Gemeente Sommelsdijk

VRIJZINNIGE KLANKEN
Kerst 2016 - januari 2017 no.516

Fragmenten uit Jesaja 9
Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon
ter wereld brengen,
En gij zult hem de naam Immanuel ( God-metons ) geven.
Als een twijg ontspruit hij aan de stronk van Isai.
Hij geeft de geringen hun recht.
De wolf en het lam wonen samen,
de panter vlijt zich naast het bokje,
het kalf en de leeuw weiden samen:
een kleine jongen kan ze hoeden.
De koe en de berin sluiten vriendschap,
Hun jongen liggen bijeen.
De leeuw eet haksel als het rund,
De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
Het kind steek zijn hand uit naar het nest van de
slang.
Niemand doet nog kwaad of handelt verderfelijk
Op heel mijn heilige berg;
Want de kennis van God Jahwe vervult het hele
land,
Zoals het water heel de bodem van de zee bedekt.
Zo schrijft Jesaja over de vrede. En weet u wat
nu het opvallende is? Later – ook nu nog – zijn
de mensen gaan zeggen: “Kijk, het lijkt wel of
Jesaja schreef over Jezus. Want ook dit kind van
Maria is geboren om te werken aan die droom
van vrede voor alle mensen!”
En dan werd Jezus geboren in een stal in Bethlehem. In gezelschap van dieren. Even later komen
de engelen, herders en de koningen. Wij kijken
later toe, maar toch horen wij daarbij, zijn van
harte welkom in deze stal van een warme mensenliefde en een diepe vrede. Ik hoop, dat we ons
allen in deze kerststal thuis zullen voelen.
Maar er is nog iets in onze stal aanwezig. Namelijk: het verhaal over een prinsje, dat in de droom
van Jesaja in z’n latere leven zou werken aan de
vrede op aarde. Daarvan hebben de mensen
later – en ook nu nog – gezegd:" Kijk, het lijkt net
of Jesaja schrijft over het kind Jezus, dat later ook
voor diezelfde taak van vrede stond en daar heel
hard aan heeft gewerkt”. Ook dat verhaal, die
droom hangt nu, vandaag, boven onze stal.
Weet u ……. Als wij het nu over een droom
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hebben, dan praten wij wel over iets anders dan
‘dromen in je slaap’. Droom betekent nu: een
ideaal! Dat is iets wat een heleboel mensen tegenwoordig niet meer hebben. Iets waarvoor je
je met hart en ziel inzet, waaraan je hard wilt
werken om het te bereiken. Zo’n droom en ideaal
is bijvoorbeeld de vrede. Hij is er nog lang niet
helemaal, want naast heel rijke zijn er heel arme
mensen en arm-zijn is geen vrede, naast heel
rustige zijn er ook onrustige mensen en onrust is
geen vrede, behalve mensen die veilig bij elkaar
wonen zijn er ook opgejaagde mensen en opgejaagd worden en op de vlucht zijn is geen vrede.
We vieren kerstmis. We vieren de geboorte van
het kind Jezus. En net als dat prinsje van Jesaja
heeft ook Jezus zich helemaal ingezet voor het
ideaal van de vrede, waarover de engelen zongen
boven de stal van Bethlehem. Zo'n vrede, dat ook
in onze tijd de wolf en het lam samenwonen, de
koe en de berin vriendschap sluiten. Normaal
jagen zij op elkaar en eet de één de ander op.
Maar dat is geen vrede! Vrede die van God komt
is: dat blank en zwart samen wonen, dat rustige
en onrustige mensen elkaar vinden, dat rijke
mensen delen met de arme, dat opgejaagde
mensen een nieuwe kans van veilig wonen krijgen. Aan die vrede heeft het kind Jezus in zijn
latere leven gewerkt door de kansloze en weggezette mensen op te zoeken en ze te helpen in de
naam van God, die op aarde vrede gunt aan
iedereen!
De droom en het ideaal van het prinsje van Jesaja en van het kind Jezus zijn in de praktijk nog
lang niet helemaal uitgekomen, gelukt. Er is vaak
te veel tegenwerking en daarom zijn er nog opgejaagde mensen en kanslozen en armen. Maar
dan hopen we dat we vanuit onze eigen situatie
die droom opnieuw oppakken en er op onze eigenwijze wijze aan gaan werken. Dan gaat de
droom van Jesaja en het kind Jezus langzaamaan
steeds meer in vervulling. Want wij hebben die
droom in handen!
Ds. Jan F. Klijnsma

Gezegende Kerstdagen
De kerkenraad in zwart/wit. De foto is (in kleur) gebruikt voor het afscheidsboek voor Tom Mikkers.
Wij willen er in zwart/wit maar toch genuanceerd onze wensen van de voorpagina mee onderstrepen.
Gezegende Kerstdagen.
Afgelopen zondag 27 november bespraken we tijdens de bijeenkomst de preek van de week van ds.
Lense Lijzen uit Groningen. Onder verwijzing naar Paulus, president Rooseveld en Erasmus illustreert hij hoe, vanuit verbondenheid met elkaar, beseffend waardoor we in vrijheid kunnen leven en
hoe belangrijk tolerantie is, er ruimte ontstaat voor ons denken en handelen met een hoopvol toekomstperspectief.
In onze welvarende en tegelijkertijd zo verwarrende, chaotische en soms bedreigende en angstige
wereld geeft een hoopvol toekomstperspectief rust en energie. De geboorte van Jezus, die we met
Kerst vieren, herinnert ons jaarlijks aan een nieuw en hoopvol toekomstperspectief dat oplicht in het
duister, als een licht in de duisternis.
In verbondenheid met elkaar, beseffend waardoor we in vrijheid kunnen leven en hoe belangrijk
tolerantie is, ontstaat er ruimte voor ons denken en handelen, onderstreept en versterkt door de
betekenis van Kerstmis, dat er steeds opnieuw licht gloort in de duisternis. In dat licht wensen wij
elkaar en u allen gezegende kerstdagen.
Het gelukkige Nieuwjaar kan dan een logisch gevolg worden. Het geluk bestaat er uit dat we met
elkaar, ondanks de problemen die we tegen kunnen komen, steeds opnieuw een hoopvol toekomstperspectief kunnen ontdekken. De kerkenraad.

Advent

Daar is niets mis mee. Spanning vóóraf: tot de
ontlading als het Kind geboren is.
God, dank! Hij is er eindelijk!
Advent betekent: aankomst; het is een afkorting
van de latijnse naam: adventus Domini. Het is
een soort aankondiging: “De Heer is in aantocht.”
Het gaat terug op het gebruik uit de Oudheid, dat
een koning een rondtocht maakte door zijn rijk en
daar steden bezocht. Dan werd alles goed voorbereid, zoals ook bij ons.
Het opbouwen gedurende de 4 adventsweken is
tot een dierbare gewoonte geworden.
We volharden er in en er is niet de twijfel: Komtie, of komt-ie niet?
We weten het zeker vanuit de Bijbel en de historische gegevens. Zijn komst was en is echt. Zijn
Aanwezigheid en Liefde zijn echt. En van Hem

Een tijd van verwachting. Maar wat houdt dat in?
Waarop wachten wij? Niet zo'n moeilijke vraag.
Wij wachten op de geboorte van het kerstkind. En
iemand zei: er is ook spanning, er is hoop, er is
verlangen naar iets heel speciaals en dat houdt
in, dat wij wachten op liefde, warmte en ja, ook
Vrede; dat bovenal.
En toen kwam er een stem, die zei: Zijn we wel
met realiteit bezig? En met macht en onmacht; of
met angst misschien? En ik vroeg me af: is het
misschien ook gewoonte? Een gewoonte, dat
toch ook?
Ieder jaar gebeurt het weer; toch weer! Advent en
de viering daarvan zijn iets heel positiefs voor de
christelijke mensheid en het herhaalt zich al vele,
vele eeuwen.
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kregen wij een opdracht.
Maar waar is Hij nú, nu we Hem zo bitter nodig
hebben; meer dan ooit? Wat moeten we dan
doen? Waarom komt Hij nog niet?
Blijven wachten? En willen we blijven wachten?
Alleen maar blijven wachten is geen goede gewoonte: er is een opdracht voor alle mensen. Voor
iedereen! Waar wachten we dan nog op? We
kunnen toch vast beginnen? W. Dr.

Kerstgroet van Schouwen
Duiveland
Aan het begin van deze decembermaand gaan
onze gedachten natuurlijk ook uit naar Sommelsdijk en omgeving. We weten nu nog niet of de
adventsavond door een aantal van ons bezocht
kan worden. Op die avond kunnen we menigeen
goede kerstdagen wensen.
Hopelijk zal dat ook dit jaar het geval zijn.

Adventviering 14 december
Op woensdagavond 14 december a.s. vindt de
jaarlijkse adventviering plaats in de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat 35 te Sommelsdijk. Ieder jaar wordt een sfeervol samenzijn
voorbereidt dat in het teken staat van het komend Kerstfeest. Aan een mooi gedekte tafel
luisteren we naar passende gedichten, muziek,
liederen en verhalen. En genieten we van
kerstkrans en gesprekken met elkaar. Chloë,
Lieke en Rob zullen voor u zingen en spelen en
ook Cantone o.l.v Sjaliene de Waal maakt haar
opwachting. U bent allen van harte welkom op
deze avond. De kerk is open om 19.00 uur,
aanvang 19.30 uur.

Maar...als dat niet
zou lukken dan willen
we graag via deze
Vrijzinnige Klanken
iedereen,
een heel mooi Kerstfeest toewensen en natuurlijk
een gezond en gelukkig Nieuwjaar.
Alle goeds toegewenst en hartelijke groeten van
de Schouwen Duivelanders. Erika von Eugen

Onze Vader uit het Aramees
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat me ontroert.
Ik geef U een naam, opdat ik U een plaats kan
geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij- maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met het
onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan
brood en inzicht.
Maak de koorden van fouten los, die ons vastbinden aan het verleden.
Zoals wij ook anderen hun misstappen kunnen
vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit U wordt de alwerkzame wil geboren.
De levende kracht om te handelen.
Het lied dat alles verfraait.
En dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen
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kaarslicht 2 oktober
De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.
De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen
die w'als onze harten aandachtig luistren
in alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen de grote zee.
Liefde is de zin van 't leven der planeten,
en van de mensen en van de dieren. Er is niets
wat kan storen
't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
Henriëtte Roland Holst-van der
(1869-1952)
Uit: Verzonken grenzen (1918)
Uitgever: W.L.& J. Brusse, Rotterdam

Schalk

Herdenkingsdienst
Zondag 20 november jl. vond in de Remonstrantse Kerk de herdenkingsdienst van de overledenen vanuit de gemeente plaats. Gelukkig waren
er dit kerkelijke jaar, geen gemeenteleden of
vrienden overleden, en werd nu de gelegenheid
geboden om een persoonlijk verlies van buiten
onze gemeente te herdenken door middel van het
noemen van haar of zijn naam en het aansteken
van een kaars. Ook was er een kaars voor de
mensen die zijn omgekomen door (natuur)geweld
en oorlog én een kaars voor alle dierbaren die
ons dit jaar of eerder zijn ontvallen en waaraan
onze gedachten op dat speciale moment naar
uitgingen.
De dienst werd geleidt door Ds. Els van Dunné.
Het thema van de dienst was "To present and
absent loved ones" ( voor aanwezige dierbaren
en hen die er niet meer bij kunnen zijn).
Cantone en Chloë zongen o.l.v. Sjaliene de Waal,
o.a het mooie 'Pie Jesu' waarmee vooral Chloë
veel indruk maakte. Ds. Els las het gedicht van
D. Bonhoeffer "Afscheid nemen" voor:

Oecumenische dienst
'Jouw hand, mijn glimlach' is het thema van de
Week van Gebed om eenheid onder de christenen die volgend jaar plaatsvind van 15 tot en met
22 januari.
De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie.
Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken
de organisaties; Missie Nederland en Raad van
kerken, het thema concreet.
Het beeldmerk op posters en het omslag van een
boekje laat handen zien die naar elkaar reiken.
Het drukt verzoening
uit. Ook de slogan
‘Jouw hand, mijn
glimlach’ wil de uitgestoken hand en de
onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.
Op Goeree Overflakkee wordt de dienst
op zondag 22 januari in de Emmauskerk te
Middelharnis gehouden. De dienst begint
om 19.00 uur. Houdt u voor evt. wijzigingen in de
aanvangstijd de plaatselijke kranten in deze week
in de gaten. U bent allen van harte welkom.

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering…
Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde…
Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten…
Is moeizaam
de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten…

Colofon in het klein
Redactie:
I. v.d. Sluijs
email: ivdsluijs@kpnplanet.nl
A. Schrier
email: bramschrier@hetnet.nl
J. de Vries
email: jdvdirksland@hetnet.nl
Predikant:
Ds. J. F. Klijnsma email: jfklijnsma@gmail.com
Volgende Vrijzinnige Klanken weer een normale uitgebreide colofon.

De herdenkingsdienst werd besloten met het
zingen van Lied 215 'Ontwaak, o mens, de dag
breekt aan...'. We kunnen terugkijken op een
mooie dienst. Il v.d. S
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Toetredingsrede Joost Röselaers
Op de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen werd in het NRC Handelsblad uitgelegd waar
de ideale aanvaardingstoespraak aan moest voldoen. In een dergelijke toespraak moet je: jouw
voorganger loven; in grote lijnen uiteenzetten wat je van plan bent, jouw familie en God danken, en
tenslotte draag jij de overwinning op aan degenen die jou gekozen hebben: dit is uw overwinning! Nu
vormen wij als Remonstranten geen natie. Wij zijn een kerk. De aard van ons werk is van een geheel
andere orde dan van de politiek. Toch bood de genoemde leidraad mij enige houvast.
Ik wil tijdens deze toetredingsrede dan ook beginnen met het noemen van mijn voorganger. Tom
Mikkers, ik stel het zeer op prijs dat jij mij vandaag hebt toegesproken en het is een grote eer om in
jouw voetsporen verder te gaan. Dankzij jou is de organisatie sterk vernieuwd en verstevigd, en is
vooral de blik weer gericht naar de buitenwereld. Dat deed jij samen met een aantal uitstekende
collega’s en ik zie ernaar uit om met hen samen te werken: met Tom Harkema, die op voortreffelijke
wijze de taken van Tom Mikkers overnam, met Liesbeth, Michel, Mariëlle, Rika en Jaap.

Gemeenten versterken
Vertegenwoordigers van gemeenten en predikanten, u wilt vast weten wat mijn plannen zijn voor de
komende jaren. Ik wil de komende jaren terugkeren naar de basis: naar het lokale werk. Ik denk de
komende tijd graag met u na over de vraag hoe we onze gemeenten kunnen versterken, want dat
is volgens mij hard nodig. Hoe we kunnen zorgen voor een aanbod dat beter aansluit bij de vragen
en verwachtingen van deze tijd. Ik denk met name aan de vormgeving van onze diensten, andere
momenten van bezinning en nieuwe vormen van spiritualiteit. Dit zijn precies de punten in het beleidsplan waar nodig aandacht aan geschonken moet worden. En over de vraag wat het landelijk
bureau in deze kan betekenen. Niet alleen wat campagnes betreft, en P.R., maar ook het versterken
en verdiepen van het plaatselijke aanbod.
Daarnaast wil ik een landelijk aanbod aan activiteiten ontwikkelen, zoals weekenden voor jonge
ouders, bezinningsdagen, retraites. Dergelijke eenmalige activiteiten sluiten goed aan bij de behoeftes van deze tijd, en vormen een goede eerste introductie met het remonstrantse gedachtegoed.
Ik wil ook met predikanten nadenken over de invulling van hun werkzaamheden. Hoe zorgen wij
ervoor dat zij geïnspireerd blijven en inspirerend zijn? Worden zij vanuit het landelijke wel genoeg
gestimuleerd en bijgestaan? En wat voor een predikanten hebben wij nodig in de toekomst? In
Londen heb ik alle ruimte ervaren om nieuwe activiteiten te organiseren. Daar heb ik energie van
gekregen en hoop: de kerk zal blijven bestaan. Mijn ervaringen uit Londen neem ik graag mee in
mijn werkzaamheden. De context is geheel anders, maar het gaat mij erom dat predikanten de
ruimte ervaren om geïnspireerd en inspirerend te blijven. Het gaat erom dat predikanten zichtbaar
zijn in de samenleving, in verschillende media en op plaatselijk niveau. Wij laten nog te weinig van
ons zien.

Dit is ons verhaal
Tenslotte wil ik met u nadenken over ons verhaal. Waar staan wij voor en waar doen wij het voor?
Waarin zijn wij nog onderscheidend en vernieuwend? Ik ben ervan overtuigd dat remonstranten nog
wat te bieden hebben, anders begon ik er niet aan. Ik geloof erin omdat remonstranten (in de
woorden van collega Johan Goud) juist altijd de grenzen opzoeken en er soms ook overheen durven
te stappen. Wij staan voor een erudiet en vooruitstrevend geluid. En dat geluid moet blijven klinken –
tegenwoordig misschien wel meer dan ooit – omdat de nuance en het vrijzinnige geluid dreigen te
verdwijnen, maar ook omdat er in de samenleving zo’n verlangen is naar een open plek voor zingeving. Aan de vraag en de behoefte naar spiritualiteit zal het niet liggen, maar ons aanbod sluit er lang
niet altijd op aan.
Tot zover volgde ik de instructie uit het NRC voor een aanvaardingsrede. Alleen op het laatste punt
van de instructie vaar ik een andere koers: ‘Dit is uw overwinning!’ Want het christelijk geloof is geen
geloof van winnaars en ik ben ook niet degene die voor u uit zal trekken in een triomftocht. In het
spoor van onze hoogleraar Christa Anbeek is het nu eerder een tijd om onze kwetsbaarheid in alle
eerlijkheid te tonen. De situatie binnen onze kerken geeft ook weinig redenen voor triomfalisme. Het
is eerder een reden voor bezorgdheid en het vraagt aan ons om samen op te trekken.

Een goede samenwerking
Er zijn zorgen, maar er is ook genoeg om dankbaar voor te zijn. Ik wil een groot dankwoord uitspre6

ken aan Anne-Rose en onze twee kinderen. Ik durf het aan om aan deze uitdaging te beginnen
doordat ik mij gesteund weet door een stabiele en liefdevolle thuisbasis. Ik wil ook degenen danken
met wie ik de afgelopen maanden gesprekken voerde, de beroepingscommissie, en de commissie
tot de zaken. Het was een intensief en spannend traject en dat geeft bovenal aan dat u uw taken
buitengewoon ernstig hebt genomen. Ik zie uit naar een goede samenwerking met de CoZa en zeker
ook met de nieuwe voorzitter Teddy van der Burg.
Bovenal spreek ik hier het dankwoord uit dat normaal slechts klinkt in de stilte van mijn gebed. Een
dankwoord aan God voor al het goede dat wij op onze levensweg tegenkomen. En vandaag met
name voor onze dierbare Remonstrantse Broederschap. Een gemeenschap die open wil zijn naar
iedereen. Die geworteld is in het goede nieuws van de opstanding van Jezus en die in vrijheid en
verdraagzaamheid God wil eren en dienen. De eersten zijn de laatsten en de laatsten zijn de eersten.
Dat aspect ontbreekt bij elke politieke aanvaardingstoespraak. Maar in een kerk ontkom je er niet
aan: niet alleen als je op het schild wordt gehesen, maar dagelijks. U verwacht veel van mij. Dat
stemt mij vooral bescheiden en doet mij beseffen dat ik het een buitengewoon voorrecht vind, om
de komende jaren uw algemeen secretaris te mogen zijn.
Joost Röselaers (predikant van de Nederlandse Kerk in Londen (Austin Friars) en algemeen
secretaris op het landelijk bureau).

Ledenadministratie

Kerkdiensten

Mevrouw A.M. Harinxma Thoe Sloten – Wentholt
is verhuisd vanuit Nieuwerkerk naar Park Boswijk
464 te 3941 AH Doorn. Wij wensen haar een
goede tijd in haar oude( vroegere) vertrouwde
omgeving toe.
Gelukkig mogen we ook een nieuwe vriend van
onze gemeente verwelkomen. De heer Dick
Muller heeft aangegeven vriend te willen worden
van onze gemeente. Hij woont in Melissant en
heeft al een aantal malen kerkdiensten bijgewoond. Wij zijn verheugd dat hij deze stap heeft
genomen.

04 dec
11 dec
14 dec
18 dec
25 dec
01 jan
08 jan
15 jan
22 jan
29 jan
05 febr
12 febr

Verantwoording collecten
In de periode 24 oktober t/m 28 november 2016
is ontvangen in de collectes voor doelen buiten
de gemeente € 90,70, voor de eigen gemeente
€ 185,37. In de collectes voor de Diaconie is
ontvangen voor het project Warmte voor kinderen
in China € 42,00.
In het koffiepotje is € 122,68, inclusief bijdragen
van de tentoonstellingen, van het repeteren van
het Oecumenische koor GO en van de Kleiclub
€ 70,00 .
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester

Dhr. W. Scholl
Gespreksgroep
Advent avond 19.30 uur
Gespreksgroep
Ds. J.F. Klijnsma
Geen dienst
Ds. J.F. Klijnsma
Gespreksgroep
Dr. T. Barnard
Gespreksgroep
Ds. J.F. Klijnsma
Gespreksgroep

Kaarslicht 30 oktober
Zingen
Zingen lijkt gewoon, maar het is bijzonder.
Melodie en toon worden met jouw stem een
wonder.
Niemand zingt als jij, laat je stem maar klinken.
Zingen maakt je blij, alles gaat weer blinken.
Zingend kun je verker kijken.
Zingend kun je hoger reiken.
Droom maar dat je zingen mag,
op Gods allergrootste dag.

Kaarslicht 6 november
Niemand weet waartoe hij leeft, waarom hij hart
en handen heeft; er is geen daarom, eens voorgoed, maar enkel adem, vlees en bloed. Zo leeft
een mens tot in de dood, onooglijk klein, onzichtbaar groot.
Huub Oosterhuis (uit: Lied voor bijna iedereen)

Kleur-rijk door Nel Saarloos van Otzel
De expositie Van Nel Saarloos is in onze
kerk nog te zien t/m 4 januari 2017.
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Golven van Vrijheid
Golven van vrijheid heet de exposite van Niels
Snoek die vanaf 7 januari 2017 bij ons in de kerk
te zien is.
Bij het overschilderen van eerder gemaakte
schilderijen kan je geïnspireerd raken door de
onderliggende voorstelling. In dit geval schilderde
Niels Snoek verder met de aanwezige kleuren,
de kleuren van de zee.
Vrijheid is een begrip waar we doorgaans een
beperking aan toevoegen, er het tegengestelde
van on-vrijheid van maken. Je bent vrij wanneer
je niet gevangen bent. Maar je hoeft niet in een
gevangenis te zitten om je gevangen te voelen.
Gevangen in fysieke omstandigheden is één ding,
maar het gevangen zitten in gedachten en gevoelens is iets heel anders. Veel religies en filosofieën
hebben daar aandacht aan besteed en hier theorieën over verkondigd: bestaat werkelijke vrijheid?! De meningen blijven verdeeld, want een
mening kan je per definitie als ‘onvrij’ beschouwen, omdat deze altijd ingeruild kan worden voor
een andere mening.
Als schilder weet Niels dat vrijheid niet is weer te
geven, maar hij hoopt dat iets van zijn gevoel van
vrijheid tijdens het schilderen over komt tijdens
het kijken naar deze werken.
Poëtisch verwoord hij het als volgt:
de zachtheid van golven van diepte en vrijheid in
lichte tinten binnen en buiten kaders en grenzen
voorbij hoop en wanhoop ze verzetten mijn stem –
geluid en luisteren naar waar-achter gedachten
verwachtingen bedachte dingen zoals gezang
van Syrenen naar meer mannen en meerminnen
die verleiden en beminnen; zinnen strelen even
later vervelen, smachten naar anders steeds
maar opnieuw en nieuwsgierig naar meer vergeet
je tederheid en teer; laat hen de branding het
eeuwig ruisen duik naar beneden tevredenheid
wenkt en sust – voorbij storm en vorm; rust in je
eigen blijvende zachtheid

Extra collecten
04 dec
25 dec
08 jan
22 jan
05 febr
19 febr

Diaconie Warmte voor kinderen in
China
Remonstrantse Broederschap
Diaconie stichting Zanskar scholen
Ned. Bijbelgenootschap
Werelddiaconaat
Wilde Ganzen

Kaarslicht 20 november
Een lied voorbij de dood
Onaanraakbaar, onkwetsbaar,
zo goed als de dood
was ik vroeger gevangen
hield ik mij groot.
Maar jouw liefde, geduldig
als lentezon,
breekt mij open; gewillig
keer ik mij om,
naar het licht en het levengeef ik mij bloot,
zie de wereld, verwonderd,
voorbij de dood.
Hein Stufkens

