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ADVENT = VERWACHTING
In verwachting zijn......
Wat is deze onwerkelijke werkelijkheid die verwachting heet?
Verwachting is werkelijkheid;
onmiskenbaar concreet, voelbaar in jezelf, in de
ander.
Het is er - nu al.
Verwachting is onwerkelijkheid;
het onmiskenbare laat zich nog niet kennen;
naamloos.
Jij bent er - nog niet.

Hoop op een wereld waar, al was het maar even,
wij kunnen zingen en vieren,
opdat alles wordt voldragen.
Ds. Jan F. Klijnsma

Waarom

Leeft de een maar zo kort
en de ander zo lang
krijgt de een het zo moeilijk
en de ander zo licht
is de een slachtoffer
en de ander verdrukker?
Is dat rechtvaardig? Is dat te rijmen?

In oude boeken staat geschreven
Verwachting is leven naar een grens die open dat je zeven keer zeventig keer wordt vergeven.
Hoeveel levens mag een mens dan leven
gaat;
verwacht en toch nog onverwacht, zo worden wij om heel te worden, diepste zelf?
Is leven niet leren
geboren en zo sterven wij.
Verwachting is alles in gereedheid brengen voor uit de schaduw komen
steeds geboren worden
jouw komst.
op weg naar voltooiing?
Verwachting is inkeer en concentratie.
Verwachting houdt de tijd te vriend, geen gespannen dagen tellen.
Verwachting is: je huis openstellen voor hen die
moesten vluchten,
Voeling houden met wat je beweegt,
zonder dat het morgen vervuld hoeft te zijn.

Er zijn bomen die na zeven jaar vruchten dragen
dan zijn ze de boom die ze moesten worden
toch zijn ze al zeven doden gestorven.
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 dat vervulling anders is;
weten dat je aan de vervulling zult veranderen.
Jij wordt niet de optelsom van mijn wensen en
In de dienst van zondag 18 november, herdenken
verlangens.
wij al diegenen die ons het afgelopen kerkelijk jaar
ontvallen zijn. Cantone zal hierbij haar medewerVerwachting is weten van vreugde en pijn,
king verlenen. Iedereen is van harte welkom om
van weerstand en ontsluiting.
Naïef de mens die hoopt op een nieuwe mens en deze dienst bij te wonen. In de namen van de
overledenen noemen wij tevens iedereen die hen
een nieuwe
zijn voor gegaan. Het met elkaar delen van zowel
tijd, zonder barensweeën:
vol moeite is de weg van het duister naar het licht. lief, als leed is een wezenlijke taak voor een geloofsgemeenschap.
Verwachting is weten van zorgeloze kindertijd kind dat nog komen moet!
Gelogen zijn mijn roze dromen van rust en harmonie - kind dat nog volwassen worden moet!
Gelogen is mijn wereld van welvaart en vrede kind dat in deze wereld leven moet!
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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Dienst 11 november in
Dordrecht

Kerkdiensten
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij
anders aangegeven
28 okt
Gespreksgroep
04 nov
Ds. J.F. Klijnsma
11 nov
Dienst in Dordrecht om 11.00 uur
18 nov
Ds. J.F. Klijnsma (herdenking
overledenen)
25 nov
Gespreksgroep
02 dec
Ds. J.F. Klijnsma (maaltijd viering)
09 dec
Gespreksgroep
16 dec
Mevr. B. Veenman
23 dec
Gespreksgroep

Het programma voor de dienst op 11 november
2018 in Dordrecht is als volgt:
10.00 uur Aankomst van "zeventiende-eeuwse"
remonstranten op één van de Dordtse kades.
Daar wordt door een delegatie van de Grote Kerk
een Bijbel aangeboden met afbeeldingen van de
Dordtse Grote Kerk.
Om 11.00 uur Dienst in de Grote Kerk in Dordrecht
met als voorgangers
ds. Wansink ( predikant Grote Kerk ) en
ds. Jan Klijnsma.
Thema van de dienst
is Vrijheid en Verdraagzaamheid. Na
de dienst is er gelegenheid voor een lunch in de Grote Kerk en bezoek aan de Remonstrantse kerk, alwaar twee
keer een programma opgevoerd zal worden van
strijdliederen uit de tijd van het ontstaan van onze
kerk.
Tevens kunt u terecht in de Dordts museum, waar
een tentoonstelling is over de Reformatie, die
tegen een gereduceerd tarief kunt bezoeken.
Heeft u een museum jaarkaart neemt u die dan
mee. In verband met het regelen van het vervoer is het handig als u aan de kerkenraad op wilt
geven met hoeveel personen u naar
Dordrecht gaat en of u ruimte heeft
voor extra passagiers of graag mee
wilt rijden. Over de meest geschikte
plaats om te parkeren wordt u nog
nader geïnformeerd. Let op in het
centrum van Dordrecht is het betaald parkeren.
De Grote Kerk of Onze-Lieve-Vrouwekerk ligt aan
de Lange Geldersekade 2 te 3311 CJ Dordrecht.

Wat gebeurde er precies vierhonderd jaar geleden?
Peter Nissen schrijft een serie artikelen ‘Intussen
in Dordt’ over de historische gebeurtenissen die
400 jaar geleden hebben bijgedragen aan het
ontstaan van de Remonstranten. Toen, in
1618/1619 vond de Synode van Dordrecht plaats
waar uiteindelijk de predikanten werden weggestuurd die het gedachtegoed van Arminius aanhingen. Later werden zij uit Nederland verbannen
en richten toen in Antwerpen de Remonstrantse
Broederschap op. Hij volgt de ontwikkelingen in
de synode van maand tot maand. De eerste twee
artikelen gaan over wat er aan de Synode vooraf
ging.
U kunt deze twee artikelen nu lezen op de
website van de Remonstranten.nl ......onder
het kopje '400 jaar Remonstranten'.

Verantwoording collecten

In de periode 2 september 2018 t/m 21 oktober
2018 is ontvangen in de collectes voor doelen
buiten de gemeente € 77,00 en voor de eigen
gemeente € 297,11. In de collecte voor de Diaconie is ontvangen voor het project Warmte voor
kinderen in China € 95,65. In de collecte voor het
fonds onderhoud gebouwen is ontvangen
€ 37,70. In de collecte na de uitvoering van de
voorstelling Esther door Kees Posthumus is
Kaarslicht 2 september
ontvangen € 264,60. In het koffiepotje is € 149,75
De oorsprong van leven en licht is God, die zijn ontvangen.Voor al uw gaven en giften onze harwoord heeft gegeven dat, niet te weerstaan, is telijke dank.
gericht op wording van licht en van leven.
De penningmeester
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Cantone weer begonnen!
Op zaterdag 25 augustus kwamen de leden en
oud-leden van het koor van de gemeente Sommelsdijk, Cantone, weer bijeen om na een warme
zomer weer bij te praten en elkaar te vertellen
over de belevenissen van die afgelopen maanden. Bijna iedereen van het koor kon aanwezig
zijn en aan de feestelijke tafel plaats nemen en
genieten van het lekkers wat meegebracht was.
Ook werden er grappige anekdotes voorgelezen
door verschillende koorleden en heeft Chloë
onder begeleiding van haar moeder Sjaliene op
de piano, prachtig voor ons gezongen. Ook werd
er aan de gezondheid gedacht en deden we een
sessie 'stoel Tai Chi' o.l.v. Willy, waaraan iedereen enthousiast mee deed.
Janneke had Zeeuwse pruimen voor ons meegebracht en na een glaasje wijn of sap met hartige
hapjes was het weer tijd om afscheid van elkaar
te nemen. Maar niet voor lang want de eerste
repetitie was de eerste woensdag daaropvolgend
en ondertussen heeft Cantone ook al gezongen
op de openingszondag 2 september.
Het mooie lied 'Halleluja' en 'Lead me Lord' waren
de eerste liedjes van dit nieuwe seizoen.
Cantone repeteert nu voor de Herdenkingsdienst
voor de overledenen uit de gemeente op 18 november en de Adventviering op 19 december en
Kerstochtend 25 december.

Adventviering en
Kerstviering
Door het mooie weer de afgelopen tijd leek het
nog lang te duren, maar de weken vliegen
voorbij en voor je het weet is het al weer december. De pepernoten en chocoladeletters
lagen dit jaar nog eerder in de winkels en
Cantone heeft de eerste kerstliedjes al gerepeteerd. Het is dus wel handig alvast de Advent
viering en de Kerstviering in de agenda's te
noteren.
Adventviering woensdagavond 19 december om 19.30 uur
Kerstviering dinsdagochtend 25 december
om 10.00 uur met Ds. Jan Klijnsma en Cantone.
U bent allen van harte uitgenodigd in deze
vieringen ter ere van de geboorte van het
Kerstkind!

Kaarslicht 16 september
Tijd
Alles is heimwee, wolken en water.
Alles is heimwee, naar vroeger naar later.
Vroeger is óver, later een ster.
Gisteren is oud
en morgen nog ver.
Toon Hermans

Kaarslicht 20 mei
Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, weest gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen
eerste couplet Lied 678 Nieuwe liedboek voor de
Kerken
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'Esther een Perzisch sprookje' groot succes!
Op dinsdagavond 16 oktober jl. kwamen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van
Glabbeek met de voorstelling 'Esther een Perzisch sprookje' naar de Remonstrantse kerk. In deze
voorstelling presenteerden zij een actuele en muzikale versie van een oud oosters verhaal.
Een belangrijke rol was weggelegd voor de muziek. Henk bespeelde verschillende Perzische instrumenten zoals de tar, de setar en de daf. Er was een goede opkomst deze avond en er werden zelfs
nog stoelen bijgezet nadat iedereen had genoten van de koffie, thee en wat lekkers.
In een mooi Oosters decor met een Perzisch tapijt en toepasselijke Oosterse accesoires, speelde
Kees Posthumus afwisselend de ambitieuze journalist die de biografie moest schrijven van koningin
Esther, en de andere historische personen uit het bijbelboek Esther, zoals oom Mordechai, koning
Ahasveros, Haman de nieuwe Eerste Minister.
Henk Glabbeek zorgde voor een Oosterse sfeer door het bespelen van de instrumenten. De zang
van beide heren zorgden voor een vrolijke noot zoals we ondertussen wel gewend zijn van Kees
Posthumus, die met zijn vorige voorstellingen zoals 'List en bedrog, de Jakobverhalen', 'Arminius!
Rekkelijk! en 'Paulus, In het oog van de storm' ook al naar Sommelsdijk kwam ( met accordeonist
Juul Beerda).
Na afloop werden nog vragen aan de heren gesteld over de bijzondere muziekinstrumenten en het
verhaal 'Esther' zelf. En kon er onder het genot van een drankje nog nagepraat worden over deze
mooie voorstelling. IvdS

Bloemengroet

Heeft u e-mail?

02 september Mw. L. Gebraad
16 september Dhr. P. en Mw. W. Lesuis
30 september Dhr. B. van den Boogert en
Dhr. H. de Kraaij
07 oktober
Mw. L. 't Hart
21 oktober
Mw. F. Vis

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.
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PKN en Remonstranten kunnen wél samen geloven
Protestantse verbroedering
Vanmorgen spoedde ik me naar de metro in Rotterdam CS. Boven de metro-ingang hangt een spreuk
van Erasmus. Ik ben hem al talloze keren gepasseerd, maar vandaag trof hij doel. Ruimte scheidt
de lichamen, niet de geesten.
Hoe relevant voor waar we in Dordrecht mee bezig zijn, dacht ik: een gezamenlijke dienst van Remonstranten en de Grote Kerkgemeente Dordrecht (PKN) op 11 november 2018. Dan is het namelijk vierhonderd jaar geleden dat de Dordtse Synode werd geopend: op uitgerekend die historische
plek delfden de remonstranten het onderspit tegen de contra-remonstranten.
Vrijzinnige geest hield stand
Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten. Hoe waar. Vierhonderd jaar geleden leidde de – toen
rampzalige – uitkomst van de Synode tot verbanningen, onthoofdingen en uitbanning van de remonstrantse leer, maar óók tot de oprichting van de Remonstrantse Broederschap in wijkplaats Antwerpen. Onze voorgangers moesten er huis en haard voor verlaten, maar de vrijzinnige geest hield stand
en verbroederde hen nog meer. In de loop der eeuwen bleek er in ons veelgeroemde tolerante land
weer ruimte om remonstrantse gemeenten op te richten. Dat deden we en vandaag de dag zijn we
er nog.
De afgelopen weken heb ik gemerkt hoe de remonstrantse ruimdenkendheid ons verbindt. Uit het
hele land krijg ik positieve reacties op onze plannen voor 11 november. Niet alleen van dichtbij, maar
ook uit het Noorden, Oosten en Zuiden komen broeders en zusters naar Dordrecht om deze historische dag mee te beleven. Sommigen zetten er zelfs een touringcar voor in. Vanuit Dordrecht
proberen wij zoveel mogelijk andere gemeenten te bezoeken om onze plannen persoonlijk toe te
lichten. Onze boodschap: samen met een PKN – gemeente tonen dat het anno 2018 wél mogelijk
is om samen te geloven, elkaar de vrijheid te gunnen om anders te denken en zonder vooroordeel
verdraagzaam naar elkaar te luisteren. Voor de goede orde: we gaan natuurlijk niet de Dordtse
Leerregels ondertekenen.Afgelopen zondag was ik bij Remonstranten Eindhoven: een warme ontvangst en veel enthousiasme over ons plan. Ik noem Eindhoven gekscherend weleens Eindrijden,
maar vanmorgen plaatste die spreuk van Erasmus die grap opeens in een ander licht. Ruimte scheidt
de lichamen, niet de geesten. Natuurlijk is het voor ons allemaal ver rijden om de fysieke afstand te
overbruggen, maar uit iedere ontmoeting met andere remonstranten blijkt dat onze ideeën niet mijlenver uiteen liggen. Ik realiseer me dat onze eigen herdenking van de synode nu al bijvangst oplevert. We geven een diepere betekenis aan ons idee van broederschap: op zijn remonstrants.
Vierhonderd jaar geleden leidde de remonstrantse verbanning tot de oprichting van de Broederschap.
Noch tijd noch fysieke afstand verhinderden ons om als vrijzinnigen te verbroederen. Op 11 november nemen wij symbolisch met elkaar de fysieke ruimte van de synode weer in en laten we zien dat
die verbroedering – ook met andere Christenen – een breed begrip is. Zeker als je gezamenlijke
thema vrijheid en verdraagzaamheid
David de Roos
David de Roos (1971) is kerkenraadslid in Dordrecht en coördinator van de gezamenlijke PKN /
Remonstranten dienst in het kader van 400 jaar synode is.

Kaarslicht 30 september
Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.
Rainer Maria Rilke

Herfst
De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.
En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in alle.
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Extra collecten

COLOFON

21 okt
04 nov
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18 nov
02 dec
16 dec

Jongeren gemeente Arminius
Diaconie St. Warmte voor kinderen
in China
Solidaridad
Diaconie G&S Movement on the
Ground
Fonds onderhoud gebouwen

Extra collecte 2 december
De collecte voor de diaconie op 2 december is
voor Movement on de Ground. Movement on the
Ground is een jonge Nederlandse organisatie die
is opgericht om vluchtelingen op Lesbos te ondersteunen. De situatie van die vluchtelingen is
dramatisch. Ze zitten vast op het eiland zonder
perspectief op verandering van hun situatie, laat
staan op perspectief van een doorreis naar het
vasteland van Griekenland. Ze leven in tenten of
portocabins, zonder voldoende eten en medische
voorzieningen. In de winter sneeuwt het en is het
ijskoud. Movement on the ground verzorgt ontbijt
voor de mensen in het kamp Kara Tepe, plaatste
zonnepanelen voor energie en verwarming, verzorgt activiteiten voor de kinderen en leverde
sheltersuits tegen de kou in de winter van 2017.
Warm aanbevolen.

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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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Tentoonstelling "Nader tot U"
Een foto-expositie van Hans Groenendijk in de
Remonstrantse kerk aan de Voorstraat 35 te
Sommelsdijk van 11 november t/m 19 december
2018
‘Nader tot U’ is de titel van deze expositie van
Hans Groenendijk over de voeten van de gekruisigde Jezus Christus. Ongeveer 25 jaar geleden
is hij er mee begonnen en hij heeft er nu een
conceptueel project van gemaakt. De foto’s,
voornamelijk gemaakt tijdens vakanties in Europa, zijn genomen in kerken, musea, in het buitengebied en op kerkhoven in dorpen en steden. Het
zijn foto’s van details van schilderijen, beelden,
kunstuitingen, gebruiksvoorwerpen, grafmonumenten, enz.. De dragende materialen van de
kunstenaars zijn linnen, steen, metaal en stoffen.
Deze variatie geeft de serie een spanningsveld.
Jezus aan het kruis is een intense weergave van
groot leed, dat leed heeft hij nog intenser willen
weergeven met een kleiner en eenvoudiger
beeld.
Hans tekent en schildert vanaf zijn kindertijd en
is op 23 jarige leeftijd lid geworden van De Rarekiek waar hij enkele jaren lid van was. In zijn
werkzame leven bleef zijn interesse voor kunst
helaas beperkt tot museum bezoek. Veertien jaar
geleden ging hij met pensioen en de jaren tot nu
toe vulde hij in met cursussen in schilderen, fotograferen en kunstgeschiedenis op De Vrije Academie Amsterdam. Ongeveer 10 jaar terug kwam
hij weer op het oude nest: De Rarekiek.
De opening is op zondag 11 november om 16:00
uur, wees welkom.

Kaarslicht 21 oktober
Als wij niet samen delen in de straat,
dan zal de wereldvrede nimmer komen,
omdat de vrede in onszelf ontstaat
in wat wij samen doen
en niet in wat wij dromen.
Toon Hermans

