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Communicatie
Het doet me goed te voelen waar woorden vandaan komen’.
De indiaan Papunehang
Ik merk telkens weer bij mijzelf dat communicatie een steeds belangrijker rol gaat spelen. Helderheid
in je spreken, daar ontbreekt het ook bij mij wel eens aan. Misverstanden kondigen zich dan al aan.
Communicatie is wederzijds. Je hebt een zender en een ontvanger. Zenders moeten proberen
duidelijk te spreken. Ontvangers moeten proberen of zij begrijpen wat die ander te zeggen heeft.
Vaak gaan misverstanden met woordelijk geweld gepaard.
Woorden komen ergens vandaan en brengen dus iets teweeg. Ze staan natuurlijk wel in relatie tot
de werkelijkheid maar vallen er nooit helemaal mee samen. Misverstanden blijven daarom mogelijk.
Die worden niet alleen veroorzaakt door een tekort aan taalvaardigheid bij de spreker maar ook door
het tekort aan inlevingsvermogen van de hoorders. Hun interpretatie kan heel verschillend zijn. Je
kunt er wanhopig van worden. Woorden verraden doorlopend onze onmacht om te communiceren,
onze onwil om elkaar werkelijk te verstaan, onze behoefte aan manipulatie. Taal is bedrieglijk. Geen
wonder, dat mensen, moe van het struikelen over woorden, van de telkens terugkerende misverstanden die dan weer uitgepraat moeten worden, uiteindelijk verstommen: spreken is zilver, zwijgen
is goud.
Het kan anders. Een goed gesprek, dat ertoe geleid heeft dat mensen elkaar werkelijk zijn gaan
verstaan, is een verademing. In zijn dagboek vertelt de rondreizende quaker John Woolman
(1720-1772), hoe de indiaanse hoofd man Papunehang zijn ontmoeting met hem en een Moraviër
had ervaren. Dat was vruchtbaar geweest. ‘Het doet me goed te voelen waar woorden vandaan
komen’ had Papunehang gezegd. Dat gevoel had hij niet altijd, of meestal niet, wanneer hij met
blanken in gesprek kwam. Hun woorden bleken doorgaans bedrieglijk te zijn. Zelf verafschuwde hij
manipulatie met taal. Zoals hij was, zo waren zijn woorden. Hij sprak niet voordat zijn woorden
konden uitdrukken wat hij voelde. Mensen die woorden misbruiken, zijn tot alles in staat. Maar van
het gesprek met de Moraviër en de quaker had hij genoten. Bedoelingen, gevoelens en woorden
waren samengevallen. Dan is communicatie vruchtbaar. Mensen praten te veel en te slordig. Wees
stil, tot communicatie mogelijk is, zodat je zegt wat je meent, zodat verstaan wordt wat je bedoelt.
Voor mijzelf, denk ik, ga ik me maar eens opgeven voor de training Geweldloos Communiceren, die
de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht gaat organiseren. Met Geweldloos Communiceren kun je
zelf iets doen, dichtbij in je eigen omgeving! Geweldloos Communiceren kun je leren, zodat je jezelf
minder onmachtig voelt. Wanneer je met meer respect en grotere betrokkenheid leert begrijpen wat
er met jezelf en anderen gebeurt in zo’n situatie, kun je samen zoeken naar een andere manier met
elkaar om te gaan. Leer je elkaar beter te verstaan. Wanneer je dat niet doet, ben je dan mede
verantwoordelijk voor wat er gebeurt? Of zelfs medeplichtig? Hier geldt met recht: verbeter de wereld en begin bij jezelf!
Ds. Jan F. Klijnsma
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.... en overal

List & bedrog

…en overal lopen mensen op straat,
wordt er gepraat, gelachen,
zijn winkels open, fel verlicht

Op dinsdag 14 maart a.s. om 20.00 uur spelen
verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda hun voorstelling 'List & bedrog /
de Jakobverhalen’ in de Exoduskerk, Dorpsweg
97 te Sommelsdijk.
Het eeuwenoude, kleurrijke verhaal over aartsvader Jakob krijgt een nieuw verrassend en muzikaal jasje.
De verhalen over Jakob staan in Genesis, het
eerste boek van de Bijbel. Hij is de jongste zoon
van Isaak en Rebekka. Al bij de geboorte pakt
Jakob zijn tweelingbroer Esau bij de hiel beet.
Later ontfutselt Jakob Esau het eerstgeboorterecht voor een bord linzensoep. Hij bedriegt zijn
oude vader met een list en vlucht. Onderweg
droomt hij over een ladder van licht, met engelen.
List en bedrog spelen een belangrijke rol in het
leven van Jakob. Hij bedriegt en hij wordt bedrogen. Hij bedenkt slinkse listen, en is er de dupe
van. Pas als hij tot aan de morgen worstelt met
een ander, wordt hij een ander mens en krijgt hij
een nieuwe naam Israel.
Jakob had zomaar een hoofdrol kunnen spelen
in televisieprogramma's als Ik vertrek of Het familiediner. Niets menselijks is hem en zijn familie
vreemd. Dat maakt hem herkenbaar voor mensen
van nu. Regisseur van de voorstelling is Heleen
Hennink. Eerder maakten zij samen succesvolle
voorstellingen als Paulus in het oog van de storm,
Op het leven! en Menno Simonszoon.
Juul Beerda is accordeonist en speelde in diverse
musicals, zoals Ciske de Rat en Piaf. Kees
Posthumus is verhalenverteller, kerkjournalist en
dagvoorzitter.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal en kosten
€ 5,00. U kunt reserveren via e-mail: secretaris@owgo.nl. Deze voorstelling wordt op Remonstrants initiatief georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Goeree Overflakkee.

…en overal wonen mensen,
in huizen, tenten
en kastelen
…en overal wordt het kerst,
ieder jaar weer het verlangen
naar verandering
…en overal wordt gebeden,
gehuild, gezongen,
om vrede en rust
…en overal is God, die wacht
op goedheid in de mensen,
op een welkom voor zijn zoon,
op helder licht en grenzeloze liefde,
oprecht verwachten en vertrouwen
zoals Hij het heeft bedoeld
…en overal zijn mensen
die weten dat het kan,
dat onze handen samen
de liefde kunnen dragen,
dat onze harten samen
de vrede kunnen vinden
…en overal komen mensen samen.
Gelezen op de adventviering door Irene
van der Sluijs.Tekst van Gerda Boevé.

Jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 21 maart 2017 en begint om
20.00 uur. In deze vergadering worden o.a. het
financieel jaarverslag van 2016 besproken en
de begroting van 2017. Herkiesbaar zijn de
kerkenraadsleden Bram Schrier en Ilonka v.d.
Sluijs voor een vierde periode. Er zijn tevens
twee vacatures in de kerkenraad. De agenda
wordt begin maart aan de leden en vrienden
toegestuurd en ligt met de bijbehorende stukken tegen die tijd in de kerk. U bent allen van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
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Sobere maaltijden

Huwelijk

Binnenkort beginnen de sobere maaltijden weer.
De voorbereidingen zijn in volle gang. De goede
doelen zijn dit jaar de Geusjesstee en de Zanskar
Scholen. Zes avonden heerlijke soep en alles wat
u er voor over heeft gaat naar de goede doelen!
Uw eigen soepkom en lepel meebrengen!
Oecumenische werkgroep

Op 24 februari a.s. treden Bertrand van den
Boogert en Hugo de Kraaij in het huwelijk. Het
huwelijk wordt in onze kerk ingezegend door ds
E.Magnée-de Berg van de Federatie, een samenwerkingsverband tussen de Goudse Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige protestanten.
Hugo komt uit deze gemeente. Ook onze predikant verleent zijn medewerking aan deze dienst.
Vanwege het beperkte aantal plaatsen in onze
kerk en het grote aantal genodigden worden belangstellenden uitgenodigd op het huwelijksfeest
dat vanaf 19.30 uur gehouden wordt in het Prieel
(de Staver) te Sommelsdijk.

Het is mij overkomen
Het is mij overkomen
Als een zachte bries
Een helder licht
Een woord dat ik bewaarde, diep in mij,
Dat tot leven werd gewekt -,
Belofte die de ‘kleine rest’, Gods anawin*,
Ontving als een visioen van vrede en gerechtigheid.
Het is mij overkomen,
Kleine vrouw uit Nazareth.
Ik werd geraakt, genoemd bij naam,
Aangeraakt door Gods gezant
Met tedere vastberadenheid.
‘Wees blij, vrees niet, die jou zag
Komt jou bewonen. Gezegend, jouw huis!’

Ledenadministratie

Op 5 januari 2017 is op 83 jarige leeftijd te Ouddorp overleden de heer Jacob Breen. De heer
Breen was vriend van onze gemeente. Het correspondentieadres is mevrouw M.M. Breen Meijer, Hoge Pad 10 te 3253 BJ Ouddorp. De heer
Breen is op 12 januari 2017 begraven te Ouddorp. Het is mij overkomen
En ik heb ‘ja’ gezegd
Moge hij rusten in vrede.
Omdat ik geloof in zijn kracht
Gelukkig mogen we ook een nieuwe vriend van Die mij en al wat leeft te boven gaat.
onze gemeente verwelkomen. De heer Bertrand Wat aan mij gebeuren zal
van den Boorgert heeft aangegeven vriend te Maakt heel de aarde nieuw.
willen worden van onze gemeente. Hij woont in
Middelharnis en heeft al diverse malen kerkdien- Het is mij overkomen …
sten bijgewoond. Wij zijn verheugd dat hij deze Gelezen op de adventavond door Meta van
Zuylen.
stap heeft genomen.
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Komt allen tezamen

Advent viering 2016

Gedicht, door Wanda Drenthe voorgedragen Woensdagavond 14 december 2016 mochten we
op de adventviering, met afwisselend zang weer onze jaarlijkse advent bijeenkomst vieren.
door Chloë de Waal. Tekst van Gerda Boevé. Het was weer een gezellig, sfeervol samenzijn
met 36 aanwezigen. Een ieder die er op welke
Het donkere raam weerspiegelt mijn gedachten; wijze dan ook aan heeft meegewerkt; hartelijk
bewolkte hemel zonder maan en sterren.
dank!
Vannacht zoekt Jezus wéér de stal, waken de
herders; zingen de éngelen van vérre.
Chloë: Ere zij God, ere zij God ….
‘k Zie zwarte schimmen op het raam van mensen,
ver van huis,
In een vreemd, onvriendelijk land; vannacht
zoeken zij wéér een thuis.
Chloë: Hun lied verstomt ….
Het donk’re raam wordt langzaam lichter; gedachten, schimmen, zorgen
worden kleine sporen ademtocht. Een kerkklok
Advent
luidt: het is kerstmorgen.
Chloë: Er is een kindeke geboren op aard …. Als straks weer kaarsjes staan te branden
Het kleurig raam van glas in lood weerkáátst het En ’t kerstmaal klaar staat op de dis,
kerstboomlicht.
Denk dan ook dat in vele landen
Jezus veilig in ons midden; de harten open, Een leven veel te vroeg zal stranden
deuren dicht.
In een volslagen duisternis
Chloë: O, kindeke klein, o, kindeke teer ….
Mensen zonder huis of thuis warmen zich bij Als straks weer vele stemmen zingen
dieren in de stal.
Van “Vrede op aarde” enzovoort,
Zij luisteren naar het gezang uit huis en kerk, van Denk dan ook dat vele mooie dingen
overal.
Door mensenhand verloren gingen
Chloë: Nu zeit wellecome, Jesu, lieve Heer …. In onderdrukking, oorlog, moord.
Op kleine vuile ramen zijn sterretjes geplakt.
De mensen in de stal wachten op een hand, een Al straks het glas weer wordt geheven
hart.
En een nieuw jaar te wachten staat,
Chloë: Midden in de winternacht ging de Valt er nog altijd hulp te geven
hemel open ….
Zodat voor wie in ’t donker leven
Het donkere venster weerspiegelt mijn gedach- Weer ’t levenskaarsje branden gaat.
ten: Heldere hemel, lichte maan.
Lieke ‘t Hart
Ik schrijf een kerstwens op het beslágen raam.
Chloë: Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn
ontmoet ….
Open deuren, open handen: geef ieder mens een
naam;
Geef ieder mens een stem, een lied, geef ieder
mens een warme winter.
Chloë: Komt allen tezamen, komt verheugd
van harte ….

Kaarslicht 8 januari
Probeer een lichtje te zijn voor allen die op onze
weg komen maar ondanks struikelen steeds
vertellen van het licht.
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Beraadsdag 2017 ‘Pleidooi
voor vrijheid’

Kerkdiensten

Kom je op 11 maart 2017 ook naar Delft? Op die
dag houden we weer de jaarlijkse remonstrantse
Beraadsdag. Het is een dag waarop remonstranten en andere belangstellenden zich buigen over
een maatschappelijk thema dat voor ons relevant
is. Dit jaar gaan we het thema ‘vrijheid’ opnieuw
aan de orde stellen, herijken, van nieuwe betekenissen voorzien. In lezingen, voordrachten, creatieve activiteiten en workshops diepen we het
thema uit. Hoofd, hart en lichaam doen allemaal
mee. We maken gebruik van de Waalse kerk in
Delft (onderdeel van museum de Prinsenhof) en
de remonstrantse kerk in die plaats. Ze liggen vlak
bij elkaar. Inschrijven kan nu al. Ga hiervoor naar
de website www.remonstranten.nl en klik Beraadsdag aan, hier vindt u alle informatie over
deze dag.

Geld doneren zonder dat het
iets kost?
De Stichting Zanskar Scholen, een van onze
diaconale doelen, wees me op de Goede Doel
Shop.
Als u aankopen doet via internet bij een webshop
kan dat via de Goede Doel Shop en die doneert,
zonder dat het u iets kost, een klein deel van het
aankoopbedrag aan het door u gekozen goede
doel.
Hoe werkt het?
Bijna 300 webshops (o.a. Bol, Zalando, Wehkamp, Bijenkorf en AH) zijn aangesloten bij
Goede Doel Shop en doneren een klein percentage van de aankoopprijs aan Goede Doel Shop.
Deze organisatie draagt er zorg voor dat het geld
(het percentage) bij het door u gekozen (Zanskar
Scholen) terecht komt. U bestelt bij en betaalt aan
de webshop. Er zit dus geen derde partij tussen!
Wat moet u doen?
Ga naar: http://goededoelshop.nl/
en maak onder “Contact” een account aan.
Log in met de door u gekozen toegangsnaam en
wachtwoord.
Kies het goede doel: (Zanskar Scholen) en ga
naar de webshop van uw keuze.
PS. Onze kerkelijke gemeente staat niet in de lijst
van goede doelen. Zanskar scholen is een van
de vele mogelijkheden. U kunt natuurlijk ook een
doel van uw eigen keuze kiezen. JdV
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05 febr
12 febr
19 febr
26 febr
05 mrt
12 mrt
19 mrt
26 mrt
02 apr
09 apr

Ds. J.F. Klijnsma
Gespreksgroep
Ds. P.L. van Asselt
Gespreksgroep
Ds. J.F. Klijnsma
Gespreksgroep
Dr. T.R. Barnard
Gespreksgroep
Ds. R. Steenstra
Gespreksgroep

Kaarslicht 25 december
Als een morgen aangebroken, als het licht zonneklaar, roos in de winter, in de woestijn ontloken,
als belofte bloeit Gij daar.
Als een kind tot ons gekomen, zijt Gij ons ongedacht nader, nabijer dan wij ooit durven dromen.
Liefde heet uw overmacht.

Abonnementsgeld 2017
Hierbij willen wij aan onze abonneés van Vrijzinnige Klanken vragen het abonnementsgeld over
2017 van € 10,00 over te maken op bankrekeningnummer NL80 INGB 0000 2543 69 ten name
van Remonstrants Gereformeerde Gemeente
Sommelsdijk te Dirksland. Bij voorbaat dank voor
uw medewerking. JdV

Bloemengroet
04 december
25 december
08 januari
22 januari

Mw. F. Vis
Dhr. P. Lesuis
Mw. Il . v.d. Sluijs
Dhr. D. Muller

Extra collecten
05 febr
19 febr
05 mrt
19 mrt
02 apr

Werelddiaconaat
Wilde Ganzen
Diaconie stichting Zanskar scholen
Kerk in Aktie
Diaconie stichting Zanskar scholen

Jaaractiviteiten Oecumenische werkgroep 2015-2016

COLOFON
Vrijzinnige Klanken verschijnt in 2017 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 Sommelsdijk
tel: 06 - 57527145 Kerkmeester: A. Schrier tel:
0187 - 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 Sommelsdijk, 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

Op zondag 20 december 2015 werd voor de derde
maal een kinderkersttocht langs de diverse
kerken van Middelharnis en Sommelsdijk georganiseerd. Diverse donaties van bedrijven en
particulieren hebben € 780,00 opgeleverd. Een
donatie van de PKN bedroeg € 775,00. Vrijwillige
bijdragen bij het uitdelen van de lampions:
€ 115,70. Ook in 2017 organiseert de oecumenische werkgroep opnieuw deze kinderkersttocht
en wel op zondag 17 december.
Dienst voor de Eenheid van de Christenen op
zondag 17 januari 2016 in de Rooms Katholieke
Kerk van Oude Tonge, die met ruim 200 bezoekers goed gevuld was. Het Oecumenisch Koor
Goeree Overflakkee verleende haar medewerking aan deze dienst. Thema van de dienst was:
Geroepen om de machtige daden van de Heer te
verkondigen. De opbrengst van de collecte (bestemd voor de Oecumenische Werkgroep) was
€ 238,55
De Sobere Maaltijden werden in de Exoduskerk
gehouden van dinsdag 16 februari t/m dinsdag 22
maart. Met een gemiddelde van 80 bezoekers
werden deze maaltijden goed bezocht. De bezoekers kregen vegetarische soep en brood. Het geld
dat ze daarmee uitspaarden ging naar Geusjes
Stee in Nieuwe Tonge (binnenlands doel) en
Broeder Guillaume in Bangla Desh (buitenlands
doel). Aan elk van de doelen is € 900,00 gedoneerd. De opbrengst van de soepmaaltijden in
2016 was € 1780,63.
Oecumenisch Avondgebed op woensdag 4 mei
in de Emmauskerk in Middelharnis. Na afloop
werd er door de Hersteld Hervormde Gemeente
en de Emmauskerk een krans gelegd namens alle
kerken van Middelharnis en Sommelsdijk.
Oecumenische viering in de Vredesweek op
zondag 25 september in de Exoduskerk te Sommelsdijk. Met voorganger ds. R. Silvis. Het Oecumenisch koor verleende zijn medewerking.
Thema van de dienst was:Vrede verbindt. Devluchtelingen van Goeree Overflakkee waren
uitgenodigd en mw. Annie van Ree van St.
Vluchtelingenwerk Nederland. Opbrengst van de
collecte voor Stichting Vluchtelingenwerk:
€ 235,20.
Heeft u belangstelling voor de activiteiten van de
Oecumenische Werkgroep of wilt u een vergadering bijwonen ? Neem dan contact op met onze
secretaris Tonny den Boer via e-mail: info@owgo.
nl of telefonisch: 0187-485654.
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Golven van vrijheid
De huidige expositie in de kerk is van Niels Snoek
en hangt er t/m 1 maart 2017. Op zondagmorgen
12 februari geeft Niels tijdens de samenkomst
uitleg over de schilderijen.
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
U bent van harte welkom bij deze expositie 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.

Verantwoording collecten
In de periode 29 november 2016 t/m 22 januari
2017 is ontvangen in de collectes voor doelen
buiten de gemeente € 111,55, voor de eigen
gemeente € 372,87. In de collectes voor de Diaconie is ontvangen voor het project Warmte voor
kinderen in China € 41,00 en voor het project
Zanskar scholen € 50,95.
In het koffiepotje is € 66,70 inclusief bijdragen van
de tentoonstellingen ontvangen, van de filosofiegroep € 45,00 en van de Kleiclub € 105,00. Op
de Adventavond is ontvangen € 196,80.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester

