Januari 2018
Sneeuwvlokken
hoor je pas
als je zelf
heel stil
bent
!

Drietrapsvierpas
Sinterklaas – Advent – Kerst; de
decembermaand heeft altijd iets
van een drietrapsraket: feest op
feest, het kan niet op. Misschien
heeft u in uw schoentje aangename verrassingen aangetroffen.
Misschien heeft u kaarsjes gebrand, vol verlangen naar nieuw
licht. Misschien met overgave gezongen: “Gloria in Excelsis!”
Belfort Gent, België

Voor het geval het u moeite kost
om hierna weer tot de begane grond af te dalen: bij deze een afstapje. Of toch maar
liever een opstapje? Rechtsaf naar boven, met nieuwe energie excelsior – een vergrotende of zelfs overtreffende trap!
Namens de redactie alle goeds voor 2018.
Wim Wattel

Dienst 21 januari

Veel mooie,
stille

momenten
gewenst
in

2018

In de dienst van 21 januari verwelkomen we Cantus Choralis, o.l.v. Aleida Post.
Zij zingen o.a. werk van de Noorse componist en pianist Ola Gjeilo (1978). Prachtige verstilde muziek, die uitstekend past bij het thema winterstilte. We horen o.a.
Northern Lights (Pulchra es amica mia) en het Ubi Caritas van Gjeilo. Daarnaast
ook Da pacem Domine van Arvo Pärt (1935, Estland), een van de belangrijkste
hedendaagse componisten van sacrale muziek.
In deze dienst delen we brood en wijn. En lezen we o.a. uit het Hoge lied van de
Liefde. Welkom! ds. Ineke de Feijter

Vanuit de kerkenraad

Autodienst

Vanuit de warmte en geborgenheid
van december gaan we weer een
nieuw en onbekend jaar in. Verkennende stappen en een open blik op
mogelijk nieuwe wegen. Ook voor de
kerkenraad zal het nieuwe jaar staan
in het teken van verkenning. Vragen
als hoe en in welke vorm geven wij
inhoud aan onze taken als kerkenraad. We hebben hiertoe interne
taakgroepen gevormd die over een
aantal concrete aspecten gaan nadenken met als doel om te komen tot
een helder en transparant bestuur.

Lieve vrijwilligers verzorgen met
liefde en plezier het vervoer van en
naar de kerk voor mensen die niet
meer op eigen gelegenheid kunnen.
Dat gaat eigenlijk altijd goed. Een enkele keer komt het helaas voor dat de
vrijwilliger voor niets komt. Dat willen we natuurlijk graag voorkomen.
Wij willen u vragen om, indien u een
afspraak gemaakt heeft met de autodienst en hier toch geen gebruik
van maakt, dit tijdig te laten weten
via het telefoonnummer van de autodienst (waarbij we natuurlijk begrip hebben voor noodsituaties en
overmacht). Zo kunnen we zuinig
zijn op onze vrijwilligers die we bij
deze graag eens nadrukkelijk willen
bedanken voor hun trouw en inzet.

Voor een aantal van ons gaat zo’n
nieuw jaar misschien ook van start
met aarzelingen over wat ons te
wachten staat. Iets wat misschien vorig jaar nog vanzelfsprekend leek, is
het dit jaar opeens niet meer. Dat kan
gaan over gezondheid maar ook kan
over liefde die mogelijk niet meer de
vanzelfsprekendheid heeft die deze
leek te hebben. De wortels van ons
bestaan dreigen dan aangetast te
worden. Wie zijn wij nog zonder die
vanzelfsprekendheden? Waar kunnen we wel op bouwen? Het kan een
heel intensief en vermoeiend proces
zijn om die vragen te beantwoorden.
Anderen gaan misschien vol vertrouwen en goede moed het jaar in met
de verwachting dat 2018 dan toch
echt hún jaar wordt.
Hoe u de drempel ook over bent
gegaan: we hopen dat u in de
Koorkerk een plaats vindt om
vreugde en verdriet te delen en
troost en inspiratie ontvangt om in
vertrouwen op weg te gaan het nieuwe jaar in.
Jorieke Meijer

Bij de dienst van 7 januari
Einde & Begin bij Open Hemel
De doop van Jezus, waarmee het Marcus evangelie begint, wordt zes maal
in de Bijbel beschreven, terwijl er
slechts twee beschrijvingen zijn van
zijn geboorte. Net na de jaarwisseling
hoop ik met gebruik van de dichters
Charles Wiman en T. S. Eliot in te gaan
op de mysterieuze interactie tussen
het gewone en het buitengewone,
tussen tijd en eeuwigheid.
Dirk van Leeuwen
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Kerkdiensten
7 januari
Rev. Dirk van Leeuwen

14 januari
Tjaard Barnard

21 januari
Ds. Ineke de Feijter

28 januari
Martijn Junte
RGMZ Nieuws
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 prograama 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.

Amnesty in de Koorkerk
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Tijdens de verkoop van Amnestykaarten en -kaarsen e.d. eind november/begin
december, lag er op de Amnestytafel een petitie ter ondertekening voor de vrijlating van Mahadine, een online mensenrechtenactivist in Tsjaad. Tweeëntwintig
personen plaatsten hun naam, woonplaats en handtekening, waarvoor veel dank.

VACATURE ALGEMENE
KERKENRAAD
Vanaf 1 januari 2018 is er
ruimte voor:
Een bestuurlid in de functie
van voorzitter.
In de Algemene Kerkenraad
zijn vertegenwoordigd: de
Nieuwe Kerkgemeente,
Wijkgemeente De Ontmoeting en de Koorkerkgemeenschap.

Deze maand ligt er op de tafel onder het mededelingenbord een petitie gericht aan
onze eigen premier Rutte, waarin hem (en via hem: onze regering) wordt gevraagd
te stoppen met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar het onveilige
Afghanistan, waar inmiddels ook IS een stevige voet aan de grond heeft gekregen.
Dit is de letterlijke tekst van de petitie:
Geachte heer Rutte,
Ik ben zeer bezorgd over de (gedwongen) terugkeer van Afghaanse burgers. Uitzettingen vinden plaats terwijl er sprake is van een grootschalig, wijdverspreid conflict en ernstige mensenrechtenschendingen.

Wat ga je doen?

Gedwongen terugkeer naar Afghanistan is in strijd met het kernprincipe van het

Samen met vier andere
bestuursleden om de twee
maanden het Moderamen
voorzitten.

vluchtelingenrecht dat een vluchteling niet mag worden uitgezet naar een land waar

Samen met 12 andere
bestuurleden om de twee
maanden de vergadering
van de Algemene Kerkenraad voorzitten.
Daarnaast in samenwerking
met de andere bestuursleden beschikbaar te zijn
voor (eventuele) gesprekken buitenom de reguliere
vergaderingen.

naar Afghanistan totdat het weer mogelijk is om mensen in veiligheid en waardigheid

Wat verwachten wij
van je?
Het kunnen stimuleren, coördineren, delegeren en controleren van bestuurszaken.
Daarnaast in de functie van
voorzitter over een verbindende rol te beschikken.

Meer informatie,
belangstelling?
Voor meer informatie of
belangstelling kun je contact
opnemen met HansVreeke
telefoon: 0118-637454 email: jlvreeke@gmail.com.

zijn/haar leven of vrijheid wordt bedreigd.
Ik roep u daarom op te stoppen met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers
terug te laten keren.
Hoogachtend,
Wij hopen van harte dat u deze petitie wilt ondertekenen. Meer informatie over
deze petitie vindt u op https://secure.amnesty.nl/petitie_afghanistan.
Meer informatie over Amnesty op Walcheren vindt u op
http://www.walcheren.amnesty.nl.

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen.
Onze derde lezing van dit seizoen is op dinsdag 23 januari 2018.
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.
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.
De bijeenkomst vindt plaats in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.
We beginnen met een gezamenlijke lunch om 12 uur (de lunch kost 10 euro en kunt
u bij de penningmeester afrekenen).Daarna start de lezing om 13 uur tot ongeveer
14 uur.
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 aanmelden bij de
penningmeester Adri Karman of de secretaris José Viveen.
We 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 contributie verschuldigd.
Met vriendelijke groet,
José Viveen secretaris 0118-593312
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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.

Van de taakgroep Diaconaat
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RGMZ Nieuws
Noteer vast enkele
data in uw agenda
van 2018 !
De RGMZ organiseert
in samenspraak met
de Doopsgezinden 2
gespreksavonden in de
Doopsgezinde Kerk te
Middelburg.
Het onderwerp van
deze avonden is het
thema “Houvast”, tevens
het Jaarthema van de
Remonstranten voor het
jaar 2018.
Uitgangspunt voor ons
gesprek is het boekje
‘Houvast” van de Remonstrantse theoloog
Koen Holzapffel en de
gespreksleidster is Corrie Vis, Remonstrants
theologe, die speciaal
voor deze gelegenheid
afreist naar Middelburg.
De data zijn maandag
15 januari en maandag 5
februari 2018.
We beginnen beide
avonden om 17.30 uur
met een kopje soep en
een broodje, de geplande eindtijd is 20.30 uur.
Iedereen met belangstelling voor dit thema is
van harte welkom.
Opgave bij :
secr.rgmz@gmail.co

Opbrengsten bijzondere
diaconale collecten
Zondag 12 november is er gecollecteerd voor het project vakantieweken
/-activiteiten voor kinderen van vluchtelingen en asielzoekers, een gezamenlijk project van Kerk in Actie en Vluchtelingenwerk Nederland. De opbrengst
van de collecte bedraagt € 131,83.
Op 10 en 17 december was de opbrengst van de rode zak collecte bestemd voor het project van Kerk in
Actie: “Versterk de kerk in het MiddenOosten”. De opbrengst bedraagt respectievelijk € 172,40 en € 292,55.
Een steuntje in hun rug om het vol te
kunnen houden om symbool van hoop
te zijn en om een licht te ontsteken / te
zijn in het duister.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!!!
Diaconale (rode zak) collecten in
januari
Op zondag 21 januari is er een Woord
en Tafeldienst. Het is een goed gebruik
om in deze dienst ook stil te staan bij
de ander en dan in het bijzonder bij de
ander in nood. Deze keer is gekozen
voor het werk van de Pauluskerk in Rotterdam.

Stadsgedachten
Zeven avonden over stad en
theologie
Voor meer informatie:
paulien.couvee@pgmiddelburg.nl
of
jan.nauto@pgmiddelburg.nl

De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaconaal centrum is er voor
mensen in de knel: mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. Maar
het is meer. Het centrum wil ook een
plek zijn waar kansarme en kansrijke
Rotterdammers elkaar ontmoeten.
Beneden is een ‘kerkplein’ waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Op de
eerste verdieping is er de inloop met
gratis koffie en broodjes. De kerk is
op de tweede verdieping. Op de verdiepingen drie en vier zijn er opvangplekken voor mensen die een tijdelijke
overbrugging nodig hebben.
Er is maatschappelijke en medische
hulp voorhanden.
Kortom: een diaconaal centrum dat
leeft en bruist met tal van activiteiten
voor en met mensen in de knel. Het
centrum staat onder leiding van diaconaal predikant ds. Dick Couvée. Er werken zo’n 250 vrijwilligers.
Van harte aanbevolen.
De diaconale collecten op de overige
zondagen in januari zijn bestemd voor
het reguliere werk van de Centrale Diaconie van de PGM.
Namens de Taakgroep Diaconaat
Chris Lobbezoo

Allemaal de liefste
Toen ik de vraag kreeg van de vorige schrijver van deze rubriek, Peter van Keulen,
om een stukje voor de Vierpas te schrijven, kwam ik net terug van mijn vakantie.
Afgelopen najaar ben ik naar Chili geweest, samen met mijn man en twee vrienden. Het was een schitterende ervaring waar ik nog steeds ‘vol’ van ben. Daarom
heb ik dit als uitgangspunt genomen voor deze column.
Eerst zijn we naar het noorden gegaan, naar
de Atacama woestijn, naar men zegt het
droogste gebied ter wereld. De weidsheid,
woestheid en schoonheid van het landschap
zijn fantastisch. Waar je ook kijkt, er is geen
teken van leven te bekennen. Het leven dat er
wel degelijk is, blijft onzichtbaar.
Atacamawoestijn

Daarna reisden we verder naar het zuiden, een landschap met schitterende meren,
vulkanen en regenwoud. Als je daar rondloopt in die schitterende natuur met haar
overweldigende flora en fauna, dan denk ik: ‘wat geweldig dat ik hier even een
Huilo Huilo
onderdeel van ben’.
Vervolgens gingen we op weg naar het gebied waar
de reis eigenlijk om begonnen was: Patagonië. Volledig anders dan de eerste twee bezochte delen van
Chili, maar ook nu weer adembenemend mooi. De
omgeving is ruig met haar hoge, besneeuwde bergen. En als je met de boot naar de gletsjers vaart dan
raak je onder de indruk van dit fenomeen. De gigantische ijsmassa van 28 kilometer lang en 3 kilometer
breed die hier al duizenden jaren ligt en aan de voorkant afkalft en langzamerhand in het meer verdwijnt.
Jammer genoeg gaat dit door de opwarming van de
aarde steeds sneller en heeft de gletsjer al aardig wat van zijn volume verloren.
Welk van deze drie gebieden is mij nu het liefste? Het antwoord hierop is niet zo
ingewikkeld. Alle gebieden, in hun eigen verscheidenheid, zijn mij even lief.
Als ik nu terugdenk aan eerdere vakanties,
dan was er eigenlijk altijd wel iets wat deze
vakanties uniek maakte. Opvallend is dat
er steeds weer ruimte is voor een ander ‘het
liefste’ of ‘het mooiste’ en dat deze gewoon
naast elkaar kunnen staan.

Grey gletsjer

Alles is opgeslagen in mijn herinneringen. En
die herinneringen zijn mij het liefste …..
Rob van der Tol
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