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Kerstavond

‘De Bron der Wijzen’. Opnieuw
koos Simone Ludikhuijze voor
een verhaal van Selma Lagerlöf, voor de kerstmusical op
kerstavond, 24 december

om 19.30 uur.

Arm kerstkind…
Met Kerst, omstreeks de datum van het oudGermaanse zonnewendefeest, vieren we de
komst van Christus als het ‘Licht der Wereld’,
ook wel ‘Redder van de Wereld’ (Salvator
Mundi). Ook voor die laatste duiding hebben
we een mooi oud-Germaans woord: Heiland;
een ‘Zaligmaker’, iemand met goede paradise papers, zogezegd…
Mijn foto van dit hoge vierpasvenster is helaas niet mooi scherp
Saint-Lazare, Avallon, Yonne, Frankrijk
(te hoog gegrepen),
maar wel tekenend: Vanouds wordt de Salvator Mundi afgebeeld
als een figuur met twee vingers van de rechterhand opgestoken
in een zegenend gebaar en in de linkerhand een glazen bol. Die
stelt de wereld voor en is vaak voorzien van een kruis of, zoals
hier, van in kruisvorm gewikkelde banden. Ook Leonardo da Vinci
schilderde hem, zoals u ongetwijfeld weet…
Wim Wattel

“In het oude land van Juda
ging de Droogte rond…”.
Zo begint het.
Ondertussen zijn de voorbereidingen in volle gang, voor
decor, muziek, film en zijn de
spelers zich aan het inleven
voor de improvisatie van hun
rol. De cantorij, o.l.v. Aleida
Post, heeft opnieuw een
grote rol deze avond en zingt
o.a. liederen uit ‘Christmas
Songs’. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij chocomelk en glühwein.
Welkom, in de stemmige
Koorkerk by night…

Roze adventsviering, zaterdag
9 december
Het is een traditie geworden: een Zeeuwse
roze adventsviering. De derde zondag van
Advent is in de liturgische traditie van het
kerkelijk jaar, zondag Gaudete, ‘verheug je’.
Het paars van de voorbereidingstijd kleurt
in het midden, op weg naar het wit van
Kerstmis, om ons te bemoedigen, even roze.
Voor het CHJC, de Christelijke vereniging
van en voor LHBT mensen – lesbienne,
homo, biseksueel, transgender- om dit roze
te verbinden met het roze van de roze driehoek. Gevangen in de concentratiekampen,
moesten homoseksuele mannen verplicht
een roze driehoek dragen, zoals de Joden
een gele ster. Velen van hen werden vermoord. Later werd juist deze driehoek een
geuzen-driehoek, en roze de kleur van de
homo emancipatie.
Het CHJC Zeeland-West Brabant nodigt LHBT-ers en iedereen die zich verbonden voelt
met LHBT mensen, uit voor deze viering. Ze vindt plaats in de Doopsgezinde kerk,
aan de Lange Noordstraat 62. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of geaardheid. Het thema is: ‘Imagine, de kracht van verbeelding’. Voorganger is ds. Ineke de
Feijter, organist Bert Geleijnse. De kerk is open om 15 uur, na afloop is koffie en thee.
Welkom!

Van onze predikant
Kring Heilige Onrust,
4 december
Maandag 4 december komt de
gesprekskring rond het boek Heilige
Onrust van Frits de Lange opnieuw
bijeen. Ditmaal staan de laatste
hoofdstukken op het programma.
Een daarvan heeft als titel: “de tijd
van religie is voorbij”. Daarmee sluit
hij aan bij Bonhoeffer. De Lange laat
zien hoe het Godsbeeld van een almachtig, alwetend, afstandelijk Opperwezen een maaksel is van de
moderne westerse religie, onder
invloed van de Griekse filosofie. Dat
het Godsbeeld van de Hebreeuwse
Bijbel, waarin een nomadische God
wordt getekend (denk aan de verhalen van Abraham) steeds verder
op de achtergrond heeft gedrongen.
De Lange maakt een onderscheid
tussen geloof en religie. Religie is
een sociale constructie. Geloof is de
geleefde ervaring van overgave en
transformatie. De eerste kan gemist
worden; de tweede wil de Lange bewaren. Juist daartoe is een ‘deconstructie’ van God noodzakelijk. De eigentijdse Abraham, Jacques Derrida,
helpt ons de verborgen kern weer op
te diepen.
We komen bijeen in het Hofje, om 14
uur. Vanaf 13.30 uur staat de koffie/
thee weer klaar.

Kerstochtend
In hetzelfde decor als de kerstavond
zullen we op maandag 25 december
de kerstmorgendienst vieren. Onze
eigen organist Mathieu Meijs zal het
orgel bespelen. Thema is: ‘Fantasie,
bron van wijsheid’.
‘In het begin was het Woord. Het
Woord was bij God, het was God.
Alles is erdoor ontstaan. Het was
leven, licht voor de mensen’. Zo verhaalt Johannes, in het kortste kerstevangelie.
Wat kan een mens verlangen naar
een goed woord…
Deze morgen lezen we een alternatief Johannes-Kerstevangelie: ‘In het
begin was de fantasie, de fantasie
was bij God, de fantasie was God’.
Mathieu zal o.a. Fantasia in D minor
van Wolfgang Amadeus Mozart spelen. En we zingen ons de fantasie van
kerstliederen te binnen (voor wie dat
wil is er samenzang vanaf 9.45 uur).
En na afloop een gezellige kerstkoffie, welkom!

hieronder:
Annemiek Punt, glaskunstenaar,
www.annemiekpunt.nl tentoonstelling:
schilderen met Licht, Haaksbergen
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Kerkdiensten
3 december
Ds. Wim Jansen

10 december
Ds. Joep de Valk

17 december
Ds. Lennard Heuvelman

24 december
Kerstavond

25 december
Ds. Ineke de Feijter

Bij de dienst van 3
december
Hij gaat nog maar
zelden voor maar op
zondag 3 december is
onze oud-predikant,
ds. Wim Jansen, bij
ons te gast (website:
www.wimjansen.nu).
In deze donkere dagen
van december gaat het
uiteraard over ‘duisternis’ maar anders dan
vanuit de meeste Adventsteksten gebruikelijk is, namelijk niet
als metafoor van het
kwaad maar als ‘iets
om naar te verlangen’.
Een vrolijk stemmende
dienst, dus... We luisteren naar het lied ‘De
Verzoening’ van Frank
Boeijen (op zoek naar
het donker), enkele
strofen uit het gedicht
‘De donkere nacht’ van
de laatmiddeleeuwse
mysticus Johannes van
het Kruis en fragmenten uit psalm 63.
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Bij de dienst van
10 december
In het voorjaar heeft een
twintigtal
Koorkerkers
zich verdiept en gelaafd
aan bijbelse levensverhalen: Jacob de slimme
egoïst, Josef de eenzame
veerkrachtige en de mooie,
moedige,
geweldadige
en zwakke David. Daarom
leuk om iets uit deze verhalen uit te diepen op
adventszondag 10 december.
Het Josef-epos van 13
hoofdstukken heb ik altijd gehoord als “in en uit
de put, of de kerker”. Een
voorbeeld van veerkracht.
Maar sinds kort ben ik erachter dat het gaat over
verzoening. Josef verzoent
zich uiteindelijk met zijn
broers, zijn boosdoeners.
Hoe speelt hij dat klaar
na alle eenzaamheid en
ontberingen die zij hem
hebben aangedaan? Twee
heenwijzingen komen uit
het verhaal naar boven. Zij
gelden voor iedereen.

Ver
Joep de Valk

ing

Pastorale enquete 70+
Maar liefst meer dan 60 formulieren
heeft de taakgroep pastoraat/bezoekgroep ingevuld terug gekregen! Een
geweldig resultaat, temeer omdat
echtparen dikwijls ook op één formulier individueel hun wensen te kennen
hebben gegeven. Een eerste inventarisatie wordt op dit moment gemaakt.
In de taakgroep-vergadering van januari worden de resultaten besproken en
zullen we op grond daarvan de lijnen
voor 2018 en volgende jaren uitzetten.
In volgende Vierpas(sen) meer over de
resultaten en te plannen activiteiten.
Voor nu namens de taakgroep: zeer
hartelijke dank!
Goede dagen
Na kerstmis hoop ik in de kerstvakantie
van de kinderen ook wat vrij te nemen,
tot 8 januari. Voor noodgevallen kunt
u contact opnemen met onze scriba
Hans Vreeke: jlvreeke@gmail.com tel
06-53135733.
Er zijn momenteel veel mensen die
kampen met ziekte en/of ouderdom of
gemis. Goed is het om te merken dat
de Koorkerkers elkaar een warm hart
toedragen; van velen die ziek zijn, in
ziekenhuis of zorghotel verbleven hoor
ik hoe goed het hen doet dat ze veel
medeleven kregen.
Ik wens u allen gezegende (‘al het
goede’) dagen!
Hartelijke groet,
Ineke de Feijter

In de Koorkerk te
Middelburg
Zondag
17 december 2017
om 15.30 uur

Vanuit de kerkenraad
De donkerte van december speelt met
verwachting. Iedereen die wel eens betrokken is geweest bij de verwachting
van een kind (en wie niet, ooit zijn we
allemaal verwacht) weet dat dit een tijd
kan zijn met tegenstrijdige emoties.
Vreugde en verwarring kunnen daar
dicht bij elkaar liggen. Zo dicht bij elkaar als een uitbundig Sinterklaasfeest
en de verstilling van advent.
Toen onze kinderen op school zaten in
Maastricht, was het daar de gewoonte
dat als Sinterklaas op 5 december op
school kwam, hij een Maria-legende
vertelde. Daardoor werd Sinterklaas op
een prachtige manier onderdeel van
de verwachting van het licht van Kerst.
Sinterklaas als voorbereider voor het
Kerstkind, de rol die Johannes de doper
had, vertolkt door Sinterklaas. Wij zouden misschien ook die rol op ons kunnen nemen in december en onze hoop
en verwachting delen met de mensen
om ons heen. Wie weet kunnen we dan
allemaal deze maand voorbereiders
zijn van de komst van het licht in de
wereld.
De kerkenraad wenst u een hele blijde
verwachting en hoopt u te ontmoeten
tijdens één van de advent- en Kerstdiensten of op het Kerstspel op Kerstavond. Jorieke Meijer

RGMZ Nieuws
Noteer vast enkele data in uw agenda van 2018 !
Gesprekskring: “Houvast - Aan de vraagzijde van het bestaan”
De Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland is trots dat de onlangs benoemde
Remonstrantse dominee Corrie Vis naar Middelburg wil komen voor een gesprekskring naar aanleiding van het boek “Houvast - Aan de vraagzijde van het
bestaan” door Koen Holzapffel.
‘Houvast’ is tevens het jaarthema van de remonstranten in 2018.
Kenmerkend voor de vrijzinnigheid is dat er volop ruimte is om vragen te stellen
aan het geloof. Soms is het stellen van de juiste vraag zelfs belangrijker dan het
geven van een antwoord stelt Holzapffel in zijn nieuwe boek. In het Bijbelboek
Job en ook in de evangeliën worden voortdurend vragen gesteld, de zogenaamde levensvragen.
In deze gesprekskring willen we - naast verduidelijking van het boek - met elkaar
verkennen wat “houvast” biedt in ons leven, welke levensvragen er op onze
eigen weg langs zijn gekomen en welke antwoorden er eventueel te geven zijn.
De kring staat onder leiding van ds. Corrie Vis, zij is
werkzaam als geestelijk verzorger in het Diakonessenziekenhuis te Zeist, met name op de afdeling
geriatrie. Zij is geboren en getogen op het eiland
Goeree-Overflakkee en nu woonachtig in Utrecht
met man en zoon. Zij zal vanuit haar eigen werkpraktijk toelichten hoe belangrijk het is om stil te
staan bij levensvragen. Als je dat kunt, kan er misschien voorzichtig een “houvast” ontstaan.

4
Prof. Dr. Christiane
Berkvens-Stevelinck
Op 24 november ontvingen
we het bericht van het overlijden van Christiane Berkvens. Boven de rouwkaart
stond de tekst: ‘Een zee van
dromen ging in mij tekeer’
Prof. dr. Christiane BerkvensStevelinck behoorde tot
de geliefde kring van vaste
voorgangers. Op haar eigen
wijze nam ze ons telkens
weer mee op weg om iets te
doen, om iemand lief te hebben, iets om op te hopen.
Met warme en dankbare herinneringen gaan wij verder
op onze reis.

Lustrumviering RGMZ.
In 2018 viert de Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland haar 65-jarig lustrum, een bijzondere gebeurtenis dus, dat we niet onopgemerkt voorbij willen
laten gaan.
Om dit te vieren gaan op zondag 22 April gezamenlijk met iedereen, die dit
mee wil vieren na afloop van de kerkdienst met een bus naar Zundert.
Op het programma staan een feestelijke lunch, een bezoek aan het Van Gogh
Museum en een dorpswandeling, waarbij o.a. het kerkje wordt bezocht.
Iedereen die het dus leuk vindt om mee te gaan, kan zich hiervoor opgeven, de
kosten zijn € 10.00 p.p.
Noteer deze datum dus alvast in uw agenda, nadere info volgt.

Op de website van de remonstranten is het volgende
bericht geplaatst om haar
te gedenken: https://www.
remonstranten.nl/blog/remonstranten/remonstranten-verliezen-moeder-overste/ (in memoriam)
Ook is de laatste brief geplaatst in de serie moeder en
zoon, een brief van zoon Jan:
https://www.remonstranten.nl/blog/remonstranten/
zoon-laatste-brief-zonderantwoord/
Mocht u vragen hebben naar
aanleiding van dit bericht
dan kunt u contact opnemen
met het landelijk bureau.

Géke Jansen en Marijn de Valk

Hans Vreeke

Data: 15 januari en 5 februari 2018. De bijeenkomsten beginnen met een
eenvoudige, gezamenlijke maaltijd van soep en brood om 17.30 uur en worden
afgesloten rond 20.30 uur.
Plaats: Doopsgezinde Kerk in Middelburg.
Iedereen met belangstelling voor dit thema is van harte welkom.
Opgave bij :secr.rgmz@gmail.com

Van de Taakgroep Diaconaat
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VACATURE
Eindredacteur Vierpas
Elf keer per jaar kijken
veel Koorkerkgangers uit
naar de Vierpas. Het is een
gewaardeerd periodiek
waarin het wel en wee
wordt gedeeld. Aankondigingen over diensten
en lezingen leest u daarin.
We bieden:
- een hecht team van
schrijvers, een redacteur/
vormgever en een webmaster. (Je hoeft dus niet
zelf te zorgen voor kopij!).
- Je wordt ingewerkt.
- Een onbetaald dienstverband voor onbepaalde tijd.
Ben jij de samensteller
van de 119e Vierpas?
Meld je dan bij Janny Bil
(jannybil@zonnet.nl)

Koorkerk Middelburg
zondag 7 januari 2018
15.30 uur
Rien Balkenende, orgel
OLIVIER MESSIAEN
LA NATIVITÉ DU
SEIGNEUR
Een uniek orgelwerk uit
1935 van 50 minuten.
Het werk omvat negen
meditaties rondom de
geboorte van Jezus.
Mathieu Meijs zal over
de sublieme kerstmuziek
van Olivier Messiaen een
korte inleiding geven.
De toegang is vrij. Er wordt
een bijdrage gevraagd ter
dekking van de kosten.

Opbrengsten bijzondere diaconale
collecten.
Op zondag 15 oktober is gecollecteerd
voor het werelddiaconaat van Kerk in
Actie, ter verbetering van de levensomstandigheden in Zuid Soedan. De
opbrengst van de collecte bedraagt
€181,65 en wordt bestemd voor zaaizaad en bijen voor de meest kwetsbare
vrouwen die lijden onder oorlogsgeweld en discriminatie.
Op zondag 29 oktober in de dienst van
Woord en Tafel was de diaconale collecte bestemd voor het werk van Artsen
zonder Grenzen onder de Rohingyavluchtelingen in Bangladesh.
De opbrengst bedraagt € 286,20
Zoals gewoonlijk was de diaconale
collecte in de gedachtenisdienst van
5 november bestemd voor het werk
van Stichting Zeeuws Verlies. Ditmaal
voor het project ‘Lief Kindje’ De collecte
heeft het mooie bedrag van € 306,11
opgebracht.
Extra giften voor het project zijn altijd
welkom. Het banknummer van Stichting Zeeuws Verlies: NL 93 RABO 0136
6929 15
Namens de ontvangers: hartelijk dank
voor uw bijdrage!!!
Diaconale (rode zak) collecten in
december.
In de adventsdiensten van 10 en 17
december en in de dienst op Kerstmorgen vragen wij uw aandacht voor het
project van Kerk in Actie “Versterk de
kerk in het Midden-Oosten”.
Christenen in het Midden-Oosten hebben het moeilijk.
Volgens schattingen van de VN vluchtelingenorganisatie zijn in Syrië inmiddels 6,6 miljoen Syriërs op drift in eigen
land en zijn 4,9 miljoen inwoners gevlucht naar andere landen.
Syrische kerken lijden zwaar onder het
al zes jaar durende geweld. Toch geven
ze niet op. Integendeel, ze bieden juist
op grote schaal hulp aan ontheemden

en zoeken meer dan ooit contact met
andere bevolkingsgroepen. Midden in
de eindeloos lijkende oorlog brengen
zij hoop.
Een bom vlak voor Kerst, doden op
Palmzondag, een beschieting van een
bus vol koptische christenen op weg
naar een klooster. Elke aanslag veroorzaakt meer angst bij de christenen en
de moslims. De druk om weg te gaan
neemt toe. Toch zoeken de kerken in
Egypte de dialoog met de moslimgemeenschap. Samenwerking zorgt ervoor dat vooroordelen bespreekbaar
worden en verdwijnen.
Kerk in Actie ondersteunt via regionale
partners deze activiteiten om de hoop
op een vreedzaam samenleven niet
verloren te laten gaan. Middels de diaconale collecten op 10 en 17 december
ondersteunen wij op onze beurt Kerk in
Actie met deze activiteiten.
De diaconale collecte op Kerstmorgen
is specifiek bestemd voor het project
‘Geen verloren generatie’ helpt de
Raad van Kerken in het Midden Oosten
(MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië
met onderwijs. MECC geeft bijles aan
leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken,
knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog
toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie
van Syrische kinderen niet verloren laten gaan.
Van HARTE aanbevolen.
Bijdragen aan bovengenoemde projecten is ook mogelijk door een bedrag over
te maken op rekeningnummer NL 50
RABO 0385 3828 71 t.n.v. Centrale Diaconie PGM onder vermelding van het collectedoel.
Namens de Taakgroep Diaconaat
Chris Lobbezoo

Allemaal de liefste
Vertel, zo luidt het kader van deze rubriek, wat voor jou “de liefste” is, in de zin van “wat je lief
is”. Dat is gemakkelijker gevraagd dan beantwoord.
Natuurlijk denk ik als eerste aan Tineke. Na ruim 48 jaar verkering, inclusief 35 jaar huwelijk
(ja, tussen eerste kus en bruiloft zitten ruim 13 jaar!), is daar nog niets aan veranderd. Behalve
dan dat onze kinderen inmiddels geduchte mededingers zijn. Het is daarbij fascinerend om
te zien hoe kinderen enerzijds geweldig op je kunnen lijken en anderzijds je vertrouwd kunnen maken met werelden die je zelf nooit ontdekt hebt. Vrouw en kinderen zijn voor mij dus
met afstand de liefsten.
Maar ja, om dan nu al een punt achter deze bijdrage te zetten …
Zowel door Tineke als door mijn studentenleven in Amsterdam ben ik vertrouwd geraakt
met klassieke muziek. Maar als ik denk aan onze allermooiste muzikale ervaring dan gaan
mijn gedachten terug naar een wintersportvakantie in Oostenrijk. We stonden bij het vrijwel
verlaten dalstation van een skilift. Elk geluid werd gesmoord in een metersdikke sneeuwlaag. Naast ons stond alleen een Engelse schoolklas die zomaar uit het niets, met glasheldere
stemmen en volstrekt a capella, het koorgedeelte zong uit “We don’t need no education”.
Onvergetelijk. Pink Floyd zelf heeft het nooit mooier vertolkt.
Moet ik mij beperken tot de “echte” klassieke muziek dan kies ik voor het Requiem van Fauré. En
waar kan dit mooier klinken dan in het Concertgebouw? Iemand heeft ooit gezegd: “Met het
Requiem van Mozart draag je een koning ten grave, met dat van Fauré je geliefde”. Ik zou het
niet beter kunnen omschrijven.
Rond de laatste verkiezingen bemerkte ik voor het eerst van mijn leven dat ik trots ben op mijn
land. Nooit eerder last van gehad! Maar een land waarin lijsttrekkers maandenlang vrijelijk hun
inzichten en ideeën kunnen spuien, elkaar elke hoek van het debat laten zien, en (de meesten)
vervolgens de rijen sluiten om de nadruk te leggen op wat ons bindt in plaats van op wat ons
scheidt, dat is een rijkdom waarvan je je nooit genoeg bewust kunt zijn. Wat zijn we rijk en wat
is het mij lief dat we hier in alle vrijheid onze mening mogen uiten en dat we in zo grote mate
kunnen zijn die we willen zijn.
Is het daarom dat ik ook op Walcheren weer in de werkgroep van Amnesty gerold ben? Wat
ik daar doe? Wat ik mijn hele leven heb gedaan. Zowel beroepsmatig als in kerk- en verenigingswerk: karretjes op de rails zetten, organiseren, dingen in gang krijgen. Waarbij de oplossingen steevast veel interessanter zijn dan de problemen. Heerlijk werk. Werk dat mij lief is!
Tot slot: wat Tineke en mij ook zeer lief is, is onze verhuizing uit de drukke Randstad naar
Middelburg. Wat een verademing, letterlijk. En wat voelen wij ons thuis in de Koorkerk, die bijzondere gemeenschap van gelijkgestemde andersdenkenden. Waar vrijwel elke dienst valt
onder de definitie van geest-verruimende middelen!
Peter van Keulen
Ik geef de pen door aan: Rob van der Tol

Abonnement Middelburg Kerkblad
Het MKB (in de volksmond) is het maandblad van de Protestantse Gemeente
Middelburg. Hiervan vormt de Koorkerkgemeenschap een wijkgemeente van
bijzondere aard.
Als u zich op dit blad abonneert krijgt u dit blad thuis bezorgd. Voor de kosten
hoeft u het niet te laten. Voor € 13,- per jaar bent u volledig op de hoogte van
wat er die maand te doen is.
Er zijn deze maand een aantal presentexemplaren beschikbaar.
Voor een abonnement kunt u zich aanmelden bij:
Administratiekantoor PGM, Simpelhuys, Simpelhuisstraat 12, 4331 PH Middelburg (brievenbus is aan de achterzijde (Wijngaardstraat) of via email:
kerkkantoor@pgmiddelburg.nl

Colofon
Koorkerkgemeenschap
Middelburg; Predikant:
Ineke de Feijter
Oude Weimerstraat 8
4884 MB Wernhout
tel. 06 – 53268763
e: inekedefeijter@home.nl
Scriba: Hans Vreeke,
e: hans.vreeke@koorkerk.nl
www.middelburgsekerken.nl
RGMZ, secr. Geke Jansen
tel: 06-42362013/0118-578005
e: geke.h.jansen@gmail.com
VVPM secr.Richard Oldenziel
tel. 0115 62 31 47
e: oldenzielfidder@hotmail.com
Coördinerend koster:
Henk Kappers (0118)639420
Organist : Mathieu Meijs
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00
uur is Els op zaterdagavond
bereikbaar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw:
Coördinator : Johan Klumpenaar (0118-635989)
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Vacant
Layout Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06-19036870
e: joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 0118-629300
e: jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
NL52 INGB 0000 218595 t.n.v
VVHM wijkkas Koorkerkgemeenschap , Serooskerke W
VVHM: NL81 INGB 0000 148233
t.n.v VVHM
RGMZ: NL38 INGB 0000 630321
t.n.v. penningmeester RGMZ
Middelburg

