KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Pinksteren 9 juni 2019
Thema:

Met medewerking van:
-

-

de band: ‘The Trigger Trees’ (Tijn Datema,
Christophe Rentier, Louis Goedemé en
Sebastiaan Fopma)
Tanja Harpe (teksten)
Liesbeth Kamerling (schilderijen)
Jan Janse (gedichten)
Kees Eckhardt en Rob van der Tol (inspiratie
reizen)
Louis Goedemé (saxofoon)

-

Rien Balkenende (orgel en vleugel)
Ineke de Feijter (predikant van de Koorkerk)
Wim van Liere (gastheer en welkom)
Riks Lobbezoo – Klaassen (Koster)
Nic. van der Noll (boekje)

-
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Hartelijk welkom in de Koorkerk op deze mooie
Pinkstermorgen. In een bijzondere viering. Anders dan
anders. We laten ons vandaag inspireren door
Koorkerkers die iets vertellen, laten zien of horen rond
de vraag wat hen inspireert.
Dat doen zij elk op hun eigen wijze. Een heel verschillend
palet, als eerbetoon aan de geest die waait waarheen zij
wil.
Allemaal waren zij bereid in te gaan op de vraag:
waaraan denk jij bij het woord inspiratie, bij het feest
van Pinksteren? Wat inspireert jou?
Pinksteren is de vijftigste dag van Pasen. De dag waarop
de oogst werd gevierd. Waarop leerlingen ’de geest
kregen’ en communicatie begon te stromen.
In deze viering gaan we ook lekker zingen.
Pinksterliederen. Soms in een nieuw jasje.
We hopen dat deze ochtend u inspireert en aanzet tot
onderling gesprek en ontmoeting straks bij de koffie. En
dat u iets van de inspirerende geest mee neemt naar
huis ter bemoediging.
Fijn dat u er bent!
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Aanvangslied 102 uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien

2. Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.
3. Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.
Opstapje feest van de Geest
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We zingen lied 491 uit de bundel Zangen van Zoeken en
Zien

2. Ze klapwiekt en vliegt, rust waar het haar goeddunkt.
Licht is zij, nabij, dan weer hoog in de lucht.
Zij huist in de schoot, heet het wonder welkom,
onbevroede krachten brengt zij aan het licht.
3. Zij danst in het vuur; wie haar ziet, verbaast zich.
Tong en taal wekt zij waar dorre doodshieid heerst.
Zij zet ons op weg, schenkt ons haar goede gaven,
Niet te kooien, klein te krijgen, onverveerd.
4. Kom, heilige Geest, stuwkracht, God ten diepste,
liefdegave, hartenkreet en laatste zucht.
De sleutel ben jij, open ons de Schriften:
Waai, waai, nieuwe wind, waai schoon, wek levenslust.

Bijdrage 1 Liesbeth
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“Dansende bootjes, zei iemand, toen ik in 2008 in de
Jacobskerk exposeerde. Mijn woonomgeving -voor de
binnenhaven achter de Westerschelde in Vlissingen- was
een inspiratiebron! Maar het ‘dansende’ kwam, omdat ik
zelf zoveel met dansen bezig was! (geweest)
In het Waepen van Veere, in Veere, kunt u daar meer van
zien, in grote en kleine schilderijen, ‘de beleving en
heimwee naar die mooie tijd’.” Liesbeth.

We zingen op de melodie van: De winter is vergangen
Gegroet de lieve aarde
die onze voeten draagt
onschatbaar is haar waarde
zij voedt ons ongevraagd.
Gegroet de zonnestralen
onmisbaar licht en vuur
die ons uit ontij halen
uit nachten, koud en guur

Gegroet het bruisend water
steeds onderweg naar zee
het zingt voor nu en later:
'Wie stroomt er met mij mee?'
Gegroet het lieve leven
uit water, grond, en licht
en wie eraan wil geven
een menselijk gezicht.

Bijdrage 2 Kees en Rob

Over de inspiratie en verwondering van reizen
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En bijdrage 3: The Trigger Trees met hun eigen
geschreven nummer: ‘Driving’
Bijdrage 4 Jan
Over de waarde van poëzie: ‘Iemand stelt de vraag’
(Remco Campert); ‘Recept’ (Ellen Warmond); ‘De eeuw
loopt ten einde’ (Wislawa Szymborska); ‘Als ik van glas
was’ (Middelburgs muurgedicht).
En bijdrage 5 Louis speelt: ‘Take Five’ van Dave Brubeck,
begeleid door Rien op de vleugel
Bijdrage 6 Tanja Harpe
Over de inspiratie van schrijven, wandelen en natuur:
‘Zondagochtendgebed’ (Etty Hillesum) en een eigen
gemaakt gedicht. Tijdens een wandeling waaide de geest
en componeerde Tanja www.schrijfjevrij.nl een
hedendaagse tekst op het lied: ‘Geest van hierboven’.
Dat zingen we straks als slotlied.
En bijdrage 7: Louis speelt Aria van Eugene Bozza
Mededelingen
Inzameling der gaven
Rode zak:
Diaconie voor Steuncomité Israëlische Vredes
Blauwe zak:

en Mensenrechten Organisaties (SIVMO).
Koorkerkgemeenschap

Tijdens de collecte Bijdrage 8 van Rien

Een inspirerend muziekstuk voor Pinsteren uit ‘Messe de la
Pentecote’ van Olivier Messiaen, deel 4: ‘Les oiseaux et les
sources’. De ondertitel is: ‘Source d'eau, benissez le Seigneur,
oiseaux du ciel, benissez le Seigneur’ uit het Lied van de drie
jonge mannen in de oven. Messiaen maakt hier een
verbinding in tekst tussen het vuur in de oven en het
Pinkstervuur. Het stuk bevat vogelgeluiden en het geluid van
de bron.” Rien.
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Woorden tot besluit
We zingen staande ons slotlied: melodie lied 675;
tekst van Tanja,
Oude verhalen met nieuw verbonden
geven richting aan wat ons draagt.
Raken verlangen naar onbevangen
mens zijn die het niet weet maar vraagt.
Niets meer ontkennen maar mild erkennen
op diepe lagen gaan met de vragen
van het geheimenis, in vrede vrij.
Wij mogen zingen van grote dingen
in het vertrouwen ’t zal zich ontvouwen
in de belofte voor jou en voor mij.
Laten we samen blijvend beamen
hoe wij handelen ertoe doet.
Op deze aarde is het van waarde
dat wij steeds weer zien wat ons voedt.
Wij mogen leren van wat wij eren
wij zijn verbonden en al gevonden
in de verwondering van al wat leeft.
Zoeken en vinden waai met de winden
liefde een wonder niemand kan zonder
eeuwigheidswaarde van ver en nabij.
Na afloop bent u van harte welkom achter in de kerk,
om elkaar bij koffie en thee te ontmoeten
En moet u toch al gaan: waai dan met de wind, tot u
zoekt wat u vindt.
Goede Pinksterdagen gewenst
Volgende vieringen / activiteiten:
16 juni: ds.Wim Jansen
23 juni: ds. Annemike van der Meiden
30 juni: ds. Ineke de Feijter
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