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Ontmoetingsbijeenkomst nieuwkomers/
nieuwsgierigen
Op 14 februari 2018 is
een ontmoetingsbijeenkomst gepland om 20.00
in de vergaderzaal van de
Koorkerk. Deze bijeenkomst
is in ieder geval bedoeld
voor nieuwkomers in de
Koorkerkgemeenschap. Zij
zullen zo veel mogelijk een
persoonlijke uitnodiging
ontvangen. Het kan echter

Het gewone werk
2018 went alweer. Februari is
zo’n maand waarin alles gewoon doorgaat. Geen spectaculaire dingen, geen hoogstandjes, althans niet met
onze dicht-bij-huis bril op.
Een echte sprokkelmaand,
precies vier weken kort. Vier
zondagen, vier maandagen,
enzovoort, alleen het gewone werk. Maar ook dat heeft
z’n charme.
Sint-Michielskerk Gent, België
De Sint-Michielskerk, de dekenale kerk van Gent-stad. Gelegen aan de Leie, net buiten
het gewoel van het centrum met zijn Belfort en zijn Sint-Baaf. Niks bijzonders. Beetje
smoezelig, beetje verveloos. Een recht toe recht aan vierpas zonder opsmuk. Het gewone werk. Maar ook dat heeft z’n charme.
Wim Wattel

zijn dat we niet alle adressen hebben of ook mensen
uitnodigen die al vorig jaar
zijn geweest. Weet dat ieder
welkom is ook als u geen uitnodiging hebt gekregen. De
bijeenkomst is ook bedoeld
voor degene die meer willen
weten over de Koorkerkgemeenschap. Voor de planning is het wel handig als we
ongeveer weten wie (hoeveel) komen. Graag opgave
bij Hans Vreeke 0118-637454
of jlvreeke@gmail.com

Dienst zondag 25 februari
Inmiddels zijn we dan aangeland in de 40-dagen tijd. In de traditie de dagen van ‘inkeer
en omkeer’. Het thema van de maand van de spiritualiteit dit jaar: ‘opnieuw beginnen’,
sluit daar goed bij aan.
Opnieuw beginnen is meestal aan de orde n.a.v. een crisis, een chaotische toestand. Waarin balans ver te zoeken is. Roland
Orzabal bezingt zo’n toestand in
zijn lied: ‘Mad World’. Een gekke
wereld, waarin we maar in cirkels
blijven rondrennen. Kunnen we
daar uit?
Hoe begin je als mens, mensheid, aarde opnieuw? We gaan
te rade bij de ouverture van de
Thora: de eerste mythische verhalen van Genesis. Die niet blijken te gaan over ‘een begin’ maar over ‘opnieuw beginnen’. En leggen ons oor te luisteren,
-dit keer niet bij de westerse of oosterse -, maar bij de Afrikaanse filosofie. Zijn er overeenkomsten met het perspectief uit Genesis? De cantorij o.l.v. Aleida zingt in deze dienst. O.a.
het prachtige genoemde lied: Mad World. Van harte welkom!
Ineke de Feijter

Terugkom-middag
kring Heilige Onrust
De kring heilige onrust komt opnieuw bijeen voor de terugkom middag, op maandag 19 februari, om 13.30 uur. Dit keer met
film over de pelgrims naar Santiago de
Compostella en afrondend gesprek. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen ofwel
in het Hofje, ofwel in de vergaderkamer
van de Koorkerk. (Wie zich heeft aangemeld krijgt daarover nog per mail bericht).
Wie alsnog wil deelnemen graag een berichtje vóór 12 februari aan Ineke de Feijter:
ineke.defeijter@home.nl

Conclusies pastorale enquête 70
Na uw overweldigende reactie op de enquête is de taakgroep pastoraat aan de
slag gegaan om de uitkomsten te inventariseren. De resultaten zijn in de vergadering van januari besproken. We delen hier
graag in grote lijnen de conclusies met u.
De bezoeken van de bezoekgroep en de
predikant aan hen die hebben aangegeven daar prijs op te stellen worden gewaardeerd en gewenst. Zowel regelmatig
als bij bijzondere gebeurtenissen. Evenals
de kaarten, die bij bijzondere verjaardagen
(80+) worden gestuurd.
Niet altijd was voor de bezoekgroep
duidelijk wie wel of juist geen bezoek wil.
Ook daar heeft de enquête een duidelijker beeld gegeven. Aan de lijst van te bezoeken personen konden een tiental namen worden toegevoegd. De meesten van
u hebben aangeduid dat zij zelf contact
opnemen wanneer bezoek gewenst is en
het is goed om daarvan nu ook een lijst te
kunnen aanleggen.
Voor de jaarlijkse ontmoetingsdag is belangstelling. Hoewel het voor een aantal
van u niet meer hoeft (ongeveer de helft
van het aantal voorstanders). Opvallend is
de interesse voor groepsactiviteiten rond
een thema in kleine groep en eenmalige
activiteiten. Deze opties scoren even hoog
als een jaarlijkse ontmoetingsmiddag. Een
‘wel en wee groep’ en groot huisbezoek
scoort aanzienlijk minder. Ook opvallend
was de mededeling dat er wel belangstelling was voor activiteiten, maar dan niet

leeftijdsgebonden. Ook werd er gevraagd
naar ontspannende activiteiten, zoals een
koffie ontvangst met vrije inloop door de
predikant, twee keer per jaar.
Na overleg heeft de taakgroep besloten
om het bezoekwerk en de kaarten in deze
vorm voort te zetten. Dat geldt ook voor de
bloemendienst aan (hoog)jarigen, zieken
en rouwenden. Nieuwe adressen zijn inmiddels onderling verdeeld.
We organiseren dit voorjaar opnieuw een
ontmoetingsmiddag. Nadere informatie
volgt in de Vierpas van maart.
Verder willen we ook de belangstelling
voor losse (één- of tweemalige) activiteiten
voor kleine groepen honoreren. Evenals
het idee van de ‘vrije inloop koffie’. Misschien kan die laatste ook bijdragen aan
een verder gesprek over inhoud, thema’s
en vormgeving van de eenmalige activiteiten. Een eerste inloop in de vergaderkamer
wordt georganiseerd na de ontmoetingsmiddag. Houdt u daarvoor ook de Vierpas
van maart in het oog.
Bezoekgroep/taakgroep pastoraat

Maand van de spiritualiteit lezingen
In het kader van de maand van de spiritualiteit organiseert de Drvkkery in Middelburg een viertal lezingen. Met o.a. Huub
Oosterhuis en Maarten den Dulk. Thema
van de maand is dit jaar: opnieuw beginnen.
Op donderdag 25 januari zijn theoloog/
dichter Huub Oosterhuis en filosoof Elte
Rauch te gast geweest. Centraal stond de
nieuwe bundel van Oosterhuis ‘Die wij
denken’ en het door filosoof Elte Rauch
samengestelde boek ‘Een weg van dagen’.
In ‘Die wij denken’ komt Huub Oos-terhuis
met nieuwe religieuze poëzie. Wel of geen
god? Een leven na de dood? Je denkt het,
je zou het willen. Of je denkt het niet, je
kunt je er niets bij voorstellen. Het is een
niet te geloven verhaal. Binnen dit verhaal
stelt Huub Oosterhuis indringende, en -voor
vrijzinnigen zeker- herkenbare vragen.
‘Een weg van dagen’ is een bundel met
teksten die meer dan een halve eeuw omspannen, van gedichten en psalmen tot
preken en verhalen, geselecteerd door de
jonge filosofe en schrijfster Elte Rauch.
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Kerkdiensten
4 februari
Ds, Chris Vonck

11 februari
Pastor Wim van Goch

18 februari
Ds. Monique van Zoest

25 februari
Ds. Ineke de Feijter

Bij de dienst van 11-2
Wim van Goch is geestelijk
verzorger op Emergis vanuit katholieke wortels. Hij
heeft symposia begeleid
van remonstrantse snit de
afgelopen jaren en gaat
sindsdien af en toe voor als
gastpredikant.
Hij laat weten: “op zondag
de 11e februari mag ik weer
voorgaan. Dat doet me
plezier. Ik zal uitgaan van
psalm 103 en daar nog een
of twee teksten aan toevoegen. Psalm 103 is een
schitterend monument van
relativering en vertrouwen.
Alles is relatief. De mensen
-en hun kerken- verwaaien
en laten altijd lege plekken
achter. En toch heeft zin:
gelovig te zijn en gemeenschap te vormen. Want....
- nu ja, dat hoop ik op 11
februari een beetje te kunnen benaderen. Mijn herontdekking van Ps. 103
werd trouwens geïnspireerd door David van Sparrentak, de vader van Anja
van Sparrentak, een van
jullie gemeenteleden. En zo
herdenk ik hem een beetje:
hij overleed vorig jaar rond
deze tijd.

Donderdag 1 februari is het de beurt
aan Maarten den Dulk, emeritus hoog-
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Geef voor je kerk

leraar praktische theologie en oud predikant. Hij komt spreken over zijn boek ‘Voor
een nieuw begin, de agenda van Genesis’.
De oeroude verhalen van Adam en Eva,
Noach en de torenbouwers van Babel
vertellen over hoe je opnieuw begint. Na
een catastrofale ervaring wordt leven in
vrede een urgente optie. Maarten den Dulk
vertelt aan de hand van deze verhalen wat
de levensagenda van de mens is.

Mystiekkenner Kick Bras, geeft 8
februari een lezing met beeldpresenta-

Doet u dit jaar ook weer
mee?
Heeft u het toezeggingsformulier nog niet ingevuld
doe dit dan vandaag nog.
Met uw bijdrage kan onze
Koorkerkgemeenschap een
actieve ontmoetingsplek zijn
waar iedereen altijd terecht
kan en welkom is.

Bij de dienst van 4-2
Dienst aan (een) kerk of een
dienst aan de/het Heilige.
Dit (retro) terugkijkend op
de viering 500 jaar reformatie en het Rooms Katholieke protest op de officiële
gedenkviering M. Luther
op 28 oktober jl. te Brussel.
Blijkbaar is oikoumene (en
het sola fide - vrijheid van
geloof ) een zaak voor niets.
Ds. Chris Vonck

tie over ‘Oog in oog, christelijke mystiek
in beeld’. Hij presenteert en becommentarieert teksten en kunstvoorwerpen die op
het goddelijke mysterie zijn gericht. Van
o.a. Hadewijch, Bonhoeffer, Giotto, Rothko,
Chagall en Caravaggio.
Auteur, cabaretier en Radio1-columnist
Arthur Umbgrove vertelt op donderdag 15 februari om 19.00 uur over zijn
boek ‘Wat we weten’, waarin hij zijn worsteling beschrijft met het doorgronden van
het asielbeleid in Nederland. Umbgrove
gaat in gesprek met Anthonie van den
Buuse, filosoof en beleidsmedewerker
Vluchtelingenbeleid in Middelburg.
Alle lezingen beginnen om 19 uur. Kaarten
(5 euro incl. koffie/thee) zijn verkrijgbaar
bij de Drvkkery (ook online). Er is ook een
passe-partout voor alle lezingen.

Stadsgedachten
Een serie avonden van de PGM bij het
jaarthema Stad en Middelburg 800. Vanuit
verschillende theologische invalshoeken
kijken we naar ons geloven en kerk zijn in
de stad waarin wij leven.
Donderdag 11 januari spreekt Jan Nauta
over: Paulus in de stad
Donderdag 25 januari, Jacobine Scholte de
Jong: Naar de grote stad!
Donderdag 8 februari, Johan Beijer: De opstand van de massamens
Donderdag 22 februari, Chris Bakker: Kerk
in de marge van de stad
Donderdag 8 maart, Paulien Couvée: Van
tuin naar stad
Donderdag 22 maart, Ineke de Feijter: Pelgrimeren naar de stad

Donderdag 5 april, Bart de Bruin: Theologie
van het verlangen
De avonden worden gehouden in de Hoeksteen, Roozenburglaan 22. Vanaf 19.30 uur
inloop met koffie/thee. Aanvang 20.00 uur
en afsluiting 21.45 uur. Er wordt een onkostenbijdrage gevraagd van €15 voor alle
avonden die u ter plekke kunt voldoen (inclusief koffie/thee, en na afloop een glossy
over de cursus). Opgave z.s.m. bij Paulien
Couvée (paulien.couvee@pgmiddelburg.
nl, 629927) of Jan Nauta
(jan.nauta@pgmiddelburg.nl, 625938).

Vanuit de kerkenraad
Binnen de kerkenraad hebben we vastgesteld dat de manier waarop de Koorkerk
bestuurd wordt op dit moment ingewikkeld is. Dit omdat verantwoordelijkheden
binnen de Koorkerk verdeeld zijn over diverse besturen, met een gedeelde verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen
binnen de Koorkerk. Daarom wordt momenteel hard gewerkt in taakgroepen om
voorstellen te formuleren om de structuur
van bestuur van de Koorkerk, transparant
en eenduidig te maken. Dit om toegerust
te zijn op het heden en de toekomst. U
hoort te zijner tijd uiteraard van de uitkomsten hiervan.
Net als veel Nederlanders ben ik op het moment dat ik dit schrijf, door griep geveld.
Mijn wereld is opeens heel klein geworden.
Ik beweeg me tussen bed en bank en mijn
bezigheden bestaan, naast slapen, uit
lezen, afgewisseld door ‘Netflixen’, allebei
vooral niet te moeilijk op dit moment. Mijn
leesvoer bestaat grotendeels uit de kranten
en het boek ‘Cécile en Elsa’. Dit boek heeft,
niet voor niets, de ondertitel gekregen ‘strijdbare freules’ en is de biografie van de
twee zussen Cécile en Elsa die leefden eind
negentiende, begin twintigste eeuw. Een
zeer boeiende periode in de geschiedenis
gezien door de ogen van deze opvallend
zelfstandige dames. Ze leefden grofweg
een eeuw vóór mij en wat een ontwikkelingen hebben zich in die eeuw voorgedaan.
Het doet dan ook denken aan ‘de eeuw van
mijn vader’ van Geert Mak, zij het in een
beperkter milieu. Maar juist het vrouwelijk
perspectief, dat in de geschiedschrijving
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vaak beperkt aan bod komt, maakt dit boek
zo interessant. En dan is die kleine wereld
van bed en bank opeens zoveel groter geworden. Verhalen tillen ons uit boven de
werkelijkheid van het heden. Eigenlijk net
als wat er in de Koorkerk kan gebeuren op
zondagochtend: de teksten die we daar
horen en zingen, kunnen ons ook zomaar
uittillen boven ons feitelijk bestaan in de
kerkbank en maken ons deel van een verhaal dat zich niet beperkt tot onze tijd en
onze grenzen. En wat een ruimte en lucht
kan dat dan geven. Jorieke Meijer

Opbrengsten bijzondere diaconale
collecten.
Op 24 december is na afloop van het kerstspel gecollecteerd voor Solidaridad. De opbrengst van de collecte bedraagt € 322,82.
Solidaridad werkt samen met initiatiefrijke
boeren en arbeiders aan de verduurzaming
van hun werk. Zo verdienen zij meer, met
minder schade voor mens en milieu.
In de dienst op kerstmorgen was de diaconale collecte bestemd voor “Geen verloren
generatie” een project van Kinderen in de
knel, onderdeel van Kerk in Actie. De opbrengst van deze collecte bedraagt € 408,35
In de dienst van Woord en Tafel op 24 januari is gecollecteerd voor het werk in de
Pauluskerk in Rotterdam. De opbrengst hiervan bedraagt € 372,95.
Heel hartelijk dan voor uw bijdragen !!!!!

De diaconale (rode zak) collecten
in februari.
In herinnering aan de omvangrijke internationale hulp die Nederland ontving na de
watersnoodramp in 1953 wordt op de eerste
zondag in februari gecollecteerd voor het
werelddiaconaat. Centraal staat dit jaar het
project “visserijslaven in Ghana naar huis”.
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kind slaven, vooral jongens,
worden vastgehouden op kleine eilandjes.
Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en
arme gezinnen uit andere delen van het
land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen
aan de grillen van hun slavenmeesters.

Partnerorganisatie Challenging Heights
bevrijdt kind slaven en vangt hen tijdelijk
op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze
intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een
beter bestaan op te bouwen. Van harte
aanbevolen.
Zondag 18 februari is de eerste zondag in de
40 dagentijd voor Pasen, ook wel bekend als
de lijdenstijd en de vastentijd. Traditioneel
is het een periode van bezinning.
Als thema voor de diaconale collecten in
deze periode heeft de Taakgroep Diaconaat gekozen voor de kwetsbare mens en de
kwetsbare wereld. Hiermee sluiten we aan
bij de thema’s van Geloof en Samenleving,
de diaconale tak van de Remonstranten.
De collecte op de eerste zondag van
de 40 dagentijd 18 februari is bestemd
voor de kwetsbare mens ‘op afstand’: de
vluchteling op het griekse eiland Lesbos.
De vluchteling opgesloten aan de grens
van Europa. Verder reizen is onmogelijk
gemaakt doordat de Europese landen
de grenzen hebben gesloten. Terwijl de
Griekse regering niet in staat is om deze
vluchtelingen menswaardig op te vangen.
Geloof en Samenleving werkt samen met
andere instellingen en groepen om het
leed enigszins te verzachten.
De diaconale collecten op 25 februari en 4
maart zijn bestemd voor het project “Tent
of Nations”, van Geloof en Samenleving
binnen het thema de kwetsbare wereld.
Daoud Nassar is een Palestijns christen
uit Bethlehem. Samen met zijn familie en
buitenlandse vrienden runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of
Nations (sinds 2000), een ecologische boerderij waar educatie centraal staat. Ondanks de moeilijke omstandigheden en
voortdurende bedreiging van confiscatie
van het land, zet de familie Nassar zich op
een geweldloze en zeer creatieve manier
in, onder het motto “Wij weigeren vijanden
te zijn”. Tent of Nations nodigt mensen van
over de hele wereld uit zich te verdiepen in
hun situatie, werk en visie: to come, to see
and to act.
De diaconale collecten op de zondagen
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11 en 18 maart en Witte
Donderdag 29 maart zijn
bestemd voor de kwetsbare
mens dichtbij: De Voedselbank Walcheren. Ondanks
alle positieve berichten over
een groeiende economie en
toenemende welvaart zijn er
nog steeds veel mensen die
buiten de boot vallen en niet
kunnen overleven zonder een
steuntje in de rug voor korte
of langere tijd. In deze periode
is het ook weer mogelijk om
naast uw bijdrage aan de collecte ook een bijdrage in natura te geven. Houdbare producten die altijd welkom zijn:
Brinta, havermout, koffie, leverpastei, blikjes tonijn, smac,
smeerkaas, rookworst etc.
In het maartnummer van de
Vierpas meer over de Voedselbank.
Alle doelen in de 40-dagentijd
van harte aanbevolen!!
Namens de Taakgroep Diaconaat Chris Lobbezoo

Vacature (2 x)
Voor het verzorgen van de
maandelijkse Vierpas zoeken we twee vrijwilligers

een Eindredacteur
en

een Vormgever
voor meer informatie:
Janny Bil
jannybil@zonnet.nl
0118-593278
of
Hans Vreeke
hans.vreeke@koorkerk.nl
0653135733

40-dagen tijd / vastentijd in de
Koorkerk.
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Lieve mensen van de
Koorkerk
3 november een ongeluk
in de bus. Een gebroken
enkel, mijn gezicht beschadigd en overal pijn.
‘s Middags naar het ziekenhuis in Goes.
‘s Avonds in het zorghotel
‘t Seijes. Revalideren tot 19
januari.
Maar een ongeluk heeft
twee kanten en dan word
je ook verwend.
Nou dat ben ik hoor!
Bezoek, bloemen, telefoon,
kaarten en cadeautjes.
Auto naar het ziekenhuis
en kerk.
Lieve mensen hartelijk
dank allemaal.
Hartelijke groet,
Jacomien Kleinepier

De Vastentijd of de 40-dagentijd voor Pasen is traditioneel een periode van bezinning; door minder te eten en te drinken
ontstond er ruimte voor zingeving. In de
loop der tijd heeft het collectieve plaats gemaakt voor een persoonlijke invulling van
deze periode.
Binnen de Koorkerk kennen we geen activiteiten om gezamenlijk een invulling te
geven aan versobering en /of zingeving in
deze periode. We beperken ons tot meer
aandacht te geven aan de bestemming
van de diaconale collecten in deze periode,
meer oog te hebben voor de kwetsbaren
en het kwetsbare in de schepping.
Is vorig jaar door het weglaten van het koekje
bij de koffie na de dienst een vorm van collectieve soberheid nagestreefd, dit jaar kunt
u weer genieten van een koekje. De zondag
is namelijk in deze periode juist de enige dag
in de week dat niet gevast behoeft te worden,
want de zondag is een feestdag.
Toch willen wij als Taakgroep u een aantal
suggesties doen om deze periode toch wat
bijzonder te maken. Er zijn allerlei manieren
om invulling te geven aan de vastentijd.
◆ Door bewuster met energie om te gaan.
◆ Laat de auto staan: Haal de fiets eens uit
de schuur voor de boodschappen!
◆ De computer of smartphone een tijd uitlaten of wegleggen.
◆ Misschien toch een bezoekje brengen
aan het familielid, vriend of kennis, waar tegen u al zo vaak heeft gezegd: ‘ik kom vlug
eens langs’.
◆ Bij het boodschappen doen, iets extra’s
kopen om in het krat van de Voedselbank
te doen; (maak gebruik van de reclame
‘1 plus 1 gratis )
◆ Is het dagelijks stukje vlees wel zo van
zelfsprekend? Hoe is het gesteld met de
diervriendelijkheid tijdens de opfokperiode.
◆ Wat doe ik voor een duurzame levensstijl, hoe zorg ik dat komende geslachten
ook in een leefbare wereld kunnen wonen?
Een (be)zinvolle 40-dagen periode gewenst.
Taakgroep Diaconaat. Chris Lobbezoo

RGMZ Nieuws
Zoals u al eerder in het MKB hebt kunnen
lezen, viert de Remonstrantse Gemeente
Midden Zeeland dit jaar haar 65e verjaardag, een bijzondere gebeurtenis, die we niet
onopgemerkt voorbij willen laten gaan.
Op zondag 22 april staat na de ochtenddienst, om ongeveer 11.30 uur, een bus gereed bij de Koorkerk om ons naar Zundert
te vervoeren.
Op het programma staan: een feestelijke
lunch, een bezoek aan het Van Gogh museum en een dorpswandeling, waarbij o.a. het
kerkje van Zundert zal worden bezocht.
In de namiddag, na een kopje koffie of een
glaasje wijn, keren we naar Middelburg terug,
waar we tegen 18.30 weer aan zullen komen.
Iedereen die het leuk vindt om dit feestje
mee te vieren, is hiertoe van harte uitgenodigd, de kosten zijn € 10.00 p.p.
Noteer deze datum dus alvast in uw agenda en geef u op bij: secr.rgmz@gmail.com

Uitenboogaard gaat uitlogeren
Ook ter gelegenheid van dit jubileum wordt
een tentoonstelling over de geschiedenis
van de Remonstranten in de afgelopen 400
jaar gehouden in het Zeeuwsch Archief in
Middelburg. Marijn de Valk van de remonstranten Midden-Zeeland heeft onlangs met
dr. Barnard een aantal stukken uitgezocht
die passen binnen deze tentoonstelling.
De Rotterdamse gemeente leent hiervoor graag uit haar
collectie uit:
een
bescheiden,
negentiende eeuws
portret van Johannes Uytenbogaert
(1557-1644),
een
van de oprichters van de Remonstrantse
Broederschap. Daarnaast oude prenten
van vroege theologen. Daarbij ook afbeeldingen van de executie van Johan van
Oldenbarnevelt en de bekende ontsnapping van Hugo de Groot in zijn boekenkist.
Verder zullen er bijzondere herdenkingspenningen, geslagen bij jubilea van de
Remonstrantse Broederschap, worden tentoongesteld.
Op 9 maart zal bij de opening van de tentoonstelling worden gesproken door dr.
Tjaard Barnard. Nadere informatie volgt.

Allemaal de liefste
Lang geleden, in de vijftiger jaren, groeide ik op in Nijmegen.
Ik vond het heel fijn op de lagere school. Ik denk, dat het in de derde of vierde klas was,
dat we aardrijkskunde kregen. Daar hoorde ook de landkaart bij. Ik weet het nog goed: in
Zeeland wil ik nooit wonen. Al dat water. Waar moeten de huizen staan?
Het liep anders.
In december 1977 kwamen we naar Zeeland. We hadden een zoontje van 2,5 jaar. Arnemuiden leek ons een leuke plek voor ons kindje. Achter het huis was een speelplaats.
Begin 1979 werd bij ons een meisje geboren.
Ik moest naar de kapper en had ons dochtertje een speldje in gedaan en zo gingen we
naar de kapper. De kapster moest ontzettend lachen om het speldje in de haartjes van een
klein kindje van ongeveer een half jaar.
Helaas werd ons zoontje op school gepest. Het deed pijn om dat aan te zien. Op een gegeven moment had hij zelf een oplossing bedacht.
Vrijwel iedere zondag gingen we naar Dishoek om uit te waaien. Onze zoon bleef dicht bij
ons, maar ons dochtertje liep altijd te vliegen over het strand. Als ze naar ons toe kwam,
wisten we dat er ergens een hond in de buurt was.
Ik verzuchtte naar Middelburg te verhuizen. Voorjaar 1988 was het eindelijk zo ver.
Inmiddels zat onze zoon op de middelbare school. Hij vond het allemaal niet zo boeiend.
Hij hield van aardrijkskunde en die les werd op de bovenste verdieping gegeven. Ja, daar
kon je ver kijken.
Zijn leraar Engels was een fervent zeiler. Die passie heeft hij op onze zoon overgedragen en
onze zoon probeert dat te doen op zijn twee jongens van 12 en 9 jaar. Hij woont met zijn
gezin in Middelburg.
Onze dochter ging studeren in Nijmegen en Arnhem en woont in Nijmegen. Zij heeft een
gezin met twee kinderen, een jongen van 8 en een meisje van 4 jaar.
Altijd, als zij hier is, wil ze de zee zien.
Later zijn we nog wel eens wezen kijken in Arnemuiden. Het speelplaatsje is een parkeerterrein geworden. Triest om te zien.
En nu?
Nijmegen trekt nog steeds en dat is heel logisch.
Bijna wekelijks gaan we naar de Hoge Hil in Domburg om naar de zee te kijken.
De altijd wisselende zee en wolkenluchten blijven boei- en.
Het kan verkeren…		
Een gewoon verhaal van een
betrokken moeder en grootmoeder.
Joke Geijtenbeek – van den
Heuvel
Tonny Vercouteren wil de pen
overnemen, dank!

zon en wolken
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