Maart 2018
40 dagen tijd.
Gelezen op kerknet.be. (Carlos
Desoete is een katholiek priester.)
De 40 dagentijd ook wel de Vastentijd is traditioneel een periode van bezinning. Door minder
te eten en drinken ontstaat er
ruimte voor zingeving. Tegenwoordig is er zoveel luxe in ons
leven, dat er ook andere mogelijkheden zijn om te vasten. Er
zijn allerlei manieren om invulling te geven aan de vastentijd.
Door soberder te eten, maar ook
door bewuster met energie om
te gaan. In de ideale wereld verbruiken we minder en zijn we
solidair met elkaar.
Carlos Desoete zegt:
Solidariteit begint
Waar men zich laat raken
door de mens
achter de droog opgesomde
feiten.
Solidariteit begint
waar het eigen leven
in vraag mag worden gesteld
in het licht van
die heel andere wereld
van de armen.
Solidariteit begint
waar men opstaat
uit de spinsels van
excuses en verantwoordingen
om gewoon te doen
wat hier en nu al kan.
Solidariteit begint
waar de kracht
als een vonk overslaat
van de ene mens op de
andere.
Dan staat niemand
meer alleen.
Taakgroep Diaconaat

Geen sprookjes
Mocht u eens een keer afreizen naar Noordoost-Duitsland, dan is het de moeite waard
Schwerin aan te doen, “stad van de zeven
meren” en hoofdstad van de deelstaat
Mecklenburg-Vorpommern. Een sprookje
uit vervlogen tijden, alleen al vanwege zijn
slagroomtaartkasteel op een eilandje vlak
tegen de stad aan. Zou onze prins Hendrik
hier als kind nog gespeeld hebben?
Dom van Schwerin, Duitsland
Maar als u dit blad leest wilt u helemaal
geen sprookjes! Info, mededelingen, verslagen, plannen, daar gaat het om. Zie
dit praatje-bij-een-plaatje dus maar als (overbodige?) verfraaiing. Nee – niet
overbodig, want u bent er mee binnengelokt. Nu verder lezen! Wim Wattel

Paaskoffie op 1 April, 1ste Paasdag 2018
Na de dienst op 1ste paasdag organiseert
de taakgroep Diakonaat ,
net als vorig jaar, wederom een Paaskoffie.
Natuurlijk is een ieder daarvoor van harte uitgenodigd.
Zoals gebruikelijk na een kerkdienst in de Koorkerk
wordt er koffie en thee geschonken.
Ook op deze 1ste Paasdag zal dit weer het geval zijn.
Namens de taakgroep wil ik jullie vragen
hiervoor iets mee te nemen,
al dan niet zelfgebakken of zelf gemaakt.
Wie weet staat het extra feestelijk wanneer
de kleuren geel, groen, bruin, blauw of rood
tezamen of afzonderlijk, daarin verwerkt zijn.
Bak of koop iets lekkers,
Wees creatief:
Vouw een geel mandje om paaseitjes in te doen of…
Knip en kleur een kipje en versier je taart er mee…
Werk met kleurstof in je beslag…
En lukt dat allemaal niet, weet:
Je bent van harte welkom!
Riks Lobbezoo- Klaassen, nijbeets3@zeelandnet.nl

70+ Ontmoetingsmiddag
De taakgroep pastoraat organiseert op
dinsdagmiddag 17 april a.s. weer een ontmoetingsmiddag voor alle 70+ Koorkerkers. U bent van harte uitgenodigd in de
Koorkerk vanaf 13.30 uur. Het inhoudelijke
programma, ‘Als daar muziek voor is’ zal
worden verzorgd door Matthieu Meijs en
Ineke de Feijter. Daarover in een volgende
Vierpas meer. Noteer voor nu alvast de datum als u belangstelling heeft.

De vraag: vanwaar deze details in dit verhaal? is een intrigerende. Reden genoeg
om daar op Paasochtend eens met u over
na te denken. Met een kor-te terugblik op
Kerstmis. En nee, dit is geen 1 april grap…
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Kerkdiensten
4 maart
Ds. Paul Saraber
11 maart
Ds. Olivier Elseman

De middag begint om 14.30 uur (tot 17.00
uur). Mocht u vervoer nodig hebben, dan
wordt ook daar voor gezorgd. U kunt u
dat aanduiden op de persoonlijke uitnodiging die alle 70+ers nog zullen ontvangen.
Inschrijven kan bij Els Koole, via het invulstrookje bij de uitnodiging of per mail
joels@zeelandnet.nl

Witte donderdag:
dit is de nacht…
Donderdag 29 maart is er om 19.30 een
viering met brood en wijn. We laten ons
die avond meenemen door de liturgie en
het ritueel van de maaltijd. In eenvoud en
rust. Sober, maar juist daarin krachtig. We
lezen teksten, luisteren naar muziek van
Arvo Pärt (1935, Estland), een van de belangrijkste hedendaagse componisten van
sacrale muziek. In de dienst in januari zong
Cantus Choralis o.l.v. Aleida Post o.a. zijn
Da Pacem. Muziek die velen aansprak. Ook
lezen we het tafelgebed: ‘Om jouw liefde’.
Wees welkom!

Paasdienst 1 april:
(God) op zijn paasbest
‘Vroeg op de eerste dag…’, zo begint het
paasverhaal in het evangelie naar Johannes. Nog in het schemerdonker blijkt
het graf open en leeg. Het enige dat er nog
te vinden is zijn ‘doeken’. Dat woord wordt
merkwaardig dikwijls en zelfs tot in detail
genoemd in dit verhaal. Ook de twee beschreven gedaanten worden gedetailleerd
getekend, of zo u wilt: ‘gekleed’. In stralend
wit. Op zijn ‘paasbest’, zou je bijna zeggen.

We laten ons daarbij o.a. inspireren door de
‘totaal witte’ kunst van de Russische schilder Malevitsj.
In deze dienst zingt de cantorij o.l.v. Aleida
Post o.a. het Gregoriaanse Victimae paschali laudes, dat in de Rooms katholieke
liturgie wordt gezongen op het Hoogfeest
van Pasen. Met daarin o.a. de vraag aan Maria: zeg ons wat heb je op je weg gezien? “Ik
zag het graf van de levende Christus en de
heerlijkheid van de Verrezene; zijn engelen
zag ik als getuigen en ook de zweetdoek
en het grafkleed”.
In deze feestelijke dienst wordt Wim van
Liere bevestigd als kerkenraadslid. Na
afloop bent u van harte welkom op een extra feestelijke Paaskoffie!
Ineke de Feijter

Vanuit de kerkenraad
Vorige keer heb ik geschreven over de
werkgroepen binnen de kerkenraad die
aan het werk zijn om de structuur van
bestuur van de Koorkerk, transparant en
eenduidig te maken. We vorderen gestaag;
een van de werkgroepen heeft haar werk
inmiddels afgerond. De overige twee werkgroepen hebben eveneens de volle inzet om
een geslaagd eindresultaat neer te zetten.
Omdat ‘structuur’ bredere inzet vraagt dan
alleen van de kerkenraad, is hier-over ook
overleg met het bestuur van de VVHM. Elders in de Vierpas leest u hier meer over.
Eigenlijk is het heel mooi dat het denken
over en het werken aan deze veranderingen nu samen vallen met de veertigdagen-tijd: een tijd van bezinning en van
een reis naar binnen. We zoeken naar
onze kern, naar wat er wezenlijk toe doet
in de Koorkerk. Tegelijkertijd valt deze tijd

18 maart Ds. Joep de
Valk
25 maart Spagaat
29 maart
19.00 uur (Witte
donderdag)
Ds. Ineke de Feijter
1 april (Pasen)
Ds. Ineke de Feijter
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Lezing 22 maart
Momenteel loopt er een
lezingenserie van alle PGM
predikanten rond het thema:
Stad.
U kon daarover al eerder
lezen in het Middelburgs
Kerkblad.
22 maart is het mijn beurt en
zal ik iets vertellen over ‘pelgrimeren naar de stad’. Naar
aanleiding van het boek
‘Heilige Onrust’ van Frits de
Lange.
De lezing vindt plaats in de
Hoeksteen en begint om 20
uur.
Ineke de Feijter

samen met het beginnende voorjaar, de
tijd dat iets kan opbloeien en veranderen.
In deze tijd van het jaar hangen de beloftes
van groei en warmte immers in de lucht:
je ruikt en voelt het. Vanuit die gelijktijdigheid wensen wij u een betekenisvolle tijd
naar Pasen. Jorieke Meijer

Modernisering statuten vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg (VVHM)
Onze Koorkerkgemeenschap kent vele
spelers, waardoor het zicht op onze structuur zeker voor nieuwkomers onduidelijk
wordt. Ook leidt dit tot onduidelijkheid
voor ons profiel van open en verbonden
gemeenschap voor allen, die zich thuis
voelen in de Koorkerk.
Zo zijn we een wijkgemeente van bijzondere aard van de Protestantse gemeente
Middelburg. Dit heeft als voordeel dat we
voor leden van de PKN makkelijk herkenbaar zijn. Zo is het overschrijven eenvoudig.
Ook kunnen wij profiteren van administratieve voordelen bij inkomsten en uitgaven.
(b.v. kerkbalans en rechtpositie predikant)
Hiernaast is er de VVHM, die enerzijds
beschikt over het gebruiksrecht van de
Koorkerk en anderzijds financieel garant
staat voor het financieel functioneren van
de Koorkerk.
Hiernaast functioneert de Remonstrantse
Gemeente Midden Zeeland als gewaardeerde deelnemer aan de Koorkerkgemeenschap.
Er is echter ook een belangrijk deel van de
Koorkerkleden, die niet aangesloten bij de
PKN of de Remonstranten. Dat hoeft gelukkig ook niet, maar het is belangrijk is om
hen ook in de structuur van onze gemeenschap tot hun recht te doen komen.
De gehele financiële administratie van de
Koorkerk valt al min of meer samen met
de VVHM. Dat is gekomen om voor de
Koorkerk de ANBI-beschikking op alle giften van toepassing te laten zijn. (De laatste
jaren viel de gemeente-avond daarom vaak
samen met de VVHM jaarvergadering).
Om dit beter te regelen is het gewenst de
statuten van de VVHM te moderniseren. Zo
is het wenselijk, dat in de naam de vrijzinnige Koorkerk voorop komt te staan en ook
uitdrukkelijker het openstaan voor iedereen, die zich thuis voelt in de Koorkerk. Het
is echter ook van belang de verworven rechten (zoals de overeenkomst van het gebruik van de Koorkerk) veilig te stellen. De

kerkenraad en het bestuur van de VVHM
gaan verder nadenken hoe dit concreet te
regelen is in de statuten.
Bob Viveen

Musica Cordis in Koorkerk
Vocaal ensemble Musica Cordis geeft
zondag 25 maart een passieconcert
in de Koorkerk. Musica Cordis is een gemengd ensemble van 22 leden uit Zeeland
en staat onder leiding van Hans Stout. Het
koor zingt meerstemmig, meestal a capella. Tijdens het concert in de Koorkerk kijkt
het ensemble vooruit naar de Goede Week.
Met drie werken uit verschillende stijlperiodes wordt het lijden en sterven van Jezus
muzikaal herbeleefd.
Dit concert is georganiseerd door de taakgroep Spagaat van de Koorkerk.
Er is deze ochtend dus geen ‘gewone’ kerkdienst in de Koorkerk.
Aanvang concert: 10.00 uur.
Collecte bij de uitgang.

Expositie ‘Remonstranten in
Zeeland’ in het Zeeuws Archief
Na ontvangst door dr. Hannie Kool, directeur van het Zeeuws Archief, wordt op 9
maart a.s. deze expositie feeste-lijk geopend. De tentoonstelling is ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland.
Tijdens de officiële opening wordt een korte inleiding gehouden door de voorzitter,
mw. Thilly van der Rijst-Ribbius. Ook zijn er
een tweetal lezingen over de ‘Geschiedenis
van vierhonderd jaar geloven in vrijheid.’
en ‘ 65 jaar Remonstranten in Zeeland’.
Natuurlijk leggen Arminius en Gomarus
gewicht in de schaal.
Gezien het beperkte aantal plaatsen tijdens de opening verzoeken wij u, als
u hierbij aanwezig wilt zijn, om u tijdig
op te geven. Dit kan uitsluitend via het
emailadres: secr.rgmz@gmail.com
De tentoonstelling is te bezoeken van vrijdag 16 februari t/m vrijdag 1 juni 2018 in
het Zeeuws Archief van dins-dag tot en
met vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur en de
eerste zaterdag van de maand van 9:00 tot
17:00 uur. Adres: Hofplein 16, 4330 AB Middelburg.
(herhaling) Lustrumreis
Zoals u al eerder in de Vierpas hebt kunnen

lezen, viert de Remonstrantse Gemeente
Midden-Zeeland dit jaar haar 65 e 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

Zeeuwse Gesprekskring voor
Vrijzinnig Gelovigen.
Onze zesde lezing van dit seizoen
is op dinsdag 27 maart 2018.
De heer Jasper Zuijdervliet ( 1944,
Noorden, ZH) heeft nagenoeg zijn hele
c.v. opgebouwd met diverse advi-serende
en bestuurlijke functies in de sfeer van
het onderwijs. Zo was hij landelijk schoolbestuursadviseur, lid van de Innovatie
Commissie Basisschool en tenslotte adjunct-directeur van de Zeeuwse Onderwijsbegeleidingsdienst RPZC. 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 nabestaande dierbaren- familie en vrienden- precies wat ze

willen en hoe ze het willen, ook al zijn ze
verlamd van verdriet. Maar 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 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. Met als doel: mede
vormgeven aan de plechtigheid, waarin op
waardige wijze afscheid van de overledene
wordt genomen.
Daarin wordt recht gedaan aan diens geleefde leven. Indirect draagt dit er ook toe
bij dat daardoor de herinnering aan een
dierbare levend gehouden wordt.
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 aan
de leden eventuele afwezigheid voor de
lunch af te melden voor vrijdag 10.30 uur
voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.
Afmelden graag bij de Albert de Visser
0118-611868 devisseraj@zeelandnet.nl
Belangstellende niet – leden kunnen zich
tot vrijdag 23 maart 10.30 uur aanmelden
bij Albert de Visser.
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 bij de penningmeester en is contributie verschuldigd.
Adri Karman heeft het penningmeesterschap in januari 2018 overgedragen aan
Nicolien Immink.
Hierdoor is het bankrekeningnummer gewijzigd, het is voortaan: NL90SNSB/0705787125 t.n.v. N.M.L. ImminkVroomen.
José Viveen secretaris
joseviveen@hotmail.com

Opbrengsten bijzondere diaconae collecten.
Zondag 4 februari was de diaconale collecte bestemd voor het project “visserijslaven in Ghana naar huis” van Kerk in Actie.
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Willem Glaudemans
geeft lezing over
vergeving
Op uitnodiging van de
taakgroep Spagaat van de
Koorkerk geeft Willem Glaudemans donderdag 15 maart
een lezing in ZB|Planbureau
en Bibliotheek van Zeeland in
Middelburg. Willem Glaudemans (Den Bosch, 1954) is
schrijver en vertaler. Sinds
vele jaren houdt hij zich bezig
met het onderwerp vergeving,
zowel persoonlijk als door het
geven van lezingen, cursussen, workshops en trainingen.
De titel van de lezing is ook
‘Het wonder van vergeving’.
Aanvang: 19.30 uur.
Toegang: 9 euro (studenten
4,50)
inclusief koffie of thee in de
pauze.
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TIP 1:
Laat vluchtelingenkinderen hier blijven!
Vindt u dat ook ga dan
naar de volgende link:
https://actie.degoedezaak.
org/petitions/ze-zijn-althuis

TIP 2:
Wie zondagavond 14
januari 2018 de College
Tour uitzending met als
gast de secretaris-generaal
van de VN, Antonio Guterres, heeft gemist, kan die
alsnog bekijken op Uitzending Gemist NTR. De link is:
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/420843/College_Tour.
html

De opbrengst van deze collecte bedraagt
€ 219,96.
Zondag 18 februari was de diaconale collecte bestemd voor hulpverlening aan de
vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Een project van Geloof en Samenleving, het diaconale orgaan van de Remonstranten. De opbrengst van deze collecte
bedraagt € 257,60.
Hartelijk dank voor uw bijdrage !!!.

Diaconale (rode zak) collecten in
maart.
Zoals vermeld in de vorige Vierpas is het
thema van de diaconale collecten in de
40-dagentijd de kwetsbare mens en de
kwetsbare wereld. Op de eerste zondag
18 februari stond de kwetsbare mens “op
afstand” centraal, op de zondagen 25 februari en 4 maart staat de kwetsbare wereld
centraal middels het project “Tent of Nations” van de Palestijnse christen Daoud
Nassar uit Bethlehem. Samen met familie
en (buitenlandse) vrienden wordt een ecologische boerderij waar educatie centraal
gerund 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. Voor meer
informatie: www.tentofnations.org/.
De diaconale collecten in de kerkdiensten van zondag 11 en 18 maart en Witte
Donderdag 29 maart zijn bestemd voor:
de Voedselbank Walcheren, de kwetsbare
mens dichtbij.
De Voedselbank wil een bijdrage leveren
aan het terugdringen van de (verborgen)
armoede op Walcheren. Nevendoelen zijn
het terugdringen van het sociaal isole-

ment van de doelgroep, die van een laag
inkomen rond moeten komen en het
stimuleren van deelname van vrijwilligers
aan de Voedselbank, voor een grotere betrokkenheid van de samenleving.
De organisatie wordt volledig gedragen
door vrijwilligers.
Gelukkig is het aantal klanten de afgelopen
periode wel verminderd, maar nog steeds
worden honderden mensen wekelijks
voorzien van een pakket boodschappen.
Mensen die niet (kunnen) profiteren van de
groeiende economie en toenemende welvaart. Volwassenen en kinderen die buiten
de boot vallen.
De financiële positie van de Voedselbank is
kwetsbaar. De subsidies van de Walcherse
gemeenten is bedroevend laag en de bijdragen van particulieren, kerken en instellingen loopt terug. Op de noodzakelijke
reserves wordt ingeteerd.
Onze ondersteuning is dan ook van harte
welkom.
Dat mag via de collectezak, maar er is ook
de mogelijkheid om, evenals voorgaande
jaren, dit in natura te doen. Houdbare producten zijn van altijd welkom. Achter in de
Koorkerk zullen in deze periode tot en met
Paasmorgen kratten staan waarin u uw
gaven kwijt kunt.
Voor velen is de 40-dagen periode een periode van sober proberen te leven. Maar
laten we royaal zijn naar mensen die altijd
al (zeer) sober moeten leven!!!
Namens de Taakgroep Diaconaat.
Chris Lobbezoo.

DENKVACANTIE in Zuid-Frankrijk, 10-15september 2018
VERHALEN VAN LIEFDE – LITERATUUR, RELIGIE, FILOSOFIE
In de tweede week van september 2018 vindt er een cursusweek plaats in
het Zuidfranse plaatsje St. Etienne des Sorts - in het bijzonder voor leden,
vrienden en belangstellenden van de Remonstranten - in het voor dit
doel bij uitstek geschikte Centre Erasme (zie www.centre-erasme). Thema:
‘Verhalen van liefde – literatuur, religie en filosofie’. Er worden teksten gelezen van allerlei, meestal Nederlandse auteurs, over lezen als liefhebben,
religie en erotiek, mystiek en poëzie, liefde en lijden, en er worden bij
deze thema’s passende films vertoond. Bovendien is er ruim gelegenheid
om uit te rusten, met elkaar te praten, heerlijk te eten en te drinken.
De docenten zijn welbekend: Johan Goud (die remonstrants predikant
en hoogleraar was) en Jaap Goedegebuure (emeritus-hoogleraar NederKijkje op de binnenplaats van het Centre Erasme in
landse literatuur). Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Kosten van
St Etienne des Sorts (op ongeveer een half uur rijden
de hele week (vijf dagen vol pension, incl. maaltijden): € 325,-Aanmelding en informatie –voor 1 april s.v.p. - via jgoud01@kpnmail.nl / van de steden Orange en Avignon)
06 30115700 of pieter.jobsis@gmail.com

Allemaal de liefste
Deze woorden van hiernaast ( toen nog in de oude bijKorintiërs 13, herschreven door
belvertaling) werden, nu bijna 59 jaar geleden, gelezen Karel Eykman:
in onze trouwdienst.
“Want zonder liefde ben ik nergens
In de dienst van maandag 08-08-2016, voorafgaand
Zonder jullie stel ik niets voor
aan de uitvaart van Co Vercouteren, mijn geliefde man Had ik jullie niet bij me
Dan ging ik er onderdoor
en de bijzondere vader en opa van onze (klein)kinderen, heb ik toen mijn “gedachten en gevoelens” met de Want liefde is echt
En liefde is aardig
aanwezigen in de kerk gedeeld en dat met hiernaast
Is open, oprecht en rechtvaardig
staande tekst afgesloten.
t’Is liefde die ziet
Vlak na het overlijden en het eerste gesprek met de
Hoe opnieuw te beginnen
Uitvaartonderneming, kwam in ons gezin de spontane Die ieder verdriet
wens naar boven om “een ode aan het leven” van Co te Ook de dood kan overwinnen”
brengen, om wie hij voor ons was.
Met onze 4 kinderen & partners, met al hun creativiteit,
hun kennis en hun kunde wilden we de hele uitvaart zelf regelen, helemaal in de geest van
Co … Heel natuurlijk ook, werd hij thuis opgebaard, in de huiskamer, vertrouwd en dichtbij…wel de eerste dagen zonder kist…
Want…we wilden zelf de kist timmeren… gemaakt van de oude plafondschrootjes, met afneembare draagbaren van steigerpijp, de binnenbekleding van ongebleekt katoen en kant
van oma met daaronder houtkrullen van een recent gekapte beukenboom…
De (schoon- en klein)zonen wilden de kist de kerk in- en uitdragen…
In de dagen voorafgaand aan de uitvaart was het hier thuis en in de tuin, in die warme
zomerdagen, heel hectisch…eten en drinken voor ons allemaal regelen. Stress om de kist
op tijd afgetimmerd te krijgen, …de totstandkoming van de liturgie was ook een moeilijke
klus en tussendoor…wilden we ook zelf de rouwbrief opstellen en drukken, de muziek
uitzoeken, de liederen, de bloemen, de bijbelgedeeltes….
We wilden allemaal persoonlijk “een zegje doen”….Achteraf bleek afstemming op elkaar
niet eens nodig…ieder van ons had een andere invalshoek gekozen…
Over alles moesten we een mening vormen, het eens worden…er waren zoveel goede
ideeën, prachtige gedachtes, geniale invallen……dat was soms heel heftig en natuurlijk
waren we het ook vaak niet met elkaar eens!!
Maar het kwam allemaal goed!
In de Uitvaartdienst hebben we samen, mede door het mee-denken en het begeleiden
van Wim Jansen en door het prachtige, juichende en soms weer ingetogen orgelspel van
Mathieu Meijs, ons op deze plek, in deze prachtige kerk, op dat uur, onnoemelijk in liefde
verbonden gevoeld.
De Koorkerk voelde als een warme deken om ons heen.
Deze “pure” dagen voor de uitvaart, hebben we ons allemaal, ook de kleinkinderen, boven
de toppen van ons kunnen en uithoudingsvermogen uitgetild
gevoeld. Dat we op deze momenten zo diep met elkaar, in
liefde, verbonden waren, was als een “Godsgeschenk”. Dit zit in
ons aller hart en niemand die dit ooit van ons kan afpakken.
Op de terugweg van het crematorium, waar we Co, in het
prachtige zonlicht, door het groene park, heel langzaam achter
de bomen zagen verdwijnen, konden we uit de grond van ons
hart tegen elkaar zeggen, dat deze verdrietige dag zo intens
mooi was! We blijven deze dagen koesteren.
Tonny Vercouteren- van Oost
Carla Oldenziel zal het stokje overnemen.
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