zou ik doen als mij gevraagd werd om ruimte
te maken in mijn agenda terwijl ik het al zo druk
heb.
Of om plaats te maken in ons huis waar elke
kamer bezet is. Ik kan me wel indenken dat er in
Bethlehem gezegd werd: we zitten vol!
Help ons om ruimte te maken juist als we denken
dat er niemand meer bij kan.
Help ons om plaats te maken voor wie een beroep
op ons doet.
Heer, geeft ons fijngevoeligheid en leer ons, wat
U geeft te delen met de mens die lijdt en U zo
nodig heeft.                    Amen
Bloemengroet
18 oktober      Mw. E. van Es
15 november   Mw. A. Wildemans
22 november   Mw. F. Vis

Maria (bij voorpagina)
als zij rood en blauw negeert
zich omkeert en groen omslaat
gebaande wegen verlaat, zich verhult
en toch geduldig het kind draagt
vraagt zij van ons – blijf mij
blijf mij zien als kracht, de vrouw
die het goddelijke draagt – in jou
Niels Snoek

Ledenadministratie
Op 24 september j.l. is mevrouw H.J.D. van
Sliedrecht - de Voogd intern in Duinoord verhuisd
naar kamer 0008. Het adres blijft Kloosterweg 18
te 4328 GB Burgh-Haamstede.
Op 5 november 2015 zijn de heren M. Rentes en
M. Vermeulen verhuisd van Sommelsdijk naar
Schoolstraat 16 te 4306 CH Nieuwerkerk.

Twijfel
Heer
Mijn ziel is vol vertrouwen
En mijn hoofd vol twijfel
Ik kan alleen maar zeggen
Ergens geloof ik
Help het ongeloof in mijn hoofd.
Heer
Plant dit geloof
Dat er is
Ergens in mij
- ik vertrouw en hoop immers-
in mijn hoofd.
Heer
Laat mijn ogen
Niet alleen zogenaamde feiten zien
maar daar doorheen
U
Getallen zijn zo machtig
Maak dat Uw woord
Net zo overtuigend mij aanspreekt.
Heer
Om der wille van Uw Zoon
Laat mij toch ook met mijn hoofd geloven
Amen
Gebed uit 'Afrika bidt'  1968 
Uit de Samenkomst van zondag 8 november jl.

Geloof begint bij jou
Wat betekent dat precies?
Voor Remonstranten houdt dat in dat we jouw
levenswijsheid en inzichten volstrekt serieus
nemen. Ook hechten we aan voortschrijdend in-
zicht. Je zou dat geestelijke souplesse kunnen
noemen. God laat zich niet vangen in woorden,
kerken of geloofsbelijdenissen. Dat betekent dat
elk spreken over God voorlopig is. Neemt niet weg
dat een gesprek over geloof de moeite waard is.
Het is zelfs van het grootste belang. Zo voorko-
men we dat we zelf blijven hangen in onze eigen
aannames. Remonstrantse gemeenten vormen
het kloppende hart van het kerkgenootschap.
Daar gebeurt het.

Bericht Kring Schouwen
De gespreksgroep Kring Schouwen wenst alle
Remonstranten op Goeree-Overflakkee en
Schouwen Duiveland hele goede Kerstda-
gen en een goed en gezond 2016.                 
Met hartelijke groeten van ons allemaal.
Kring Schouwen
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Kerkdiensten
06 dec Ds. J.F. Klijnsma
13 dec Gespreksgroep
17 dec Adventsavond, 19.30 uur
20 dec Geen dienst, tocht Bethlehem
24 dec Ds. J.F. Klijnsma, 19.00 uur
25 dec Geen dienst
27 dec Geen dienst
03 jan Ds. J.F. Klijnsma
10 jan Gespreksgroep
17 jan Dr. T.R. Barnard
24 jan Gespreksgroep
31 jan Ds. A.N. Verheul
07 febr Ds. J.F. Klijnsma
14 febr Gespreksgroep

Extra collecten
06 dec Diaconie Warmte voor kinderen in

China
17 dec Solidaridad       (Adventviering)
24 dec Remonstrantse Broederschap
03 jan Diaconie stichting Zanskar scholen
17 jan Ned. Bijbelgenootschap
31 jan Onderhoudfonds
07 febr Diaconie Werelddiaconaat

Kijk omhoog
 
Na een lange val
Klim jij weer uit het dal
Kijk naar de tijd die komen zal
Hoe vul jij die in
Je weet het even min
Je krijgt niet alles naar je zin

En je hoofd vol zorgen
Houdt je lichaam in z'n macht 
Er komt altijd een morgen
Ook na de langste nacht

Kijk omhoog
Naar de zon
Zoek niet naar een antwoord
Laat het los
Hou je vast aan mij
Deze weg wijst zichzelf
Hij leidt je naar de toekomst
Deze wolk drijft snel voorbij

Er wordt een keerpunt aan geduid
Je kunt nu weer vooruit
Je voelt de zon op je gezicht
Het wordt de hoogste tijd
Dat jij je zelf bevrijd
Zie het in een ander licht

Maar je hoofd vol zorgen
Houdt je lichaam in z'n macht
Er komt altijd een morgen
Ook na de langste nacht

Kijk omhoog naar de zon
Zoek niet naar een antwoord
Laat het los hou je vast aan mij

Kijk omhoog naar de zon
Zoek niet naar een antwoord
Laat het los hou je vast aan mij
Deze weg wijst zichzelf
Hij leidt je naar de toekomst
Deze wolk drijft snel voorbij

Want deze wolk drijft snel voorbij
Want deze wolk drijft snel voorbij
 
gezongen in de dienst van 18 oktober jl.
door Chloë de Waal ( tekst Nick & Simon)

Verantwoording collecten
In de periode 17 augustus t/m 22 november 2015
is ontvangen in de collectes voor doelen buiten
de gemeente € 106,86, voor de eigen gemeente
€ 504,11 en voor het orgelfonds € 106,10. In de
collectes voor de Diaconie is ontvangen voor het
project  Warmte voor kinderen in China € 89,90
en voor de Voedselbank Goeree-Overflakkee
€ 102,05.
In het koffiepotje is € 162,66 inclusief bijdragen
van de tentoonstellingen en repetities Oecume-
nisch koor ontvangen en van de Kleiclub
€ 100,00.
Voorts is ontvangen een gift van € 150,00 in
verband met een huwelijksfeest en € 25,00 in
verband met de buitendag.
Van Rethorica is een gift ontvangen van € 100,00
voor het gebruik van de kerk tijdens de open
monumentendag.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester
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COLOFON
Vrijzinnige Klanken verschijnt in 2016 zes
keer.
De abonnementsprijs is voor alle lezers € 10,--
per jaar
Rekeningnr: INGbank : 254369, IBAN: NL80
INGB 0000 2543 69
Rabobank: 34.20.53.906, IBAN: 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 - 20191889  Kerkmeester: A. Schrier tel:
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: www.remonstranten.org/sommelsdijk
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

Herdenkingsdienst
Op zondag 22 november jl. vond de herdenkings-
dienst plaats voor de overleden gemeenteleden
van het afgelopen kerkelijk jaar. De dienst begon
met het gezamenlijk gezongen Lied 513 'God
heeft het eerste woord'. Na inleiding, stilte en
gebed zongen de aanwezigen, waaronder een
groot aantal familieleden van diegenen die wer-
den herdacht, Lied 281 met de mooie tekst: 'Het
lied van wie zijn voorgegaan zet ons vandaag tot
zingen aan, Amen Halleluja!'. Vervolgens zong
Cantone o.l.v Sjaliene de Waal het spaanse 'De
Noche': We haasten ons door het duister om het
levend water te vinden. Alleen de dorst
ernaar verlicht ons.' Ds. Jan Klijnsma las voor uit
Spreuken 9:1-10 en Mattheus 25:1-13. En na Lied
846  volgde de mooie overweging, "Wijsheid is
iets anders dan kennis".......Na  het zingen van
'Als alles duister is' door de aanwezigen volgde
het noemen van de namen en het aansteken van
de kaarsen voor onze geliefde overledenen:
Mevr. Sera Tax-Stad, Mevr. Pieternella Adriana
van Duijnen-de Jonge, Dhr. Simon Karels, Dhr.
Pieter Cornelis van Loon, Dhr. Leendert Soldaat
en Mevr. Hilda Coster. Ondertussen zongen wij
Lied 187 uit Tussentijds, 'Slechts uit de verte
zagen zij......' .Cantone zong 'Old and Wise'  in
een bewerking van Sjaliene de Waal.....'And to
those I left behind, I wanted you to know, you've
always shared my deepest thoughts, You follow
where I go.....'  De herdenkingsdienst werd beslo-
ten met het zingen van Lied 416: 'Ga met God en
Hij zal met je zijn'. We kunnen terugkijken op een
mooie, liefdevolle dienst. Il vdS

Kaarslicht 22 november
Zij, die wij liefhebben gaan niet weg,
ze lopen met ons
elke dag
ongezien,
ongehoord,
maar altijd daar....
nog steeds geliefd, nog steeds gemist,
oneindig dierbaar.....
Hun naam voor altijd gegrift
in de palm van Uw hand,
Goede Vader wil hen
met ons in uw liefde bewaren
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Het ontstaan
Expositie in de kerk in januari - februari 2016
Twee keer schilderijen over ‘het ontstaan’. Een
samenwerkingsproject tussen Hans Groenendijk
en Niels Snoek.
Het ontstaan als getallenreeks, als wetmatigheid
vanuit het wetteloze, de zwarte gaten, oerknallen,
scheiding tussen licht en donker, man en vrouw
schiep Hij hen, de mens – het brein, schillen en
haar …
Hans Groenendijk schildert en fotografeert. Hij wil
de toeschouwer verbazen, verwarren met allerlei
mogelijke onderwerpen en surrealistische tafere-
len.
Niels Snoek schildert en schrijft gedichten. Hij wil

ook de toeschouwer verbazen en contact maken
met innerlijke lagen in brein en gevoel.
De opening van deze expositie wordt verzorgd
door Herman Maas, Ivo Teuwen, Hans Groenen-
dijk en Niels Snoek. Het is een programma met
verhalen, muziek, poëzie, koffie en wijn. Iedereen
is van harte welkom op zondag 10 januari 2016
om 16.00 uur.

Expositie "Vrouwen vormen"
Deze expositie met werken van Marlies van
Adrighem is al onze kerk te zien vanaf 8 novem-
ber 2015. De expositie blijft hangen t/m 6 januari
2016.
In 1983 is Marlies van Adrighem  afgestudeerd
aan de Willem de Kooning Academie in Rotter-
dam, aan de afdeling Modevormgeving. Tijdens
deze opleiding heeft ze ook vaak modelgetekend
en dat vond ze altijd leuk om te doen.  De infor-
matie over haar verdere carierre vindt u in de kerk.


