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Lezing Barbara Oomen
Professor Barbara Oomen
van University College
Roosevelt in Middelburg
geeft donderdag 23 november een lezing in de aula
van de ZB in Middelburg.
Thema van de lezing is
‘Mensenrechten dichtbij huis’.
Mensenrechten zijn volgens
Oomen niet meer een zaak
van ver weg en van internationale solidariteit, maar ook
hier zichtbaar. Oomen geeft
in haar lezing een rondleiding
langs mensenrechtensteden,
doe-het-zelvers op mensenrechtengebied en de mensenrechtenverdedigers om de
hoek.
Deze lezing is georganiseerd
door de taakgroep Spagaat.
Aanvang: 19.30 uur.
Kosten: 9 euro, inclusief koffie
of thee in de pauze.

Complex
In het zojuist afgelopen Lutherjaar bezochten velen de historische plaatsen in Duitsland die met
Luther verbonden zijn. Onder hen Joop Tillema en
Ineke de Feijter, die foto’s maakten van de Predigerkirche in Erfurt en van de Wartburg. Dat is het
slot waar Luther, nadat hij in de ban was gedaan,
onder de bescherming van keurvorst Frederik III
van Saksen ongestoord incognito kon werken
aan o.a. zijn Duitse vertaling van het Nieuwe Testament. In dit complexe geheel (ik bedoel de foto)
ontdek je na enig speurwerk wel degelijk een
vierpas: niet de stervorm in het midden, want die Wartburg bij Eisenach,Thüringen, Duitsland
is te puntig, maar de buitenomtrek van de grote (cirkel-)bogen. Ineke maakte hem (ik
bedoel weer de foto), waarvoor dank! Wim Wattel

Gesprekskring Heilige Onrust 13 november
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, post-religieuze 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’. Inmiddels hebben zich al 38 deelnemers aangemeld voor deze ontdekkingstocht. Op 2 oktober maakten zij om te beginnen een kleine pelgrimage in de
Koorkerk. De gelegenheid om de kerk eens vanuit een ander gezichtspunt te ervaren
(zoals van op preekstoel of orgel) of in onderweg onverwachte elementen, zoals een film
over de pelgrimstocht naar Compostella, werd door velen zeer gewaardeerd. Vanwege
het grote aantal deelnemers bleven we in de kerk zelf voor kennismaking en een eerste
inleiding over het boek. Vanwege dit grote aantal en de akoestiek verkasten we drie weken later naar het Hofje onder de Toren, de nieuwe vergaderlocatie van de PGM, schuin
tegenover de kerk. De volgende bijeenkomst is ook daar op maandag 13 november a.s.
om 14 uur. Koffie en thee staan zoals gebruikelijk klaar vanaf 13.30 uur. Welkom!
Ineke de Feijter

Gedachtenisdienst 5 november

Vanuit de kerkenraad

Traditioneel houden we in de Koorkerk
op de eerste zondag van november de
gedachtenisdienst. Daarin gedenken we
wie in het afgelopen jaar zijn overleden.
Centraal in deze dienst staan vier zeer
korte teksten met als thema: omgaan
met verdriet. We lezen uit de Zaligsprekingen (de Bijbelse en de boeddhistische versie), een regel uit Psalm 25 en
een tekst van de Perzische filosoof en
dichter Rumi (1207-1273).
In deze dienst is er veel ruimte voor muziek en ritueel. Onze eigen cantorij o.l.v.
Aleida Post zingt o.a. de zaligsprekingen
uit Taizé: ‘Beati voi poveri’, ‘Vrienden die
zijn overleden’ (Liedboek), ‘Come my
soul’ (Joseph Haydn) en ‘Be still my soul’
(Finlandia) en de Ierse reiszegen ‘May
the road rise to meet you’. Begeleid door
Mathieu Meijs op de vleugel, die ook het
orgel bespeelt.

In de week dat ik dit stukje schrijf is de
temperatuur gezakt van een zeer aangename 25 graden naar een huiverachtige
12 graden. Dat vraagt om een snelle
aanpassing aan de kapstok. Relevant
voor onze Koorkerk? Misschien niet echt.
Tegelijkertijd zien we ook daar dat de temperatuur kan wisselen. Soms voelen we de
warmte van onze gemeenschap en soms
misschien wat minder. Vanzelfsprekend is
het in ieder geval nooit en we moeten daar
alert op willen zijn en blijven.
Sowieso is november, een maand van
overdenken en herdenking, geschikt om
ons zowel in alle rust als temidden van
herfststormen te bezinnen op onze oorsprong. We herdenken onze overleden
koorkerkleden en anderen die we missen. Voor mij persoonlijk is het licht aan
het eind van een novemberdag onlosmakelijk verbonden met verlies en verdriet maar ook met dankbare herinneringen.
Ik hoop dat we in deze bijzondere laatste
maand van het kerkelijk jaar de warmte
in mooie diensten in de Koorkerk zullen
beleven of bijvoorbeeld tijdens het veelbelovend concert op 18 november door
het Madrigaalkoor van de Zeeuwse muziekschool. Jorieke Meijer

Tijdens het lichtritueel, waarbij we
kaarsen ontsteken aan het licht van de
paaskaars, zullen de namen klinken van:
Ellen Molendijk-Dijk; Jo de Haan-de Jager; Janneke Beth; Florentina van ’t HofMaljers; Gerry Roering-Brouwer; Pieter
van Voorden; Pieter Haandrikman; Jacobus Brevet; Jo van Leerzem en Annetien
Heering.
In verbondenheid met hun families, die
voor deze dienst speciaal zijn uitgenodigd.
Daarna kunt u, als u dat wilt, ook zelf een
lichtje aansteken voor iemand die u persoonlijk wilt gedenken. Daar werd vorig
jaar zeer positief op gereageerd. Dus
voel u vrij, en weet u welkom!
Ineke de Feijter

Bij de dienst van 19 november
Ds. Tina Geels is een van onze vaste gastvoorgangers. Zij was o.a. 20 jaar predikant bij de Remonstrantse gemeente in
Utrecht, de Geertekerk. Actief betrokken
bij de internationale vrijzinnigheid, niet
alleen in de organisatie maar ook wat
betreft een inhoudelijke visie op de toekomst. Als zodanig was zij keynote spreker bij het symposium 120 jaar Koorkerk,
3 oktober 2015, waar het thema van de
zoektocht centraal stond. Niet alleen
voor het persoonlijk leven maar ook
m.b.t. de toekomst van een vrijzinnige
geloofsgemeenschap.
Vanuit haar huidige gemeente Vrijzinnig
Delft, bouwt Tina mee aan het oecumenisch Stadsklooster Delft.
De weg naar binnen, de mystiek, wordt
steeds sterker haar kompas. Zie ook het
interview met Tina in AdRem sept. 2017
over de betekenis van het gebed.
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Kerkdiensten
5 november
Ds. Ineke de Feijter

12 november

Rev. Dirk van Leeuwen

19 november
Ds. Tina Geels

26 november

Ds. Tjaard Barnard

Bij de dienst van 12
november
Rev. Dirk van Leeuwen schrijft: Loslaten
- voor deze zondag
(12 november) geeft
het leesrooster dat ik
meestal volg de gelijkenis van de wijze en
de dwaze maagden.
Zo’n echt zwart wit
verhaal. Wat is daarvan
te maken? Het is al een
aanloopje naar de Advent: wachten, je mannetje staan, loslaten
wat je tegenhoudt en
vooruitzien.

Bij de dienst van 26
november
Onze vaste gastvoorganger Ds. Tjaard Barnard gaat ons verrassen. Tjaard presenteert
zich op zijn eigen website als dorpsdominee
in Rotterdam en omstreken.

Opbrengsten bijzondere diaconale collecten
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Vereniging van
Vrijzinnig Hervormden Middelburg

Op zondag 24 september is gecollecteerd voor de slachtoffers getroffen door de
orkaan op Sint Maarten. De opbrengst in de Koorkerk bedraagt € 293,85. De totale
opbrengst binnen de Protestantse Gemeente Middelburg bedraagt € 4.716,16.
Hartelijk dank voor uw steun.
Op zondag 1 oktober is gecollecteerd voor de Actie Sociale Minima in Middelburg.
De opbrengst hiervoor in de Koorkerk bedraagt € 306,30 en binnen de PGM totaal
€ 3.409,36.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Diaconale (rode zak) collecten in de maand november
In de kerkdienst op 5 november vindt de herdenking van de overledenen in het
afgelopen jaar plaats. Traditiegetrouw is de opbrengst van de diaconale collecte op
deze eerste zondag in november bestemd voor het werk van de Stichting Zeeuws
Steunpunt voor Verlies en Rouw. Voor meer informatie wordt verwezen naar het
artikel in deze Vierpas.
Van harte aanbevolen.
Op 12 november is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie / binnenlands
diaconaat. De opbrengst is bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland, specifiek
voor kindervakantieweken voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.
VluchtelingenWerk Nederland laat de werving en selectie van deelnemers over aan
de regionale afdelingen omdat zij een goed contact hebben met de mensen die
er voor in aanmerking komen. Verder komt het accent steeds meer te liggen op
kindervakantieactiviteiten in de buurt van de verschillende asielzoekerscentra. Zo
kunnen er meer kinderen deelnemen en blijven de kosten relatief laag.
Kinderen en jongeren van vluchtelingen- en asielzoekersgezinnen zitten in de knel.
Zij hebben te maken met onzekerheid en spanningen. Juist hen ontspanning en
Madrigaalkoor van de Zeeuwse Muziekschool
spel aanbieden, is een mooie vorm van diaconaal werk.
Van harte aanbevolen!!
Bijdragen aan bovengenoemde doelen is ook mogelijk door een bedrag over te
boeken op rekeningnummer NL50 RABO 0385 3828 71 t.n.v. Centrale Diaconie
PGM onder vermelding van het collectedoel.
De diaconale collecten op de overige twee zondagen in november zijn bestemd
voor het reguliere werk van de Centrale Diaconie van de PGM.

De vereniging heeft
Johan Klumpenaar bereid
gevonden om tot het
bestuur toe te treden.
Dit moet uiteraard nog
worden bekrachtigd
door onze leden op de
komende ledenvergadering. Verder is in de laatste
bestuursvergadering
een asbest commissie
gevormd met als trekkers
Gert Kooijman en Johan
Klumpenaar om met
voorrang omvang van de
problematiek en oplossingen te onderzoeken.
Een oplossing van het
asbest probleem onder
de banken en in de verwarmingsruimten is ook
van belang om verdere
stappen te zetten met de
herinrichting.
Namens de Taakgroep Diaconaat
Op de zolder in de KoorChris Lobbezoo
kerk ligt een grote voorraad oude archief stukken
Concert Madrigaalkoor 18 november in de Koorkerk
die we willen overdragen
aan het Zeeuws archief.
Op zaterdag 18 november 2017 geeft het Madrigaalkoor van de Zeeuwse muziekschool o.l.v. Anton de Kort
een concert in de Koorkerk te Middelburg.
We zoeken vrijwilligers
De aanvang is om 20:00 uur en de toegangsprijs is € 15,-- inclusief een uitgebreid programmaboekje en een
consumptie aan het eind van het concert tijdens een Meet&Greet.
die zich hier mede willen
Madrigaalkoor van de Zeeuwse Muziekschool
Verder werken mee een aantal leerlingen van de talentenklas van de Zeeuwse muziekschool.
belasten. Contactpersoon
De begeleiding wordt verzorgd door het TY Zeeuws kamerorkest en de pianist Jos Vogel.
Uitgevoerd worden werken van Gluck, Häser en het prachtige Requiem C moll van de befaamde Italiaanse
is Frits Kruse.
componist en dirigent Luigi Cherubini (1760 – 1842), een werk dat nog nooit in Zeeland is uitgevoerd.
Er is inmiddels een
Toegangsbewijzen zijn te reserveren via e-mail plwondergem@gmail.com. Wij reserveren dan tevens voor
u een plaats in de Kerk. Ook kunt u ze kopen bij de ingang van de Kerk voorafgaand aan het concert
nieuwe microfoon headTot ziens op zaterdag 18 november
set aangeschaft, die onder
andere bij dialoogdiensten kan worden gebruikt.
Bob Viveen, Voorzitter

Op zaterdag 18 november 2017 geeft het Madrigaalkoor van de Zeeuwse muziekschool o.l.v. Anton de Kort
een concert in de Koorkerk te Middelburg.

De collecte 5 november wordt gehouden ter ondersteuning van het
project ‘Lief Kindje’
We waren zo blij met onze zwangerschap, de spreekwoordelijke roze wolk. Geen moment dachten we eraan
dat het ook fout zou kunnen gaan. We hadden zelfs al
namen bedacht. Totdat het helemaal misging en we met
lege handen achterbleven.’
Dit maken helaas ook in Zeeland ieder jaar jonge ouders, grootouders, broertjes
en zusjes mee.
Het zijn er meer dan je denkt want zeker als de zwangerschap nog niet ver gevorderd is wordt er niet echt over gesproken met de buitenwereld.
Een leeg wiegje en veel verdriet over het kindje dat niet zal opgroeien in de familie.
Voor al deze mensen die een kindje verliezen voor, tijdens of direct na de bevalling hebben wij in overleg met het ADRZ een aanbod gemaakt.
In het ziekenhuis worden mensen heel goed opgevangen en begeleid.
Maar daarna begint een moeilijke tijd.
Om het project bekendheid te geven willen wij een mooi kaartje laten drukken
zodat de familie in ieder geval weet dat er informatie, advies of steun is bij hun
verlies. In het ziekenhuis krijgen zij deze informatie mee samen met alle andere
herinneringen aan hun kindje en de specialisten geven het kaartje bij later contact ook nog eens mee.
Jonge ouders willen ook graag in contact komen met lotgenoten.
Dit contact organiseren wij als daar behoefte aan is, maar we begeleiden ook
jonge ouderparen thuis.
Binnenkort presenteren wij dit project aan alle verloskundigen in Zeeland zodat
ook zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden om steun te vinden hierbij.
Zeeuws Verlies biedt vanaf 2004 informatie advies en steun bij een groot verlies.
Het is een non profit organisatie die geen subsidie ontvangt en dus alleen kan
werken door giften van anderen.
Wij willen een mooi kaartje laten drukken met alle informatie. Voor de kosten
hiervan en de foto die daarvoor nodig is vragen wij uw hulp.
Wilt u ons helpen hiermee?
Namens allen bij Zeeuws Verlies heel erg hartelijk dank hiervoor.

Gerda van Leeuwen, voorzitter
Stichting Zeeuws Verlies
0625032498
info@zeeuwsverlies.nl
www.zeeuwsverlies.nl
Facebook/Zeeuws Verlies.

zeeuws steunpunt

Vriendelijke groet

voor verlies en rouw

Stabat Mater van Pergolesi:
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Stabat Mater van Pergolesi
Op 10 oktober jl. hebben ruim 70
personen genoten van een uitvoering van het Stabat Mater in
de uitvoering van Pergolesi. Dit
was een gezamenlijke activiteit
van de Koorkerkgemeenschap
Middelburg en Doopsgezinde
Gemeente Walcheren. Het Stabat Mater is gebaseerd op twee
bijbelteksten: Het evangelie
van Johannes verhaalt dat toen
Jezus werd gekruisigd zijn moeder Marie onder het kruis stond.
In het evangelie van Lucas staat
dat de ziener Simeon, toen hij
in de tempel van Jeruzalem het
Jezuskind zag een voorspelling deed: de ziel van Maria zou
eens door een zwaard worden
doorboord. De ‘vertolkte muziek’ over de smart van Marie
werd ingeleid door ds. Ineke
de Feijter. Zij las o.a. voor uit
een indrukwekkende passage
van één van de boeken van P.F.
Thomése waarin een alledaags
voorkomende situatie wordt
beschreven van een ouder die
machteloos staat aan het sterfbed van een kind. Wat daar er
om gaat in de ziel van deze ouder.
Ook de drie musici: Esther Kronenburg, sopraan, Peter van
Wolferen, countertenor en
Cees-Willem van Vliet, orgel,
lichten op eigen wijze onderdelen van het programma toe.
Kortom een geslaagde en betekenisvolle avond voor een
zeer gemêleerd samengesteld
gezelschap.
Hans Vreeke
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Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen.
Onze derde lezing van dit seizoen is op dinsdag 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?
Wij komen dit keer bij elkaar in Grand Café Willem, Oranjelaan 17, Middelburg om 12 uur voor een gezamenlijke lunch die 11,50 euro kost en u bij de penningmeester kunt afrekenen.
Daarna start de lezing die tot ongeveer 14 uur duurt.
Wilt u, als u dat nog niet gedaan heeft, zo spoedig
mogelijk de contributie voor het seizoen 2016-2017
Het CHJC Zeeland-West Brabant nodigt uit voor een advent viering
speciaal voor LHBT mensen.
overmaken 35 euro per lid.
Op 9 december 2017 in Middelburg
Rekeningnummer NL95RABO 0184838150 t.n.v. A.

Met vriendelijke groet, José Viveen secretaris

De kracht van verbeelding
Ineke de Feijter, predikante van de Koorkerk te Middelburg, gaat voor.
Organist is Bert Geleijnse
De viering is om 15.30 uur in de Doopsgezinde Vermaning aan de
Lange Noordstraat 62 in Middelburg. Kerk open om 15.00 uur.
Na de dienst is er koffie, thee en wat lekkers.
Ieder die de LHTB gemeenschap een warm hart toedraagt is welkom.
Info bij friedhelm@zeelandnet.nl
vereniging van christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen

Illustratie uit Imagine, John Lennon geïllustreerd door Jean Jullien

Karman Middelburg.
Ook in dit seizoen de dringende vraag eventuele afwezigheid voor de lunch af te melden voor vrijdag
12 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.
Afmelden bij de penningmeester Adri Karman
0118-626014 a.karman@zonnet.nl
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.0118-593312
joseviveen@hotmail.com
Helaas mogen belangstellende niet-leden maar
één keer per seizoen een lezing volgen. Wil men vaker een lezing volgen dan verzoeken wij de persoon
om lid te worden van onze gespreksgroep. Het lidmaatschap bedraagt 35 euro per seizoen. Nieuwe
leden zijn van harte welkom!!!

Allemaal de liefste
Zoals ongetwijfeld voor velen geldt zijn allen in mijn directe omgeving (familie) mij erg lief.
Maar wat schenkt mij daarbuiten geluk en is mij lief? Dat is een vraag, die zeker als je in de
herfst bent aangekomen van je leven en de bladeren beginnen te vallen, je onherroepelijk
doet terugkijken op je levensweg en je tegelijkertijd doet afvragen: “Waar kwam ik vandaan?”
en “Waar ben ik nu?” De eerste vraag is makkelijker te beantwoorden dan de laatste. Ben opgegroeid in de gereformeerde traditie van de 50er jaren in Middelburg, waar alles keurig in
vakjes was verdeeld. Je ging naar de gereformeerde school, bakker, slager, kapper etc. Volgde
de catechisatie en leerde de antwoorden op de vragen van de catechismus uit je hoofd en
stelde daarbij niet jouw eigen vragen en ik moet in feite mijzelf nu ook afvragen “Had ik die
toen wel?” en “Wanneer zijn deze dan wel gekomen?”
Op je levenspad zijn er mensen die een eindje met je oplopen en er zijn er die je weg kruisen.
Allen hebben invloed op de richting die je verder opgaat. Hij die mij aangezet heeft om me
zelf vragen te stellen en de aanleiding was om me verder te verdiepen in de theologie middels een cursus theologische vorming - wat automatisch leidde tot nog meer vragen! - is/was
(helaas ons ontvallen) één van “de liefste”! Maar ook hij, die mij tijdens de cursus de prachtige
verhalen en dan speciaal die van het Oude Testament liet ontdekken, hij die tijdens de lessen Dogmatiek leerde, dat je je grenzen op moest zoeken om te weten waar je zelf op dat
moment bent, zoals een brandweerman zich oriënteert in een ruimte vol rook – sprak mij
erg aan omdat ik zelf die oefening ooit had gedaan als vrijwilliger van de bedrijfsbrandweer-,
maar ook hij die mij voor het eerst liet kennismaken met filosofie. Zij hebben richting gegeven aan mijn levensweg.
Eind 20e eeuw was er een heruitgave van het boek van Cornelis Verhoeven “Rondom de
leegte”. De ruimte die daarin wordt geboden was voor mij mede aanleiding om werk te gaan
maken van verdere studie in die richting. Ook hij was/is dus een van de “liefste”. De mogelijkheid van een studie deed zich voor aan de VU in Amsterdam (eenmaal per week Wijsbegeerte en spiritualiteit). Gestopt met mijn arbeidzame leven was daar toen alle gelegenheid
voor. Maakte kennis met vele denkers c.q. vragenstellers uit het verleden en mocht aan hun
gedachtengoed snuffelen. Teveel om op te noemen maar zij zijn mij allen lief! Om enkele te
noemen die mij bijzonder geraakt hebben en dat nog steeds doen zijn de mysticus Meister
Eckhart – nog niet zolang geleden in de volle aandacht van de KKG- en de filosoof Spinoza.
Weer terug in het Middelburgse na jaren elders maakten wij (Tanny en ik)- doordat ik deelnam aan de gespreksgroep van Klaas over “God is … ?” – kennis met de Koorkerkgemeenschap. Hij behoort dus ook tot een van de liefsten tezamen met hen die na hem verbonden
zijn geweest of zijn aan de KKG en ook vele gastvoorgangers, die mij raken en vragen blijven
stellen op mijn verdere levenspad of om met Frits de Lange te spreken op mijn verdere pelgrimage “rondom de leegte”.
Ik wil eindigen met een Citaat uit ‘Onuitputtelijk is de waarheid’
van Otto Duintjer, dat samenvat wat mij het liefste is.
“Ervaringen, wijsgerige inzichten, praktijken, herkenning van
verwantschap met andere tradities - , onderwijl groeit een besef betrokken te zijn in een leerproces dat vooral te maken heeft
met levenshouding, levenswijsheid en levenskunst. Ook al hebben we geen idee wat dé zin van hèt leven is, onmiskenbaar is
in ieder geval dat leven een gelegenheid is om te leren. En bij
alles wat er te leren valt kunnen weinig dingen belangrijker zijn
dan leren leven. Aan het `onderwijs’ van deze leerschool blijkt
overigens geen einde te komen, in welke klas we ook zitten.
………. Als ik het woord ‘spiritualiteit’ nog in de mond neem,
dan bedoel ik er dat leerproces mee : een houding in het leven
en jegens het leven, die al doende geleerd blijkt te worden”.
Peter van Keulen wil het stokje van mij overnemen.
Joop Tillema
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