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Voor alle nieuwe leden, vrienden en belangstellenden: welkom bij de Koorkerkgemeenschap!
In de prachtige Abdijkerk, in het centrum van Middelburg.
Waar het gonst van de verhalen, waar gezocht en geloofd wordt en twijfel een groot goed is, evenals
vertrouwen.
Waar we elkaar, ongeacht achtergrond, ontmoeten rond actuele zingevings- en levensvragen. In
de diensten op zondag, of door de week in gespreksgroepen of een van de vele activiteiten. In dit
jaarboekje vindt u daarvan een overzicht. Van een nieuwe kring rond het boek Heilige Onrust, een
pelgrimage naar het hart van religie, tot een waaier aan lezingen, informatie over de cantorij, of de
taakgroepen waarin heel veel vrijwilligers, vanuit hun eigen talent en interesse, hun specifieke steentje bijdragen.
Want dat is ‘Koorkerk-eigen’. Het is een vitale, betrokken, warme en open gemeenschap. En zo willen
we ook zijn: open, met ruimte en respect voor ieders persoonlijke manier van levensbeschouwing of
zingeving. Waarin we ons laten inspireren door verhalen uit de Bijbel. Die we lezen met het oog op
ons eigen leven en samenleven. Die we verbinden met literatuur, poëzie, kunst en muziek, wetenschap, natuur en alles wat cultuur is. Met filosofie en wijsheid uit andere tradities. Met stilte ook, om
het onzegbare, het mysterie op het spoor te komen. En een open oor en hart voor de samenleving
en de wereld om ons heen.
Steeds meer mensen vinden hun weg naar de Koorkerk. Juist vanwege dit eigentijdse ‘klimaat’. De
grote diversiteit in mensen, activiteiten en diensten. De inhoudelijke kwaliteit, in woord en muziek.
De vernieuwende vormen in taal en rituelen. Deze ‘sacrale’ ruimte waarin het licht zo bijzonder binnenvalt. De ontmoeting met elkaar. Maar bovenal omdat ze zich er welkom weten. In een gemeenschap die vrijheid en openheid koestert. En juist daarom zo verbonden is.
Wie je ook bent, en wat je ook zoekt: wees welkom!
Hopelijk draagt dit boekje ertoe bij dat u uw weg vindt in de Koorkerk. We hopen u te mogen begroeten bij een van de vele activiteiten. Of, op termijn, zoals vele Koorkerkers, als vrijwilliger.
Hoe dan ook: dat u zich hier thuis voelt!
ds. Ineke de Feijter
T 06 532 68 763
E ineke.defeijter@home.nl
W www.koorkerk.nl
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Beste Koorkerkers,
Door velen is er hard gewerkt om dit nieuwe jaarboekje, mooi verzorgd en tijdig in uw
brievenbus te krijgen. U vindt er een waaier van activiteiten in. Naast de informatie van alle
taakgroepen. Waarin vele vrijwilligers samen enorm veel werk verzetten. Dank daarvoor!
We hopen dat u veel plezier beleeft, niet alleen aan het bekijken van alle informatie, maar
ook dat de geplande activiteiten zich mogen verheugen in een brede belangstelling en
deelname.
Voor komend jaar staan er ook nieuwe initiatieven op stapel. Zo komt er een groep van
60-minners, die zich gaan richten op verbinden-verdiepen-verbreden. 15 september trappen ze af met een ‘eat-meet-and great- diner pensant’ in de kerk. De taakgroep diaconaat en pastoraat gaat verder als twee zelfstandige taakgroepen. De nieuwe taakgroep
pastoraat en bezoekwerk gaat zich dit jaar o.a. bezinnen op de vraag welke vormen van
pastoraat en ontmoeting gewenst en nodig zijn in de huidige samenstelling van de Koorkerkgemeenschap. En ook het vele werk dat afgelopen jaar gestoken is in het denkproces
over de nieuwe inrichting van de kerk, zal een vervolg krijgen.
Daarnaast zijn er vele ‘stillen in den lande’ die zelfstandig bepaalde taken uitvoeren, zoals
het invullen van het rooster met gastvoorgangers, het wekelijks maken van de liturgieboekjes, of het verrichten van klein onderhoud/verbeteringen. Het verzorgen van Vierpas
of website, geluid in de diensten, de koffie op begrafenissen, of bloemen in de kerk. Teveel
om op te noemen.
Geweldig dat dat allemaal kan. Een niet onaanzienlijk deel van al dat werk wordt gedaan
door 60/70- (en soms zelfs 80!) jarigen. En wat zijn we blij met de inzet en expertise en
bereidwilligheid van al die ‘senioren’.
Soms is het werk ook kwetsbaar. Des te belangrijker dat we mensen op de achterhand
hebben die bijvoorbeeld bij ziekte of afwezigheid kunnen opvangen. Misschien iets voor
u of voor jou? Het hoeft niet altijd te betekenen dat je vastzit aan langdurige trajecten of
vergaderingen. Ook met een inzet op een enkele taak zijn we heel blij. Juist als we met
velen zijn kan het werk worden verdeeld en is het ook te doen voor mensen met een
-soms drukke- baan. Dus hoop ik dat u / jij dit boekje niet alleen leest om te weten wat
er allemaal wordt gedaan en aangeboden, maar ook eens met het oog op: als ik moest
kiezen, wat spreekt mij dan aan om me voor in te zetten? Voor veel Koorkerkers is ook dat
een groot onderdeel van het Koorkerkgemeenschap-gevoel. Waar ze plezier aan beleven.
Samen staan we sterk!
Ineke de Feijter
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Organisatorisch
Organisatorisch is de Koorkerk een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse Gemeente
Middelburg (PGM). Zij wordt gedragen door een samenwerkingsverband van de Vereniging van Vrijzinnige (Hervormden) Protestanten Middelburg en de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland.
De diensten worden deels verzorgd door de eigen predikant, deels door gastpredikanten met een
brede verscheidenheid in kerkelijke achtergrond.
Een (relatief kleine) kerkenraad en een breed palet van taak- en werkgroepen zorgt voor het bestuur
van de Koorkerk en het uitvoeren van de taken.
U kunt lid / vriend / vriendin worden van de Koorkerkgemeenschap op verschillende wijzen:
• Als lid van de PKN via de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) kunt u zich laten registreren
als behorende tot de wijkgemeente Koorkerk (via het administratiekantoor PGM of onze scriba)
• U kunt lid of vriend worden van de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland
• U kunt lid of donateur worden van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Middelburg
• U kunt zich bij de scriba of via de website opgeven als lid, vriend of louter belangstellende,
u ontvangt dan regelmatig onze informatie.
Voor de adressen zie achter in dit jaarboekje
Leden, Vrienden en Belangstellenden
Wat is het onderscheid nu tussen leden vrienden en belangstellenden van de Koorkerkgemeenschap?
Leden
Het lidmaatschap brengt rechten en verplichtingen met zich mee.
Rechten: Onze kerk heeft een democratische structuur. Ieder lid is het recht gegeven om invloed
uit te oefenen op de organisatie van de kerk, plaatselijk en landelijk. De gemeentevergadering is het
hoogste orgaan van de gemeente.
Leden (en vrienden) mogen kosteloos een beroep doen op de predikant. Voor het huwelijk en begrafenis van leden worden voor gebouw en predikant geen extra kosten in rekening gebracht.
Plichten: leden zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze Koorkerkgemeenschap
Daarnaast is er de gevoelde plicht om naar vermogen financieel bij te dragen aan het functioneren
van de Koorkerkgemeenschap.
Vrienden
Vrienden hebben over het algemeen dezelfde rechten en plichten als leden.
Belangstellenden
Belangstellenden hebben formeel geen rechten of verplichtingen. Voor huwelijken en begrafenissen
worden kosten in rekening gebracht.
Voor vragen hierover kunt u contact nemen met de predikant of met een lid van de kerkenraad.
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De Vereniging van Vrijzinnige Hervormden/
Protestanten Middelburg VVHM/VVPM

Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland

Motto : Geloof begint bij jou!
De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten(VVP) is een landelijke vereniging die al meer dan
100 jaar probeert het vrijzinnige gehalte van eerst de Hervormde en nu de Protestantse kerk
te versterken.
Zij werkt vanuit het volgende profiel:
• Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom.
• Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context,
en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken.
• Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.
• Zij neemt haar plaats in binnen de Protestantse Kerk in Nederland, terwijl het gesprek met
anderen in alle openheid wordt gezocht.
Vrijzinnig is dus niet het gemakzuchtig roepen om het handhaven van normen en waarden of schelden omdat je zelf nu eenmaal gelijk hebt, maar een betrokken leven vanuit bepaalde waarden.
De VVP werkt goed samen met andere vrijzinnige kerkgenootschappen als de Vrijzinnigen Nederland (NPB) en de Remonstrantse Broederschap. De VVP is géén apart kerkgenootschap, maar een
stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De VVP staat klaar om steeds nieuwe
vrijzinnigen in de grote kerk, de mogelijkheid te bieden om met instandhouding van oude banden,
ruimte te geven aan nieuwe inzichten.
De zinvolle samenwerking met andere vrijzinnigen als de Remonstranten spreekt voor ons vanzelf.
Vrijzinnigen zijn verenigd door het respect voor de andere mening en niet verdeeld door dogma’s.
Wij zijn dan ook gelukkig met de al 50 jaar durende vruchtbare samenwerking in de Koorkerk.
In Middelburg heet de vereniging nog officieel de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden
Middelburg(VVHM). Een statuten aanpassing wordt voorbereid teneinde net als de landelijke vereniging officieel VVPM te heten
Door lid te worden van de VVHM/VVPM neem je actief deel in de ondersteuning van de Koorkerkgemeenschap. Voorts ben je betrokken bij de landelijke activiteiten en krijg je het boeiende tijdschrift
“Vrijzinnig”. Dit in een aantrekkelijk jasje gestoken blad is een forum voor vrijzinnige meningen.

De RGMZ is een kleine regionale gemeente, die zowel Walcheren, als Noord- en Zuid-Beveland en
Zeeuws Vlaanderen omvat, zij maakt in haar geheel deel uit van de Koorkerkgemeenschap.
De predikanten die bevestigd worden in de Koorkerk, hebben ook een Remonstrantse opdracht,
die hen in staat stelt om bbijvoorbeeld een doop, een huwelijk, een belijdenis en een lidmaatschap
volgens de remonstrantse formulieren en in samenwerking met de RGMZ uit te voeren.
In het voorjaar vindt de jaarlijkse Jaarvergadering plaats, dit jaar heeft er toen tevens een bestuurswisseling plaats gevonden.
De voorzitterspost is momenteel vacant.
Samenwerking met andere vrijzinnige groeperingen/kerkgenootschappen is voor remonstranten
heel gewoon, er zijn in den lande veel samenwerkingsgemeenten, zoals dit dus ook in Middelburg
het geval is.
De laatste tijd wordt er vanuit het hoofdbureau te Utrecht een actieve reclamecampagne gevoerd
met als motto : “Mijn God...”.
Hierdoor heeft de Remonstrantse Broederschap weer meer nationale bekendheid gekregen, ook
binnen onze gemeente mochten wij nieuwe vrienden welkom heten.
Er is een uitgebreide website www.remonstranten.nl, met meer informatie en zelfs de mogelijkheid om via het web als vriend ingeschreven te worden.
Het maandblad ADREM, houdt u op de hoogte van ontwikkelingen in de Remonstrantse Broederschap en ook daarbuiten, maandelijks wordt meestal een bepaald onderwerp uitgediept.
Een aantal exemplaren ligt maandelijks achter in de kerk.
Elk jaar wordt er gekozen voor een Jaarthema, dit wordt dan landelijk, zowel als plaatselijk verder
uitgediept.
In 2017 cirkelt de aandacht rond het thema: ‘Pleidooi voor Vrijheid’. En in 2018 is gekozen voor
het thema ‘Houvast. Zoeken naar antwoord op vragen naar zin.’
Géke Jansen, secretaris

Bob Viveen, voorzitter (VVHM/VVPM)
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Samenstelling Kerkenraad en besturen VVPM en RGMZ per
1 januari 2017 Kerkenraad

Rondom de kerkdiensten
Kerkdiensten

Kerkenraad
• Jan Brussee
• Ds Ineke de Feijter
• Maarten ‘t Hooft
• Jorieke Meijer (voorzitter)
• Joop Tillema
• Hans Vreeke (scriba)
• Bob Viveen (kerkrentmeester)
Een vaste notulist(e) vacant

Bestuur VVPM
•
•
•
•
•
•
•

Ds. Ineke de Feijter

Jan Coppoolse
Frits Kruse
Chris Lobbezoo (penningmeester)
Richard Oldenziel (secretaris)
Henk Soepenberg
Bob Viveen (voorzitter)
Dirk de Vlieger

Bestuur Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland (RGMZ)
•
•
•
•
•

Voorzitter vacant
Géke Jansen (secretaris).
Thilly v.d. Rijst (voorzitter a.i.)
Maarten ‘t Hooft (plaatsvervangend voorzitter)
Hans Vreeke (penningmeester)

Tenzij anders vermeld, worden elke zondag om 10.00 uur in de Koorkerk diensten gehouden.
In de Koorkerk verwelkomen wij vele voorgangers uit alle hoeken van het land met verschillende
vrijzinnige achtergrond. Vele gastvoorgangers hebben een achtergrond van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Remonstrantse Broederschap en de Vrijzinnigen Nederland, maar ook voor
vele andere voorgangers staan wij open als zij een inspirerend eigentijds verhaal kunnen brengen.
Velen zijn na vele jaren met onze gemeenschap vertrouwd geraakt en wij leren hen steeds beter
kennen. Daarnaast streven we ook bewust naar nieuwe namen en nieuwe geluiden.
Verder wordt ruimte gegeven voor een andersoortige invulling van de zondagochtend in samenwerking met o.a. de taakgroep Spagaat. Zo zijn de afgelopen jaren diensten in theater en musicalvorm,
in dialoogvorm of diensten ingevuld door andere religieuze of culturele of filosofische richtingen.
Zo zijn bij voorbeeld diensten ingevuld door boeddhisten en diensten die in het teken staan van de
muziek gehouden.
• Als regel wordt na de dienst gezamenlijk koffie/thee gedronken. Iedere deelnemer aan de dienst
is daarbij van harte welkom!
• Tijdens de diensten wordt de mogelijkheid tot kinderopvang geboden. (zie blz. 10)
• Voor wie het moeilijk is zondags zelf naar de kerk te komen kan de autodienst hulp bieden.
Aanvragen bij Els Koole, tel. 06 19 03 68 70 zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00.
• De diensten worden op CD opgenomen. Wie niet in staat is de dienst bij te wonen of die nog
eens wil beluisteren kan de dienst ook beluisteren via onze website http://www.koorkerk.nl/		
kerkdiensten/terugluisteren.htm
Het is ook mogelijk een CD bestellen bij Joop Tillema,
Cdkoorkerk@gmail.com, of tel. (0118) 62 68 92

Nick v.d.Noll (verzorgt de ledenadministratie)
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Taakgroepen

Kinderen in de Koorkerk
Zijn ze er nog wel? De kinderen van de Koorkerk?
Ja natuurlijk wel.
Maar we zien ze zo weinig?
Klopt!
Elke zondag zit er iemand klaar om tijdens de dienst de kinderen iets leuks aan te bieden.
Niet altijd makkelijk wat de voorbereiding betreft want je weet nooit wie er komt, hoeveel er
komen en hoe oud ze zijn.
En toch zijn ze er, de trouwe oppassers.
En maken ze er een feestje van als er kinderen zijn.
Bij vrijheid, blijheid horen misschien ook wel periodes van het niet komen van de kinderen.
Wat we mee hebben willen geven speelt zich nu op andere momenten af.
De hechte groep kinderen volgt elkaar en leeft met elkaar mee op facebook en Twitter.
En af en toe proberen we ze bij elkaar te brengen door iets speciaals.
Dit ligt niet vast, we kijken waar mogelijkheden zijn.
Dat er zoiets is als de Koorkerk waar lieve, belangstellende mensen bij elkaar komen is misschien
wetenschap genoeg op dit moment.
Voor vragen of opmerkingen altijd welkom bij:
Simone Ludikhuijze
Tel. 0118-633017

Taakgroep publiciteit
Contactpersonen:
Doelstelling:

Janny Bil (0118 593278)
Bevorderen dat de Koorkerk op een heldere manier met haar
belangstellenden communiceert.
Uitgangspunt:
Er gebeurt in en om de Koorkerkgemeenschap veel dat de moeite
waard is om te delen met allen die daarin geïnteresseerd zijn.
Leden van de taakgroep: •
vacant
•
Janny Bil-Goudzwaard, redacteur/lay-out Vierpas en Jaarboekje
•
Pieter de Gaaij, webmaster: pf-de-gaaij@hetnet.nl
•
vacature
Vierpas
De taakgroep verzorgt een interne nieuwsbrief,
de “Vierpas”, die per e-mail en via de website te
verkrijgen is, maar ook op papier (achterin de
kerk). De Vierpas verschijnt éénmaal per maand.
U kunt informatie voor dit blad doen toekomen
aan een van de redacteuren. De naam “Vierpas”
verwijst naar de middeleeuwse charme van ons
kerkgebouw: In de spitsbogen van de ramen
vind je dit gotische ornament regelmatig terug.
Tegelijkertijd kun je het woordje “pas” associëren
met toegankelijkheid: een welkom aan ieder die
in onze vieringen wil participeren. Tenslotte doet
het getal vier denken aan de windrichtingen: Wij
willen een open gemeenschap zijn, waar mensen van alle kanten binnen kunnen komen:
Oost, west, thuis best, oftewel: voor ieder “een
eigen huis, een plek onder de zon”…
Bent u geïnteresseerd in toezending van de
“Vierpas” per e-mail? Dan kunt u zich aanmelden
via de website: www./koorkerk. Op de welkomstpagina van de Koorkerk (dus niet de homepage van
de PGM!) vindt u onder de rubriek “Blijf op de hoogte” een invulschermpje om dat te doen. (Als dat
invulschermpje onvolledig op uw scherm verschijnt, klik dan op de menuoptie “Adresboek” links.)
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Website www.koorkerk.nl
De Koorkerk heeft een eigen website www.koorkerk.nl . De Koorkerk is ook een bijzondere wijkgemeente van de PGM, die als website heeft www.pgmiddelburg.nl ook hier vindt u de Koorkerkgemeenschap. Op de website vindt u gegevens over organisatie en activiteiten zoals in dit jaarboekje.
Daarnaast hebt u de mogelijkheid om (achteraf ) de kerkdiensten te beluisteren (mp3) en/of de
liturgieën en de maandelijkse “Vierpas” (PDF) te downloaden. Kies hiertoe op de website Koorkerk
pagina Wijkinformatie – Kerkdiensten – via internet, resp. Nieuws – nieuwsbrief.

Taakgroep diaconaat/pastoraat en de bezoekgroep
Met ingang van september zal de taakgroep diaconaat/pastoraat worden omgevormd tot twee
zelfstandige taakgroepen. (Zie voor informatie over de taakgroep diaconaat hierna). Vanaf dan valt
het pastorale en bezoek-werk onder de taakgroep pastoraat. Deze zal zich komend jaar naast de
praktische uitvoering ook inhoudelijk gaan bezinnen. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn o.a.:
welke vormen van pastoraat zijn er gewenst en nodig in de huidige samenstelling van de Koorkerkgemeenschap? Op welke bestaande en eventueel nieuwe vormen van ontmoeting willen we inzetten? Hoe geven we het bezoekwerk vorm? Wat is er nodig aan toerusting?
Momenteel zijn er acht enthousiaste en betrokken mensen die op persoonlijke wijze invulling geven
aan het bezoeken van gemeenteleden (indien deze dat wensen). Aan de hand van een “lief en leed”
kalender, die voortdurend wordt geraadpleegd, wordt aandacht besteed aan zowel feestelijke als
verdrietige gebeurtenissen. Zo worden er bloemen bezorgd (o.a. het wekelijks boeket uit de dienst)
en kaarten verstuurd of gebracht. Voor crisis- en rouwpastoraat of bij ziekenhuisopname wordt
dikwijls een beroep gedaan op de predikant, die ook beschikbaar is voor kennismakingsbezoeken of
bezoeken n.a.v. een specifieke situatie of vraag.
Hoe werkt e.e.a. praktisch? De oudere gemeenteleden die dat wensen worden met een zekere regelmaat bezocht; in ieder geval altijd rond hun verjaardag. De ‘nieuwe’ 80-jarigen van het komend jaar,
worden gebeld om te vragen of ze wel/geen bezoek willen hebben.
Bezoekwensen, meldingen over ziekte, of bij ziekenhuisopname kunnen worden doorgegeven
aan de coördinatoren van de taakgroep: Marja Oostdijk, jmo@zeelandnet.nl tel 0118-629300 of Els
Koole, joels@zeelandnet.nl tel 0118-629476 of bij de predikant. Wie in de gemeente signaleert dat er
mensen zijn van wie men vermoedt dat er bezoek c.q. extra aandacht nodig is, kan dit ook aan hen
doorgeven.
De leden van de taakgroep pastoraat zijn:
Els Koole (coördinatie en secretariaat) joels@zeelandnet.nl tel 0118-629476
Marja Oostdijk (coördinatie) jmo@zeelandnet.nl tel 0118-629300
Mia Elmont (bezoekwerk)
Joke Homan (bezoekwerk)
Leida Kappers-Boone (bezoekwerk)
Ria Kruse (bezoekwerk)
Els van der Noll (bezoekwerk)
Bob Viveen (bezoekwerk)
Ineke de Feijter (predikant, crisis-, rouw- en bijzonder pastoraat)
ineke.defeijter@home.nl  tel 06-53268763

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloemengroet:
Jose Viveen (coördinatie) joseviveen@hotmail.com tel. 0118-593312
Maike van der Velde (coördinatie) consvandervelde2@hetnet.nl tel. 0118-627300
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Taakgroep diaconaat
Onder de taakgroep diaconaat valt een aantal uiteenlopende zaken, zoals uit onderstaande opsomming blijkt. In een aantal gevallen is één van de leden van de taakgroep verantwoordelijk voor de
coördinatie, in andere gevallen is het een ander (of zijn het meer personen) die deze taken op zich
genomen heeft/hebben. De taken zijn:
• Het verstrekken van informatie over het werelddiaconaat
• Praktisch bijstaan met ondersteuning waar dat nodig is
• Het organiseren van handtekeningenacties, verkoop van kaarsen, e.d.
• Het mede bepalen van de bestemming van collectegelden (zie hierna:
• Collectes in de “rode zak”)
• Het (mede-)organiseren van activiteiten ter versterking van de onderlinge band, zoals een
Kerstgroet en een Paasontbijt
• Het coördineren van het koffiedrinken na de dienst
Collectes “in de rode zak”
Elke zondag wordt gecollecteerd voor een diaconaal doel. Naast de gebruikelijke 6 keer over het
jaar verspreid voor uiteenlopende zelfgekozen doelen collecteren we in de veertigdagentijd (5x), in
september (2x), en in november/december (2x) in principe steeds voor eenzelfde doel. Onze voorkeur gaat uit naar kleinschalige projecten, waarbij bekenden betrokken zijn en weinig of niets aan de
strijkstok blijft hangen, zoals:
• Junitos Contigo, een opvang voor kansarme jongeren in Managua, Nicaragua
• Zeeuws Steunpunt voor Verlies en Rouw
• Steunstichting Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties
• De Voedselbank Walcheren
• De Pauluskerk in Rotterdam
• Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere
Iedereen kan voorstellen voor specifieke doelen doen. Het motto is: “Helpen waar geen helper is.”
De belangrijkste criteria (zoals vastgelegd door de Centrale Diaconie) zijn dat materiële hulp wordt
verleend aan mensen in nood, waar ook ter wereld, dat er financieel inzicht is over de besteding van
de gelden en (voor Nederlandse organisaties) dat zij een ANBI erkenning hebben.
In andere gevallen wordt gecollecteerd voor de diaconale tak van de landelijke PKN: “Kerk in Actie”,
dan wel voor “de diaconie” zonder nadere aanduiding. In het laatste geval wordt het geld afgedragen
aan de Centrale Diaconie (CD) van de Protestantse Gemeente Middelburg. Met dit geld worden
plaatselijke en regionale projecten gefinancierd (al dan niet in samenwerking met andere kerken) als
Actie Sociale Minima, noodfonds (hulp op individuele basis),acute hulp in rampsituaties, etc.
Daarnaast wordt er jaarlijks uit het diaconaal vermogen €30.000, - verdeeld volgens een door de CD
opgestelde giftenlijst, op voordracht van de wijkdiaconieën. Suggesties hiervoor zijn eveneens van
harte welkom!
Tenslotte wordt elk jaar door de CD een najaarscollecte georganiseerd (acceptgiro-actie), waarbij vier
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doelen specifieke aandacht krijgen. Hier gaat het volgens begroting eveneens om een bedrag van
rond de € 30.000,-.
Voor meer informatie of het voordragen van doelen:  Chris Lobbezoo, tel (0118) 61 11 92.
Stichting Schuldhulp Middelburg
De koorkerk is een van de medeoprichters van Stichting Schuldhulp Middelburg. De stichting is
aangesloten bij de landelijke Vereniging Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatje is vanuit een aantal
Nederlandse kerkorganisaties opgericht. Doel van de landelijke vereniging en de lokale stichting
is mensen met schuldenproblematiek bij te staan met raad en daad. Dit doet zij door mensen persoonlijk te begeleiden en er naar toe te werken dat mensen zelf weer grip krijgen op hun financiële
situatie. Meer informatie kunt u vinden op https://schuldhulpmaatje.nl/locaties/middelburg/
Samenstelling Taakgroep Diaconie
Voorzitter: Teus Baars, tel. (0118) 56 77 47, e-mail: baarst@live.nl
Secretaris en contactpersoon: Jan Janse, tel. (0118) 85 13 32, e-mail: tjansehoog@zeelandnet.nl
Lid: Maryline Lamp, e-mail: mjlamp@zeelandnet.nl
Lid: Chris Lobbezoo, tel. (0118) 61 11 92, e-mail: chrisplobbezoo@zeelandnet.nl
Contactpersoon met de Kerkenraad: Maarten ’t Hooft, e-mail: mithooft@hotmail.com
Tot slot: de taakgroep kan versterking gebruiken. Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met een van de hiervoor genoemde leden van de taakgroep.
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Taakgroep Spagaat
De kerntaak van de taakgroep Spagaat is het organiseren van lezingen en alternatieve kerkdiensten. De lezingen in de ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg en de bijzondere
bijeenkomsten in de Koorkerk zijn bedoeld om kerkleden bekende en aanpalende vergezichten
te laten zien, een handreiking naar groei – persoonlijk en van het collectief. Maar ook niet-kerkleden – van orthodox tot religieus geïnteresseerden – wordt hiermee een toegankelijk uitzicht
geboden. De lezingen zijn een uithangbord van de vrijzinnigheid en daarmee een uitnodiging
aan ‘buitenstaanders’ om een bezoek te brengen aan de vrijzinnig-remonstrantse wereld van de
Koorkerk. Spagaat bestaat momenteel uit Evert Roering (voorzitter), Anton Feijtel, Eva ‘t Hooft,
Carla Oldenziel en Carla van de Merbel (pr). De taakgroep Spagaat organiseert in het seizoen
2017-2018 drie lezingen in de ZB en twee bijzondere bijeenkomsten in de Koorkerk.

Startochtend Spagaat – ‘Om te beginnen: Zingen!’
Zondag 17 september 2017, Koorkerk, 10.00 uur
Spagaat begint het seizoen 2017-2018 met een bijzondere ochtend. Het Noord-Bevelandse koor Harpe
Davids komt naar de Koorkerk om te zingen en bij de meeste liederen mag iedereen in de kerk meezingen. Harpe Davids, onder leiding van Willy Feijtel-Bout, zingt liederen uit missen en oratoria, traditionele en
eigentijdse kerkmuziek, negro-spirituals en soms opera. Een greep uit het programma van deze zondagochtend: ‘Ave verum’ van Mozart, ‘Ode an die Freude’ van Van Beethoven, ‘Halleluha’ van Leonard Cohen en
‘Amazing Grace’.
Toegang: collecte

Toegang: 9 euro (inclusief koffie/thee)
Willem Glaudemans – ‘Het wonder van vergeving’
Donderdag 15 maart 2018, Aula ZB, 19.30 uur
Schrijver/vertaler Willem Glaudemans (1954) houdt zich al vele jaren bezig met het onderwerp ‘vergeving’.
Dat doet hij onder meer door het geven van lezingen, cursussen, workshops en trainingen. Van zijn hand
verschenen verschillende boeken, onder andere ‘Het wonder van vergeving. Een werkboek om te leren
vergeven’.
Toegang: 9 euro (inclusief koffie/thee)
Musica Cordis – Passieconcert
Zondag 25 maart 2018 (Palmpasen), Koorkerk, 10.00 uur
Musica Cordis, onder leiding van Hans Smout, kijkt deze ochtend vooruit naar de Goede Week. Met drie
werken uit verschillende stijlperiodes wordt het lijden en sterven van Jezus muzikaal herbeleefd. Diverse
beroemde componisten schreven veelstemmige polyfone Lamentationes Hieremiae Prophetae. Musica
Cordis laat 16de eeuwse zettingen horen van Da Vittoria, Lobo en Phinot. Vervolgens klinkt het indrukwekkende Stabat Mater van Rheinberger (1890), dat werd gecomponeerd voor liturgisch gebruik. In de
Reproaches (Sanders, 1984) wordt in schrijnende klanken de onvermijdelijke vraag gesteld, waarop geen
antwoord komt: O my people, what have I done to you? How have I offended you? Answer me!
Toegang: collecte

Laurens ten Kate – ‘Het spel van de wereld’
Donderdag 26 oktober 2017, Aula ZB, 19.30 uur
Filosoof en theoloog Laurens ten Kate (1958) geeft een lezing over Nietzsches beroemdste boek ‘Aldus
sprak Zarathoestra’ en de toekomst van vrijzinnigheid en humanisme. Laurens ten Kate is verbonden aan
de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. Hij
is een gerenommeerd deskundige in het onderzoek naar het grensgebied tussen religie, secularisering en
humanisme.
Toegang: 9 euro (inclusief koffie/thee)
Barbara Oomen – ‘Mensenrechten dichtbij huis’
Donderdag 23 november 2017, Aula ZB, 19.30 uur
Professor Barbara Oomen (1969) van University College Roosevelt in Middelburg geeft een lezing over
mensenrechten. Mensenrechten zijn niet meer een zaak van ver weg en van internationale solidariteit,
maar zijn ook hier zichtbaar. Oomen geeft in haar lezing een rondleiding langs mensenrechtensteden,
doe-het-zelvers op mensenrechtengebied en de mensenrechtenverdedigers om de hoek.
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Cantorij

Taakgroep Woord en Tafel
In 2014 werd in de Koorkerk een denk- en werkgroep Woord en Tafel opgericht. Met als doel na te denken
over een eigentijdse vormgeving van vieringen met brood en wijn. Omdat het traditionele avondmaal en
de connotaties daarmee verbonden voor velen vraagtekens oproept.
Vanuit de kernwoorden bevrijden, verbinden, delen, helen en gedenken werd een nieuwe opzet ontwikkeld. Het ritueel van liefde en licht, dat zich eindeloos vermenigvuldigt wanneer het wordt gedeeld.
Kernmetafoor daarbij is het graan dat transformeert tot een nieuwe aar, tot brood.
Daarbij werden nieuwe eigentijdse teksten gemaakt. Die aansluiten bij het seizoen in het jaar. Rondom
stilte en verstilling (winter); nieuw leven (lente); licht (zomer) en rondom gedachtenis (herfst).
Zo zijn er nu jaarlijks vier vieringen van brood en wijn/druivensap: in winter (januari) en zomer (juli/augustus), op Witte donderdag (lente) en in de herfst (oktober/november) de periode waarin we de overledenen gedenken. We lezen eigentijdse tafelgebeden, zingen de bijbehorende acclamaties en vormen
–voor wie dat wil- een kring en delen brood en wijn als teken van liefde, leven en verbondenheid. Op de
gedrukte orde van dienst staat steeds de viering en de gang van zaken beschreven.
De taakgroep bestaat uit: Ineke de Bruine, Géke Jansen, Albert en Peterke de Visser, Gerda Vreeke - de
Jonge, organist Mathieu Meijs en ds. Ineke de Feijter. De taakgroep leden verzorgen ook de praktische
invulling en fungeren in de viering als tafeldames/heren. Als vaste reserves worden ze daarin bijgestaan
door Dick de Vlieger en Hans Vreeke. Wie mee wil denken in de taakgroep, of wil helpen ronddelen in een
van de vieringen, is van harte welkom en kan zich aanmelden bij Ineke de Feijter.
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De cantorij is een hechte maar open groep van enthousiaste Koorkerkers, die veel plezier
beleven aan het samen zingen.
De opdracht voor een Cantorij is het ondersteunen van de gemeentezang. Als van tevoren
bekend is welke liederen er zullen worden gezongen, kan de cantorij deze van tevoren oefenen, zodat in de dienst wat ondersteuning kan worden gegeven.
De cantorij repeteert wekelijks in de Koorkerk, op vrijdag ochtend van 11.00-12.00 uur o.l.v. Aleida
Post.
Op welke zondagen de cantorij de dienst zal “opluisteren” is nu nog niet bekend.
Nieuwe cantorijleden blijven van harte welkom.
Wilt u eerst eens op proef mee komen zingen, dan kan dat natuurlijk.
Veel liederen zingen we zo mogelijk meerstemmig. We staan open voor suggesties.
De laatste twee jaar is de cantorij actief bezig geweest met een kerstspel op kerstavond.
Zo schreef Ineke de Feijter in een terugblik op kerstavond 2016
Allereerst op Kerstavond een mooi uitgespeelde bewerking van de legende van de kerstroos van Selma
Lagerlöf o.l.v. Simone Ludikhuijze. Waarbij allerlei verrassend talent naar voren kwam. Dat flink werd uitgedaagd: vul zelf je rol in, improviseer, we spelen het één keer met elkaar en dan staan we er. En ze durfden
dat aan. Voor een hele kerk, die gehuld was in een prachtig kerstdecor, inclusief een mooie kloostertuin en
een rovershol in het midden van het bos, waar Henk Soepenberg met hart en ziel aan had gewerkt. Met de
mooie engelachtige en gregoriaanse bijdragen van de cantorij, onder aanvoering van Aleida en begeleid
door Mathieu.
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Verhuurcommissie

Gespreksgroep seizoen 2017 - 2018

In het afgelopen jaar is onze prachtige kerk weer vele malen gebruikt voor allerlei soorten evenementen: concerten, huwelijken, CD opnames, lezingen, feestelijke bijeenkomsten, en ga zo maar door. Op deze wijze wordt ons kerkgebouw - fraai cultuurhistorisch
erfstuk – vaker gebruikt dan alleen voor de kerkdienst op zondagmorgen.
En niet onbelangrijk is dat we ook onze penningmeester hiermee een dienst bewijzen.
De verhuur vergt een aanzienlijke organisatie. Gelukkig bestaat er hiervoor een club
van gastvrouwen en gastheren, die ervoor zorgt dat deze evenementen vlot verlopen
en de gasten goed ontvangen en begeleid worden. De activiteiten worden in onderling
overleg verdeeld.

Gesprekskring ‘Heilige Onrust’
Zo heet het nieuwe boek van Frits de lange, hoogleraar ethiek en docent van de filosofische Academie op Kreta, dat deze zomer uitkwam. Met als ondertitel: een pelgrimage naar het hart van religie.
Aan de hand van ervaringen van moderne pelgrims op weg naar Santiago de Compostella denkt de
Lange na over de vraag wat de kern is van de joods-christelijke traditie. Hij schrijft: “ Geloofszekerheden van vroeger zijn verdampt, kerken worden gesloten, maar de ervaring van het heilige overleeft
alle afbraak en zoekt onderdak in nieuwe woorden, gemeenschappen, rituelen”. Hedendaagse
pelgrimages, bijvoorbeeld naar Santiago de Compostella, zijn daar een voorbeeld van. Ze houden
volgens de Lange de ‘vitale kern’ van religie levend. Al lopend hebben mensen door de eeuwen heen
antwoord gegeven op ‘oervragen’ als: waar kom ik vandaan, wat doe ik hier, waar ga ik naar toe? Na
20 eeuwen christendom en twee eeuwen secularisatie moeten we die kern opnieuw uitvinden, zegt
de Lange. Het vertalen van traditie naar vandaag de dag, of opnieuw onafhankelijk denken volstaan
niet meer. De pelgrimage neemt hij in dat proces, in navolging van Augustinus, als centrale metafoor
voor ons leven. Hij gaat in de leer bij de pelgrims, denkt na over onzekerheid, gastvrijheid, postreligieuze spiritualiteit en ‘eeuwig’ leven. En legt lijntjes naar theologen als Bonhoeffer, naar antropologen en filosofen zoals Hegel, Levinas en Derrida, naar mystici als Meister Eckhart en naar schrijvers
en kunstenaars zoals Leonard Cohen. En komt tot een minimale theologie en definitie van geloof als:
‘dat wat ons gaande houdt’.
Wie mee wil doen op deze ontdekkingstocht is van harte welkom op maandag 2 oktober en 23
oktober; 13 november en 4 december steeds om 14 uur in de vergaderkamer van de Koorkerk.
We beginnen met een ‘mini-pelgrimage’. In overleg met de groep wordt de verdere ‘route’ uitgestippeld. S.v.p. vooraf aanmelden, bij voorkeur via mail: ineke.defeijter@home.nl
of T 06 -53268763.

Johan Klumpenaar (0118-635989) johanklumpenaar@xs4all.nl
Coördinator verhuur Koorkerk Middelburg

Leiding:
Plaats:
Data:
Tijd:

Ineke de Feijter
Koorkerk, vergaderkamer (zij-ingang Koorkerkhof, groene deur)
2/10; 23/10; 13/11; en 4/12
van alle bijeenkomsten: van 14.00-16.00 uur

Voorjaars-kring
De voorjaars-kring o.l.v. Joep de Valk komt dit jaar op zijn verzoek te vervallen.
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Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen 2017-2018
26 september 2017
Let op: deze lezing begint om 11 uur en na de lezing begint de lunch van 12 tot 13 uur.
Mevrouw Trees Verwilligen, geboren in Hulst 1942 studeerde aan de Kunstacademie in St.Niklaas
en Antwerpen en aan de Avondacademie voor theater in Middelburg. Tevens deed zij de drie jarige
Theologie cursus in Goes. Zij zingt al 60 jaar in koren, vnl. oratoria.
Onder leiding van wijlen haar man, Prof. Mr. Dr. L.O.Schuuman, begon ze de zoektocht naar De Vrouwelijke Godheid, in de kunst, de historie en de religie. Ze heeft veel teken en schilderlessen gegeven
en had naam als portretschilder. Ook verzorgde zij cultuurvakanties. Vanaf haar jeugd heeft zij veel
gedaan aan declamaties, voordrachten en vertellingen. Tien jaar lang was ze poppenspeelster.
Ze heeft enkele autobiografische boeken geschreven, illustreerde, en schreef een aantal kerstverhalen,die zij ook op vele plaatsen mocht voordragen. Sinds 25 jaar is zij werkzaam als schilderij-restaurator. De titel van haar lezing is:
“Van Oermoeder, via vele godinnen naar O.L.Vrouw van Altijd durende bijstand”.
In het eerste gedeelte wil zij de weg van de religiositeit laten zien, zoals die begint met het vruchtbaarheidsbegrip. Daarna kijken we naar de opeenvolgende culturen en hoe langzaam aan de ontwikkeling plaats vind naar het mannelijke Gods-idee. Welke invloeden een rol hebben gespeeld.
Ook vinden we wellicht de voorchristelijke wortels van onze religie.
In het tweede gedeelte van de lezing wordt aandacht besteed aan de figuur van Maria, het ontstaan
van onze huidige Kerstviering en ook de vele, vele verschijningen van de Goddelijke Vrouwe, door
de eeuwen heen.
Wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? En waar gebeurde dat en gebeurt dit nog steeds.

28 november 2017
Let op deze lezing is op een andere locatie: Grand Café Willem, Oranjelaan 17, Middelburg.
De Heer Tjaard Barnard (1968) is remontrants predikant in Rotterdam. Eerder was hij rector van het
Remontrants Seminarium, voorganger van de Vrijzinnigen in de Hoeksche Waard en predikant van
de Remonstrantse Gemeente Nieuwdorp. Hij promoveerde in 2006 op een kerkhistorisch proefschrift
over de Remonstrantse Broederschap tussen 1850-1940. In zijn studententijd heeft hij een half jaar
Nieuwe Testament gestudeerd aan de Universiteit van Geneve. De vragen van exegese en bijbelvertaling hebben nog altijd zijn belangstelling. Sinds 2010 is hij lid van de ledenraad van het Nederlands
Bijbelgenoodschap.
De titel van zijn lezing is:” Wat is een goede bijbelvertaling”?
Toen in 2004 de Nieuwe Bijbelvertaling verscheen, schreeuwde half kerkelijk Nederland moord en
brand. Waar was de herberg gebleven uit het kerstverhaal? En hoe kwam het dat baby Jesus opeens
in een gewone voederbak lag. Wie ‘echt ‘ wil weten wat er in de bijbel staat, zou liever de Naardense
Bijbel van Pieter Oussoren raadplegen. Sinds die tijd verscheen er een Bijbel in gewone Taal, terwijl
de Rotterdamse straatjeugd zich mocht verheugen in de Straatbijbel , De Torrie van Mattie.
Deze middag zal Tjaard Barnard ons inleiden in de principes van het bijbelvertalen. Is er een reden de
bijbel op een andere manier te vertalen dan willekeurig welk boek? Waarom kun je niet zeggen dat
de ene vertaling beter is dan de andere? Of kan dat eigenlijk wel? Is er kaf dat van koren gescheiden
kan worden? Mag persoonlijke smaak hier meetellen?

23 januari 2018

De Heer Bart Naessens studeerde orgel aan het Brugse conservatorium en aan het Lemmensinstituut te Leuven. Tevens studeerde hij enkele jaren in Parijs, waar hij het specialisatiediploma orgel
behaalde. In 2007 studeerde hij af voor klavecimbel en in 2008 behaalde hij met glans zijn masterdiploma ( symfonisch) orkestdirectie. Barts muzikale activiteiten spelen zich op diverse terreinen af.
Enerzijds is hij een gewaardeerd continuospeler, anderzijds wordt hij steeds meer gevraagd als dirigent op
concertpodia. Hij is artistiek leider van het Roeselaars Kamerkoor en organist van de Sint Gilliskerk in Brugge.
Daarnaast doceert hij orgel en klavecimbel aan diverse academies.
In 2007 richtte hij met zijn vrouw het ensemble Capriola de Gioia op dat zich richt op het barokke repertoire.
De titel van zijn lezing is: “De geschiedenis van het klavier”. Niet enkel orgel en piano, maar een
bonte mix curiositeiten.
Bart Naessens zal in deze lezing de ontwikkeling van klavierinstrumenten behandelen met ruime
aandacht voor het gebruik er van in religieuze en wereldlijke muziek.
We moeten dan denken aan uiteraard orgel en piano maar bijvoorbeeld ook clavichord, klavecimbel,
spinet en claviorganum. Het laatste is een combinatie van orgel en klavecimbel in één instrument, in
latere tijd ook wel orgel en piano.

Mevrouw Miriam van Reijen (Breda,1946) is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstsociologie (Nijmegen,1983). Van 1973 -1985 was zij o.a.
wetenschappelijk medewerker filosofie aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit
Nijmegen, en docent aan diverse hogere beroepsopleidingen, o.a. voor maatschappelijk werkers en
voor architecten. Na een verblijf van 6 jaar in Nicaragua woont en werkt zij sinds 1990 weer in Breda.
Vanaf 1996 is zij werkzaam als docent aan de Senioren Academie Brabant (HOVO) van de Universiteit
van Tilburg en vanaf 2011 ook aan de Universiteit van Nijmegen.
Van 1998 tot 2011 was zij ook als docent filosofie en ethiek verbonden aan de Academie voor Sociale
Studies van Avans Hogeschool, Breda en aan de opleiding Social Work van Fontys Hogeschool, Tilburg en Eindhoven. Zij houdt zich al jaren intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder met de relatie
tussen zijn theorie van de passies en zijn politieke filosofie, waarop zij 21 juni 2010 promoveerde aan
de Universiteit van Tilburg. Zij is bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis.
De titel van haar lezing is: “ Spinoza – een inleiding”.
Geboren in Amsterdam in de 17e eeuw als tweede generatie allochtoon, wordt Spinoza nu ‘onze
grootste Nederlandse filosoof’ genoemd. Er is vandaag de dag sprake van een opmerkelijke heropleving van de belangstelling voor Spinoza.
In deze inleiding komen twee onderdelen van zijn filosofie meer uitgebreid aan de orde: zijn mensbeeld en zijn politieke filosofie, die relevant zijn voor zowel het alledaagse individuele leven als voor
het menselijk samenleven.
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24 oktober 2017

De mens is voor Spinoza geen rationeel wezen, maar een passioneel wezen. De geest is gewillig,
maar het vlees is sterk(er). De rede vermag niets tegenover de passies, tenzij ze zelf tot passie wordt,
stelt hij dan ook in zijn Ethica. Toch ziet Spinoza een mogelijkheid om van de slavernij van de passies
(lijden) te komen tot een gelukkig leven (leiden) vanuit de rede.
Daarnaast wordt zijn naam tegenwoordig ook genoemd in de media als het gaat over de verhouding
godsdienst en politiek, de multiculturele samenleving, tolerantie en vrijheid van denken. Spinoza
had hier een radicale mening over. Hij stelt geen enkele grens aan de vrijheid van denken, spreken
en publiceren, en heeft een verrassend standpunt over kwetsen en beledigen. In deze lezing worden
zijn argumenten voor dit radicale standpunt uiteengezet en vergeleken met de praktijk in Nederland
350 jaar later.

27 februari 2018
Mevrouw Anne-Marie van der Wilt ( Rotterdam 1965) is na haar diplomering als A- verpleegkundige eerst een jaar lerarenopleiding tekenen gaan doen en daarna theologie gaan studeren aan
de VU in Amsterdam Zij studeerde af met de hoofdvakken Liturgie en Kerkenbouw. Landelijk is zij
inmiddels bekend bij vele kerkgenoodschappen en heeft velerlei opdrachten uitgevoerd. Het gaat
om o.a. glaskunst ( raampartijen en glasmozaiek), adviezen bij de (her) inrichting van kerkgebouwen
en stiltecentra, religieuze kunst, het maken van liturgische kleden en stola,s ( paramenten).
Zij heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst en kleuren binnen de kerk. Als
theoloog en beeldend kunstenaar werkt ze regelmatig met groepen binnen de kerk. Daar ervaart ze
dat verbeelding en kleurgebruik van groot belang zijn voor de geloofsbeleving en beleving van zin
in het bestaan.
De titel van haar lezing is: “Hedendaagse Iconen”.
Iconen worden wel vensters op de hemel, ladders naar de eeuwigheid genoemd . Dit geeft aan dat
het bij een icoon nooit om de icoon of afbeelding zelf gaat, ook niet om deze te aanbidden. Iconen
laten geen natuurgetrouwe afbeelding zien. Ze geven een meer symbolische verbeelding om de kijker uit te nodigen door de icoon heen te kijken en zo te verwijzen naar het oerbeeld daarachter. Het
oerbeeld verwijst naar God, Jezus, Maria en heiligen. Een icoon bevat een rijke schat aan symboliek.
Iconen scheppen ruimte voor verstilling, gebed en meditatie om daarin het mysterie en de mystiek
van het geloof te ervaren. Juist in de overprikkelde tijd waarin wij leven zien we meer belangstelling
voor iconen . Al van jongs af aan is zij gefascineerd door iconen vanwege het licht, de kleuren, het
mystieke en de verwijzing naar het goddelijke. Gaandeweg is bij haar het verlangen ontstaan om
hedendaagse iconen te maken. In haar werk volgt zij de symboliek van de oude iconen, daarmee wil
zij recht doen aan de historische authenticiteit. Op elke icoon is de Bijbeltekst waar de icoon op is
gebaseerd aanwezig onder het zachtgele glas.

27 maart 2018
De Heer Jasper Zuijdervliet (1944, Noorden, ZH) heeft nagenoeg zijn hele c.v. opgebouwd met
diverse adviserende en bestuurlijke functies in de sfeer van het onderwijs. Zo was hij landelijk
schoolbestuursadviseur, lid van de Innovatie Commissie Basisschool (ministers Van Kemenade/Pais)
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en tenslotte adjunct-directeur van de Zeeuwse onderwijsbegeleidingsdienst RPCZ. Daarnaast heeft
hij talloze bestuurlijke functies vervuld (van o.a. Klachtencommissie Personeel Emergis, Bouwwinkel
Zeeland, Tennis- en Bridgeclubs). Verder is hij actief op literair gebied (o.a. schrijfgroep ‘Loesje’ en
‘Nederland schrijft’). In de afgelopen 25 jaar heeft hij als vrijwilliger veel zingeving gevonden in het
bijstaan van families bij overlijden en uitvaart als spreker bij uitvaarten vanuit de Werkgroep Humanistische Uitvaartbegeleiding.
De titel van zijn lezing is: “Dood gaat over leven”.
Voor elk mens geldt vanaf de eerste dag na zijn geboorte de wet van het leven: hij zal ooit sterven.
Mensen sterven, en laten – meestal – dierbaren na die van hen hielden. Dan komt het moment van
afscheid nemen. Hoe doe je dat? In zijn inleiding ‘Dood gaat over Leven’, gaat Jasper Zuijdervliet op
een heel persoonlijke manier hierop in.
Vaak weten de nabestaande dierbaren – familie en vrienden – precies wat ze willen en hoe ze het
willen, ook al zijn ze verlamd door verdriet. Maar wat als ze dat niet kunnen of willen? In die gevallen
kunnen ze een beroep doen op de vrijwilligers van de humanistische uitvaartbegeleiding om aan
dit afscheid een voor hén passende vorm te geven. Deze vrijwilligers doen dit vanuit de overtuiging,
dat mensen individueel en uniek zijn, maar dat zij ook dienen te staan voor verantwoordelijkheid
en betrokkenheid bij anderen en onze omgeving. Het is deze dualiteit, die het werkterrein is van de
Humanistische Uitvaartbegeleiding bij het sterven van een mens. Ons doel: mede vorm geven aan
een plechtigheid, waarin op waardige wijze afscheid van de overledene wordt genomen. Daarin
willen wij recht doen aan diens geleefde leven. Indirect draagt dit er ook toe bij dat, daardoor de
herinnering aan een dierbare levend wordt gehouden.

24 april 2018
De Heer Mathieu Meijs (1943) volgde muziekstudies o.a aan het Maastrichts Conservatorium,
alwaar zijn leermeesters voor orgel Jean Wolfs en Kamiel d’Hooghe waren en voor koor- en orkestdirectie respectievelijk Louis Toebosch en Wolfgang Trommer. Aan genoemd conservatorium werden
de diploma’s voor kerkmuziek, muziekonderwijs en einddiploma solospel orgel behaald. Vanaf
1967-1985 doceerde hij aan het Maastrichts conservatorium en tot 1975 aan de muziekscholen in
Maastricht en Geleen.
Als kerkmusicus was hij ruim 16 jaar werkzaam aan de dekenale Sint Augustinuskerk te Geleen en de
Sint Bavo in Nuth. Hij was in deze periode een veelgevraagd concertorganist. Ook stonden diverse
koren en orkesten onder zijn leiding. In 1975 werd hij directeur van de gemeentelijke muziekschool
te Hoensbroek en omstreken en in aansluiting hierop is hij werkzaam geweest vanaf 1983 t/m 2004
als algemeen en provinciaal directeur van de Zeeuwse Muziekschool. In 2010 is Mathieu benoemd
tot organist van de Koorkerk Middelburg.
De titel van zijn lezing is; “Gregoriaans “.
Kerkmuziek is zo oud als de kerk zelf, hoewel uit de vroegste tijden niet zoveel bijzonders is overgebleven, voor een deel doordat oudere notaties in onbruik geraakt waren.
Karel de Grote ( 9e eeuw) en heerser van het grote Frankische rijk heeft het Gregoriaans als enige
liturgische muziek verspreid. Aan hem danken wij de eerste bundeling van het Gregoriaans en het
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neumenschrift. Uiteraard bevat het Gregoriaans overblijfselen uit de vroegere tijden, mogelijk zelfs
uit de joodse tempelliturgie, maar hieraan wordt door deskundigen zeer getwijfeld. Feit is dat bijna
acht eeuwen lang de ontwikkeling van de West Europese muziekgeschiedenis zo niet geheel dan
toch voor het grootste deel via deze kerkmuziek plaatsvond. Het Gregoriaans dus.
Noteert u al vast de data van de bijeenkomsten in uw agenda!!
Mededelingen
Omdat ons ledental door de jaren heen wat geslonken is vanwege ouderdom en overlijden zijn wij
op zoek naar nieuwe leden. Iedereen is welkom!!
De bijeenkomsten vinden net als vorig jaar plaats in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg elke
4e dinsdag van de maand.
Wij beginnen met een gezamenlijke lunch (die 10 euro kost) om 12 uur en daarna start de lezing om
13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
Verder heeft de penningmeester uw contributie voor het volgend seizoen weer nodig.
De contributie bedraagt voor het seizoen 2017 – 2018 bedraagt € 35,- per lid.
Wilt u dit zo spoedig mogelijk overmaken op rekeningnummer
NL95RABO 0184838150
t.n.v. A. Karman te Middelburg
Ook dit seizoen weer de vraag eventuele afwezigheid bij de lezing en/of lunch tijdig af te melden bij
Adri Karman de penningmeester tel 0118/626014  a.karman@zonnet.nl
Afmelden voor vrijdag 12.00 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.
Belangstellende niet- leden kunnen zich tot vrijdag 12.00 uur voor de dinsdag van de desbetreffende bijeenkomst aanmelden bij de penningmeester Adri Karman of de secretaris José Viveen.  Wij
hebben de regel dat belangstellende niet-leden éénmaal een lezing mogen bijwonen. Wil men
meerdere lezingen bijwonen dan dient men zich als lid aan te melden en is men contributie verschuldigd.
Voor verdere informatie  José Viveen secretaris 0118/593312 joseviveen@hotmail.com
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Voorgangersrooster 2017 - 2018
2017
3-9
10-9
17-9
24-9

Ds. Ineke de Feijter
Ds. Joep de Valk
Taakgroep Spagaat
Ds. Tina Geels

1-10
8-10
15-10
22-10
29-10

Ds. Chr. Berkvens-Stevelinck
Ds. Ineke de Feijter
Ds. Marianne Zandbergen
Ds. Chris Vonck
Ds. Monique van Zoest

5-11
12-11
19-11
26-11

Ds. Ineke de Feijter
Rev. Dirk van Leeuwen
Ds. Tina Geels
Ds. Tjaard Barnard

3-12
10-12
17-12
24-12
25-12

Ds. Wim Jansen
Ds. Joep de Valk
Ds. Lennard Heuvelman
Kerstavond Ds. Ineke de Feijter
Ds. Ineke de Feijter

2018
7-1
14-1
21-1
28-1

Rev Dirk van Leeuwen
Ds.  Tjaard Barnard
Ds. Ineke de Feijter
Ds. Martijn Junte

4-2
11-2
18-2
25-2

Ds. Chris Vonck
nog niet bekend
Ds. Monique van Zoest
Ds. Ineke de Feijter

4-3
11-3
18-3
25-3
29-3, 19u

Ds. Paul Saraber
Ds. Olivier Elseman
Ds. Joep de Valk
Spagaat
Ds. Ineke de Feijter (Witte donderdag)

1-4
8-4
15-4
22-4
29-4

Ds. Ineke de Feijter (Pasen)
Ds. Florus Kruijne
Ds. A. van Meeteren
Ds. Wim Jansen
Ds. Marianne Zandbergen

De organisatie en financiën van de Koorkerkgemeenschap:
korte toelichting.
6-5
13-5
205
27-5

Ds. Ineke de Feijter
Ds. Marieke Fernhout
Ds. Ineke de Feijter (Pinksteren)
Dr. Annewieke Vroom

3-6
10-6
17-6
24-6

Ds. Annemike v.d. Meijden
Ds. Monique van Zoest
Ds. Ivo de Jong
Ds. Ineke de Feijter

1-7
8-7
15-7
22-7
29-7

Ds. Lennart Heuvelman
Ds. Tina Geels
Ds. Menso Rappoldt
Ds. Ineke de Feijter
Ds. Joep de Valk

5-8
12-8
19-8
26-8

Ds. Eric Cossee
Ds. Foekje Dijk
Ds. Jan Klijnsma
Kloosterkerk

2-9
9-9
16-9
23-9
30-9

Ds. Ineke de Feijter
Ds. Alleke Wieringa
Spagaat
Ds. Chris Vonck
Ds. H. Noordeman

7-10
14-10
21-10
28-10

Ds. Ineke de Feijter
Ds. Martijn Junte
Ds. Marianne Zandbergen
Ds. Joep de Valk

4-11
11-11
18-11
25-11

Ds. Ineke de Feijter
Ds. Monique van Zoest
Rev Dirk van Leeuwen
Ds. Tina Geels

2-12
9-12
16-12
23-12
24-12
25-12
30-12

Ds. Ineke de Feijter
Ds. Tjaard Barnard
Ds. Chr. Berkvens-Stevelinck
geen dienst?
Ds. Ineke de Feijter (Kerstavond)
Ds. Ineke de Feijter (Kerstochtend)
nog niet bekend
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De Koorkerkgemeenschap (KKG) is een divers en heterogeen gezelschap: organisatorisch en financieel.
Zoals elke vereniging/organisatie is ook de KKG afhankelijk van de (financiële) bijdragen van haar
leden. De ‘rechten en plichten’ zijn in het begin van dit jaarboekje uitgebreid beschreven.
Leden van de PKN (PGM) die dat wensen kunnen zich laten inschrijven als lid van de KKG (wijk 7), dat
gebeurt niet automatisch via attestatie (= overschrijving bij verhuizing).
Op basis van de ervaring van de laatste jaren en de te verwachten toekomst kunnen we met enig
vertrouwen vooruitkijken. Immers: waar de vergrijzing en ontkerkelijking sterk toeslaat, blijkt de KKG
een plek te zijn waar men niet automatisch als doop- of belijdend lid wordt ingeschreven. De beslissing om naar de Koorkerk te gaan is een strik persoonlijke die vaak op latere leeftijd wordt genomen.
Uw financiële bijdrage
Uw financiële bijdrage kan als lid / vriend / vriendin van de Koorkerkgemeenschap worden getoond
op de volgende wijzen:
• Als lid van de PKN via de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) kunt u zich laten registreren als
behorende tot de wijkgemeente Koorkerk (wijk7) (via het administratiekantoor PGM of onze scriba)
Dan geldt IBAN:  NL78FVLB0699643511 t.n.v. Prot. Gem. Middelburg
• U kunt lid of donateur worden van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Middelburg
Dan geldt IBAN: NL81INGB0000148233 t.n.v. VVHM Serooskerke
• U kunt lid of vriend worden van de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland
Dan geldt IBAN: NL38INGB0000630321 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland Middelburg  
Wilt u niet (formeel) via één van de drie voorgaande mogelijkheden met de KKG verbonden zijn, ook
dan wordt een jaarlijkse bijdrage aan de wijkkas zeer op prijs gesteld.
Het IBAN van de wijkkas is: NL52INGB0000218595 t.n.v. wijkkas KKG Serooskerke W.
Combinaties van de vorenstaande opties komen ook voor!
Het financieel bijdragen geen ‘vrijblijvende vrijwilligheid´ is. Van iedereen wordt – ook volgens de
kerkorde – verwacht naar vermogen bij te dragen aan de geloofsgemeenschap. Wat ´naar vermogen
is´ is een zaak van persoonlijke afweging.
Buitenom de plaatselijke activiteiten, zoals de kosten van de predikant, de organist, de exploitatie
van het kerkgebouw, administratiekosten en de veelheid van activiteiten, zijn er ook afdrachten aan
landelijke organen.
Alleen al voor die landelijke afdracht moet u denken aan een bedrag van tussen de € 40 en € 50 per
lid/vriend per jaar.
Voor alle opties geldt de ANBI-status. Dat betekent dat uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. Op basis
van een 5-jaren giftenovereenkomst zelfs zonder drempel. De penningmeesters kunnen u hierover
informeren.
Hierna treft u aan de financiële verantwoording over 2016 en de begroting voor 2017. Beiden met
een tekort! En dit ondanks de belangeloze inzet van vele vrijwilligers.
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Ook (of juist) deze personen zijn welkom en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het
geestelijk leven binnen de KKG. Immers: De KKG hecht veel waarde aan de geestelijke ruimte, met
aandacht en respect voor diverse rituelen, culturele, muzikale, literaire, theologische en filosofische
elementen.
Aan vragen wordt meer waarde gehecht dan aan antwoorden.
De financiën:
De uitgaven van de KKG jaarlijks staan verwoord in de geconsolideerde jaarrekening, die is opgenomen in het jaarboekje.
Uw bijdrage aan de KKG is als gift fiscaal aftrekbaar mits boven de 1% van het gezamenlijk bruto
gezinsinkomen.  Als leidraad voor u kan gelden dat u tenminste 1% als leidraad voor de vrijwillige
bijdrage hanteert, maar de hoogte van uw bijdrage is geheel vrijwillig.
De bijdrage kan op verschillende manieren worden voldaan:
1. Als lid van de PGM (PKN) via Kerkbalans (op te geven wijk 7 Koorkerk) als u van de PGM in januari
Kerkbalans ontvangt. Behalve de bijdrage voor de KKG zit in dit bedrag ook het lidmaatschap van de
PKN en enige administratiekosten, gebaseerd op het aantal(doop- en belijdende) leden.
Op basis van de bijdragen van de leden (het “levend geld”) kan het percentage voor de vaste predikantsplaats worden bepaald.
Het betreffende rekeningnummer is IBAN NL78FVLB0699643511 t.n.v. Prot. Gem. Middelburg
2. Bent u lid van de VVHM dan kunt u uw bijdrage storten op de rekening van de VVHM of in de wijkkas.
Uw bijdrage op een van de beide rekeningen kunt u fiscaal aftrekken. Wel is het van belang te weten
dat de VVHM per lid een vast bedrag moet afdragen aan de VVP landelijk. Dat betreft administratiekosten en – zoals boven al aangegeven – ook het blad Vrij Zinnig.
Verscheidene leden zijn tevens lid van de PGM en hun bijdrage via Kerkbalans geldt tevens als
bijdrage voor de VVHM. Ontvangt u geen Kerkbalans dan stelt het bestuur uw rechtstreekse bijdrage
zeer op prijs.
He rekeningnummer van de VVHM is IBAN NL81INGB0000148233 t.n.v. VVHM Serooskerke.
3. Indien u lid bent van de Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland (RGMZ) ook dan kunt u uw
jaarlijkse bijdrage daaraan doen toekomen. De RGMZ draagt jaarlijks een vast bedrag bij aan de KKG
en draagt voor elk lid een vast bedrag af aan de landelijke Remonstrantse Broederschap.Daarvan
bedraagt het rekeningnummer IBAN NL38INGB0000630321 t.n.v. penn. RGMZ Middelburg.
4. Bent u niet via één van de drie voorgaande mogelijkheden met de KKG verbonden, ook dan wordt
uw jaarlijkse bijdrage aan het in stand houden van de KKG via de wijkkas zeer op prijs gesteld.
Rekeningnummer van de wijkkas is IBAN NL52INGB0000218595 t.n.v. wijkkas KKG Serooskerke W.
Hopelijk biedt bovenstaande informatie u nu voldoende inzicht in de organisatie en financiële structuur van de Koorkerkgemeenschap.

Financiële verantwoording over 2016 en begroting 2017

UITGAVEN

Begroting 2017 Jaarrekening 2016		
		
Traktement/salaris en daarmee verbonden lasten 45.000
42.000
Kosten kerkdiensten en kringen
22.000
24.000
Exploitatiekosten Koorkerk
15.000
15.000
afdrachten PGM en VVPM en kosten VVHM
  9.000
  8.000
Totaal uitgaven

91.000

INKOMSTEN
Kerkbalans
37.000
Collecten en overige giften
22.000
Opbrengst verhuur
6.000
Opbrengst vermogen
8.000
Bijdrage Remonstrantse gemeente Midden-Zeeland   9.000
Ontvangst lezingen
2.000

35.000
22.000
5.000
8.000
  8.000
2.000

Totaal inkomsten

84.000

80.000

Saldo verlies (ten laste van het vermogen)

- 7.000

- 9.000

Op welke wijze u ook overmaakt, uw financiële bijdrage komt allemaal de Koorkerkgemeenschap
ten goede.
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89.000
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Adressen algemeen

Adressen Koorkerkgemeenschap

Protestantse Gemeente Middelburg
www.pgmiddelburg.nl
Scriba: mevr. J. Héjjas-Boone
t. 0118 637451
e.scriba.ak@pgmiddelburg.nl
Administratiekantoor Protestantse Gemeente
Middelburg
Ook voor abonnementen op het Middelburgs
Kerkblad
Simpelhuisstraat 12, 4331 PH Middelburg
t. 0118 61 35 96
e. kerkkantoor@pgmiddelburg.nl
IBAN t.n.v. PGM: NL78FVLB0699643511 (o.v.v.
Koorkerk wijk 7)
Raad van Kerken Middelburg
Mazzinilaan 81, 4334 GL Middelburg
De heer J. Versteeg (secretaris)
t. 0118 61 11 78
e. rvkmiddelburg@zeelandnet.nl

Landelijk Bureau Remonstranten
Ook voor abonnement AdRem
Nieuwe Gracht 27a, 3512 LC Utrecht
t. 030 231 69 70
www.remonstranten.org
e. info@remonstranten.org

t. Koorkerk: 0118 61 37 57        
www.middelburgsekerken.nl/koorkerk
Coördinerend Koster: de heer H. Kappers,
t. 0118 63 94 20
Verhuur: de heer Johan Klumpenaar,
t. 0118 635989  e. johanklemaar@xs4all.nl

Landelijk Bureau Vrijzinnige Protestanten
Ook voor abonnement VrijZinnig
Postbus 8094, 3503 RB Utrecht
t. 030 880 14 97
www.vrijzinnig.nl
e. info@vrijzinnig.nl

Kerkenraad
Predikant ds.Ineke de Feijter
Oude Weimerstraat 8
4884 MB Wernhout
t. 06 532 68 763
Mevrouw Jorieke Meijer voorzitter
Noordweg 376
4333 KJ Middelburg
t. 0118-681118
e.  jhmeijer@zeelandnet.nl
De heer Hans Vreeke scriba
Willem Teellickstraat 15
4335 CS Middelburg
t. 0653135733
e. hans.vreeke@koorkerk.nl

Lange Jan Project Middelburg
Secretaris: dhr. F. Ferdinandusse
Walraven van Hallstraat 15
4333 CN Middelburg
t. 0118  61 54 10
https://langejanproject.wordpress.com
e. fferdi@zeelandnet.nl

De heer Bob Viveen kerkrentmeester
Noordweg 91, 4353 AV  Serooskerke
t. 0118 59 33 12
e. bviveen@zeelandnet.nl
IBAN Koorkerkgemeenschap:
NL52INGB0000218595 t.n.v. VVHM wijkkas KKG,
Serooskerke

Provinciale Raad van Kerken Zeeland
Van Bourgondiëlaan 42, 4351 NS Veere
t. 0118 50 17 94
e. raadvankerkenzld@gmail.com

VVPM De heer R.F.E. Oldenziel (secretaris)
Vlietstraat 3, 4535 HA Terneuzen
t. 0115 62 31 47
e. oldenzielfidder@hotmail.com
IBAN NL81INGB0000148233 t.n.v. Vereniging van
Vrijzinnig Hervormden Middelburg
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RGMZ
RGMZ Mevrouw G.H.Jansen (secretaris)
Griffioenstraat 168, 4334 BK Middelburg.
tel. 0118-578005.
email. geke.h.jansen@gmail.com
mevr. M.E. van der Rijst-Ribbius (penningmeester)
Pieter Gootjesstraat 5
4333 CT MIDDELBURG
e.rijstribb@zeelandnet.nl
0118-636535
IBAN NL38INGB0000630321 t.n.v. penningmeester
RGMZ Middelburg
Organist De heer M. Meijs
Autodienst
Belt u voor vervoer van en naar de dienst in de
Koorkerk op zaterdagavond tussen 18 en 19 uur
Mevrouw Els Koole tel 06 19 03 68 70
CD opnamen
De heer J. Tillema
Parelduikerhof 29, 4332 DA Middelburg
t. 0118 62 68 92
e. Cdkoorkerk@gmail.com
Van de kerkdiensten is ook een MP3 bestand te
beluisteren via of te downloaden van de website
www.koorkerk.nl
Publiciteit
Berichtgeving in Middelburgs Kerkblad en Vierpas
Mevrouw J.J. Bil-Goudzwaard
t. 0118 59 32 78
e. jannybil@zonnet.nl
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