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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!

Een paar jaar geleden was er in het Haagse
Gemeentemuseum een expositie van “Delfts
wit”, een eenvoudige voorloper van het
beroemde Delfts blauw. Bijgaand voorbeeld
van een vergietje (of op z’n Zeeuws:
stremientje) kon ik uiteraard niet zomaar
(laten) passeren. Maar dan is het altijd nog
wachten op een goede aanleiding om er iets
Delfts wit, Gemeentemuseum mee te doen. Wij zijn immers niet zo van de
Den Haag
(vaste) stramienen…
Maar nu neemt Janny Bil afscheid als vormgeefster. Bewonderenswaardig dat
het haar 120 (!) afleveringen lang steeds weer lukte om onze teksten in die 4 of
6, soms 8 pagina’s te persen. Ze vrolijkte ze altijd op met bloemfiguurtjes in
pasteltinten. Ooit was dat de aanleiding om dit blad “Vierpas” te noemen.
Hartelijk dank, Janny!
Wim Wattel

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.
De vraag: vanwaar deze details in dit verhaal? is
een intrigerende. Reden genoeg om daar op
Paasochtend eens met u over na te denken. En
dan komen we o.a. uit bij…. Kerstmis. (En nee, dit
is geen 1 april grap…). We laten ons daarbij
inspireren door de kunst van de Russische schilder
Kazimir Malevitsj (1879-1935).
In deze dienst zingt de cantorij o.l.v. Aleida Post
o.a. het Gregoriaanse 'Victimae paschali laudes',
dat van oudsher wordt gezongen op het hoogfeest
van Pasen. Met daarin o.a. de vraag aan Maria:
Wit suprematititisch kruis, "Zeg ons wat heb je op je weg gezien?" "Ik zag het
graf van de levende Christus en de heerlijkheid
Malevits, 1920
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!
Ds. Ineke de Feijter

In memoriam: Ies Nortier

Gastpredikant

Op 29 december vorig jaar, overleed Ies
Nortier, jarenlang prominent lid van de
Koorkerkgemeenschap.
Geboren in Stavenisse in 1930 -op de 11e
van de 11e, zoals hij het zelf zo graag
memoreerde- kwam hij als jonge jongen
met zijn familie In Wassenaar terecht, na
de evacuatie van het eiland Tholen. Daar
zou hij blijven om de R.HBS te volgen. De
lange schoolvakanties bracht hij thuis in
Stavenisse door, met vrienden.
Daarna ging hij in Delft weg- en waterbouwkunde studeren.
Waarmee hij, op zijn wijze, in het voetspoor van zijn vader trad.
Hij trouwde met Annette en samen kregen
ze twee dochters: Petra en Esther.
Na zijn werkzaam leven kwam hij met
Annette naar Zeeland. De Zeeuwse lucht en
het water trokken hem. De zeilsport was
zijn lust en zijn leven. Dat bleef hij doen,
ook toen Annette al snel na hun komst naar
Zeeland overleed. Een ramp voor de
familieman die Ies was. Hij leerde zijn
huidige partner Addy Haverman kennen,
die in diezelfde periode haar man verloor.
Ze waren elkaar tot troost en samen
beleefden ze vele mooie jaren.
Totdat ziekte inbrak in zijn leven. En hij
steeds meer moest opgeven en loslaten. De
allerlaatste jaren waren zwaar. Hij wist wat
hem te wachten stond. Toch klaagde hij
nooit. Hij onderging het gelaten en met
bewonderenswaardige kracht.
Ies was een aardige, hartelijke, serieuze
man met een opgeruimd karakter, gevoel
voor humor en hij zag alles het liefst van de
meest zonnige zijde. Dat maakte hem tot
een prettige en charmante persoonlijkheid.
Begin januari hebben we hem vanuit de
Koorkerk uitgeleide gedaan in een dienst
geleid door ds. Klaas Hendrikse. Hij werd
daarin uitgebreid herdacht door zijn twee
dochters, zijn schoonzoon, zijn kleindochters, zijn zus, zijn partner Addy en zijn
vriend Wim van Liere. Die naast de
schriftlezingen ook een haiku voorlas ter
afscheid, geschreven door zijn vrouw
Lonne: je reis zit erop/ alle tussenstops
voorbij/ thuis in de laatste haven/ hart van
jou en mij.
We wensen allen die Ies lief waren en hem
missen veel sterkte. Moge zijn herinnering
in ere blijven.

Sinds 2016 ben ik voorganger in de
Kerk met de Beelden in HardinxveldGiessendam. Dat is een afdeling van
Vrijzinnigen Nederland. Vóór mijn
studie theologie heb ik geschiedenis
gestudeerd. In dat vak ben ik in 2006
ook gepromoveerd. In mijn dagelijks
werk ben ik nieuwslezer en internetredacteur bij RTV Rijnmond. Geschiedenis, theologie en journalistiek
gaan alle drie over mensen. En ze
hebben te maken met verhalen van
mensen. Wat mij in al die disciplines
fascineert, is het zoeken naar betekenissen die verhalen kunnen hebben.
Daar ligt mijn hart.

Ineke de Feijter (met dank aan Addy en
Wim)

Ds. Marianne Zandbergen

Kerkdiensten
29-mrt 19.30 uur
(Witte donderdag)
Ds. Ineke de Feijter
1-april (Pasen)
Ds. Ineke de Feijter
8-april
Ds. Florus Kruyne
15-april
Ds. Aries van
Meeteren
22-april
Ds. Wim Jansen

Ds. Aries van Meeteren (1974)

Thema dienst 29 april :
ZELFKENNIS? OK
MAAR GEBRUIK DIE DAN OOK!

Loesje
Kennis is macht, wordt wel gezegd.
Reden waarom ouders vaak blij zijn als
hun kind naar de universiteit gaat. Hoe
meer kennis, hoe meer kans op een
goede baan. Maar maakt veel (boeken)
kennis ook gelukkig? Prediker had daar
destijds al zijn twijfels over.
Er is echter wel kennis die geluk brengt.
Kennis die bovendien voor ieder
toegankelijk is…
…mits je bereid bent wat hindernissen
te nemen.

29-april
Ds. Marianne
Zandbergen

Vanuit de kerkenraad

Nieuwe vrijwilliger
Vierpas

Het is bijna voorjaar en opeens kijk ik
uit mijn raam weer uit op een witte
wereld en dat terwijl ik gisteren nog
even buiten op ons terras heb gezeten.
Het doet mij denken aan het bekende
citaat ‘Himmelhoch jauchzend, zum
Tode betrübt, Glücklich allein ist die
Seele die liebt’. Goethe laat het, in zijn
treurspel ‘Egmont’, uitspreken door
Klaartje de geliefde van graaf Egmont.
Het verloop van het stuk is natuurlijk
van een andere orde dan de
wispelturigheden van de staart van
maart, maar de twee zielen die in één
lichaam strijden om de voorrang zult u
wellicht wel herkennen.
Op wereldnieuwsniveau is het momenteel soms lastig om vertrouwen te
houden in een toekomst waarin de
inwoners niet tegenover elkaar staan
maar in vrede kunnen
leven en
samenwerken om de aarde in staat te
stellen ons te voeden en ons van
voldoende schone lucht en water te
voorzien.
Tegelijkertijd zien we voldoende
redenen om Pasen te vieren, het feest
van het nieuwe leven, de opstanding
tegen het fatalisme, tegen het gegeven
dat alles ten einde loopt en de weg
doodloopt. Ja, soms moeten we zoeken
naar die redenen, maar dat is wel onze
opdracht denk ik. Ik wens u toe dat uw
zoektocht u langs hoopvolle tekens
leidt.

Deze Vierpas begon met een bedankje
van Wim Wattel (ongetwijfeld namens
ons allen) aan Janny Bil voor het 12 jaar
lang vormgeven van de Vierpas.
In die jaren zijn we gewend geraakt aan
de zonnige vormgeving van Janny.
Maar liefst 132 Vierpassen kwamen van
haar hand. Via mail -in kleur- bij vele
Koorkerkers in de mailbox, één groot
exemplaar in kleur aan het prikbord
achterin de kerk en daarnaast in een
stapel zwart witte kopieën die elke
zondag in de standaard staan bij de
uitgang om mee te nemen. Janny gaf
alle kopij niet alleen vorm, maar had
ook het contact met de drukker en
bracht maandelijks alles naar de kerk.
In de zomer was er een dubbel
nummer, dus even rust, alhoewel… dan
deed ze de hele opmaak van het
jaarboekje, dat de laatste jaren een
verzorgder look kreeg. Heel hartelijk
dank Janny, voor je trouwe inzet en alle
uren die je er in hebt gestoken.

Jorieke Meijer

Gelukkig heeft de taakgroep publiciteit
Joke Geijtenbeek-van den Heuvel
bereid gevonden om deze maandelijks
terugkerende vormgeving van de
Vierpas op zich te nemen. Dat is géén
sinecure en vraagt tijd, geduld en
creativiteit om iedere keer weer die
deadline te halen.
Joke zal dat doen op haar eigen wijze.
En dat mag ook. Immers Wim Wattel
schreef al: we houden niet zo van een
vaste stramien.
Dus Joke, veel succes met de gegeven
vrijzinnige ruimte en bovenal veel
plezier met deze taak.
Totdat ook de taak van ‘eindredacteur’
is ingevuld blijft Hans Vreeke nog het
aanspreekpunt. Als u belangstelling
heeft voor deze taak dan kunt u dit aan
hem melden! Het gaat hierbij in
hoofdzaak om tijdig een vaste ploeg
mensen uit te nodigen om een stukje te
schrijven voor het Middelburgs
Kerkblad en/of de Vierpas. Die tekst
wordt gecontroleerd op eventuele
onjuistheden. De gecontroleerde tekst
gaat naar de redactie van het MKB en
naar Joke voor de verdere opmaak in
de Vierpas.

Nieuw ingekomen leden
en vrienden

Ontmoetingsmiddag 17
april

Op 14 februari jl. was er opnieuw een
informatie- en kennismakings-avond
voor nieuwe leden/vrienden. Het zijn
altijd mooie bijeenkomsten; dit keer
met 15 mensen. Ook daar wordt het
vrijwilligerswerk van de Koorkerkgemeenschap onder de aandacht
gebracht. Henny Taal meldde zich
spontaan. Zij gaat voortaan de nieuw
ingekomen leden en vrienden een kort
welkomst-bezoekje brengen om het
jaarboekje, de folder en een
welkomstbrief van de kerkenraad te
bezorgen. Zo hopen we dat ook nieuwe
leden en vrienden snel(ler) hun plekje
in de Koorkerkgemeenschap weten te
vinden.

De taakgroep pastoraat organiseert op
dinsdagmiddag 17 april a.s. een
ontmoetingsmiddag in de Koorkerk.
Alle 70+ Koorkerkers zijn hiervoor
inmiddels uitgenodigd en het aantal
inschrijvingen loopt met de dag op.
Fijn!

Dialoogdienst 6 mei
Alvast een korte vooruitblik naar de
eerste dienst van mei. Dan is er een
volgende dialoogdienst, met bijzondere
muziek. Onze oud voorzitter, Bob
Viveen, is groot liefhebber van
Bluegrass. Dat is country/folkmuziek
met een jazzachtige structuur. Die
teruggaat naar de jaren 1940/1950 in
de Verenigde Staten, waar een nieuwe
stijl van spelen ontstond op de
vijfsnarige banjo. Deze muziek heeft
zijn wortels in de Afro Amerikaanse en
Europese immigranten tradities. En
daarmee ook een religieuze component.
Muziek is in de bijbel belangrijk. Jubal
wordt in Genesis genoemd als ‘de
stamvader van allen die op de lier of op
de fluit spelen’. Er wordt muziek
gemaakt bij overwinningen, er worden
klaagliederen gezongen, of lofliederen.
Er klinkt muziek om somberte te
verdrijven of om allerlei gevoelens en
emoties te uiten (denk aan de
Psalmen).
Bob heeft een aantal kanten van
muziek geïnventariseerd en een aantal
nummers geselecteerd die hem
persoonlijk inspireren. Een soort
‘allemaal de liefste’ dus, maar dan niet
in de Vierpas, maar live. Het belooft
een bijzondere dienst te worden,
welkom!

En mocht de brief u zijn ontgaan of niet
hebben bereikt: u bent van harte
uitgenodigd in de Koorkerk vanaf 14.30
uur. Het inhoudelijke programma, ‘Als
daar muziek voor is’ zal worden
verzorgd door Matthieu Meijs en Ineke
de Feijter.
Verder is er, op verzoek van de deelnemers, vooral veel ruimte om elkaar
te zien en spreken.
We ontvangen u graag met koffie en
thee (inloop vanaf 14 uur). Nadien gaan
we naar de Wandelkerk, waar de leden
van de bezoekgroep een hapje en een
drankje verzorgen. We besluiten de
middag rond 17 uur.
Mocht u vervoer nodig hebben, dan
wordt ook daar voor gezorgd.
Inschrijven kan bij Els Koole, via het
invulstrookje bij de uitnodiging, of per
mail joels@zeelandnet.nl
We hopen velen van u te ontmoeten,
welkom!
Ds. Ineke de Feijter

Paascollecte.
De leden van de PGM wijk
Koorkerk krijgen een brief
inzake de paascollecte.
Door een misverstand is
dit een algemene brief.
Als kerkenraad bevelen
wij deze collecte wel aan.
De opbrengst gaat naar
onze
Koorkerkgemeenschap.
Dit laatste is het geval als
koorkerk als wijk staat
vermeld op de acceptgiro.
Met vriendelijke groet,
Bob Viveen
kerkrentmeester

Zeeuwse Gesprekskring
voor Vrijzinnig Gelovigen.
Onze zevende lezing van dit seizoen is
op dinsdag 24 april 2018.
De heer Mathieu Meijs ( 1943) volgde
muziekstudies o.a. aan het Maastrichts
conservatorium, zijn leermeesters
waren voor orgel Jean Wolfs en Kamiel
d,Hooghe en voor koor- en orkestdirectie, respectievelijk Louis Toebosch
en Wofgang Trommer.
Aan genoemd conservatorium werden
de diploma,s voor kerkmuziek, muziekonderwijs en einddiploma solospel
orgel behaald.
Vanaf 1967-1985 doceerde hij aan het
Maastrichts conservatorium en tot
1975 aan de muziekscholen in
Maastricht en Geleen.
Als kerkmusicus was hij ruim 16 jaar
werkzaam aan de dekenale Sint
Augustinuskerk te Geleen en de St.
Bavo in Nuth. Hij was in deze periode
een veelgevraagd concertorganist.
Ook stonden diverse koren en orkesten
onder zijn begeleiding.
In 1975 werd hij directeur van de
gemeentelijke muziekschool in Hoensbroek en omstreken en in aansluiting
hierop is hij werkzaam geweest vanaf
1983 t/m 2004 als algemeen en
provinciaal directeur van de Zeeuwse
muziekschool. In 2004 is Mathieu
benoemd tot organist van de Koorkerk
in Middelburg.
De titel van zijn lezing is:"Gregoriaans”.
Kerkmuziek is zo oud als de kerk zelf,
hoewel uit de vroegste tijden niet
zoveel bijzonders is overgebleven, voor
een deel doordat oudere notaties in
onbruik geraakt waren.
Karel de Grote ( 9e eeuw) en heerser
van het grote Frankische rijk heeft het
Gregoriaans als enige liturgische muziek verspreid, aan hem danken wij de
eerste bundeling van het Gregoriaans
en het neumenschrift.

Uiteraard bevat het Gregoriaans
overblijfselen uit de vroegere tijden,
mogelijk zelfs uit de joodse tempelliturgie, maar hieraan wordt door
deskundigen getwijfeld, feit is dat bijna
acht eeuwen lang de ontwikkeling van
de West Europese muziekgeschiedenis
zo niet geheel dan toch voor het
grootste deel via deze kerkmuziek
plaatsvond.
Het Gregoriaans dus.
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 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.
Nicolien Immink is vanaf januari 2018
penningmeester.
Hierdoor is het bankrekeningnummer
gewijzigd in:
NL90SNSB/0705787125 t.n.v. N.M.L.
Immink- Vroomen.
Met vriendelijke groet,
José Viveen secretaris
joseviveen@hotmail.com

RGMZ Nieuws
De Remonstrantse Gemeente Midden
Midden-Zeeland
Zeeland viert 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 ffeestelijke
eestelijke 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.
Opgave (tot uiterlijk 10 april !) bij: secr.rgmz@gmail.com

Wijziging secretariaat RGMZ.
Maarten ’t Hooft heeft Géke Ja
Jansen
nsen verrast met een mooi voorjaarsarrangement
om haar balkon op te fleuren, Hierbij was ook nog een kaart met goede wensen en
dank voor de ongemerkt vele uurtjes inzet.
Géke heeft omwille van gezondheid gemeend het stokje te moeten overgeven aan
de nieuwe
we bestuursleden van de RGMZ die bereid zijn een taak op zich te nemen.
Natuurlijk gunnen we haar die rust en ruimte. In de laatste ledenvergadering is
afgesproken dat Daan Sauer (telefoon 0118
0118-474712)
474712) het secretariaat voorlopig op
zich neemt. Het emailadr
emailadres blijft gelijk: secr.rgmz@gmail.com.
secr.rgmz@gmail.com

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee
geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in
vrijwilligerswerk bied
biedt de Stichting Present Walcheren de mogelijkheid om je als
groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken
hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Dat
at kan eenmalig, op projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed
bestede dag beleeft. Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen
in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om
naar elkaar om te zie
zien. En dat werkt.

Stichting Present Walcheren werkt op diaconaal vlak met diverse kerken op
Walcheren samen. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het
goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen
helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar
kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren.
Om welk werk gaat het? Hoofdzakelijk om praktische projecten: helpen verhuizen,
opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.
Het werk wordt altijd gedaan samen met anderen.
De Taakgroep Diaconaat wil samen met de Taakgroep Diaconaat van de Nieuwe
Kerk proberen om een of meer groepen van hulpverleners te vormen.
Wij zijn op zoek naar mensen die hieraan willen deelnemen. Voor
belangstellenden wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd met iemand
van de Stichting Present.
Heeft u belangstelling om hieraan deel te nemen laat het ons (Teus Baars of Jan
Jansen)weten.
Taakgroep Diaconaat.

Opbrengsten bijzondere
diaconale collecten.

Diaconale collecten in de
maand april.

Zondag 25 februari en 4 maart is
gecollecteerd voor het project Tent of
Nations van de Palestijnse christen
Daoud Nassar uit Bethlehem.
De opbrengst van de collecten
bedraagt respectievelijk € 414,23 en
€ 209,80.

Op zondag 29 april is de diaconale
(rode zak) collecte bestemd voor
Foundation Boukarabou Nederland.

Van de nederlandse steunorganisatie
ontvingen we naar aanleiding hiervan
de volgende reactie: “Wat een
fantastische opbrengst, heel hartelijk
dank hiervoor! Dit bedrag zal goed
gebruikt worden voor de projecten van
Tent of Nations, en draagt er zo aan bij
dat de familie Nassar dóór kan gaan
met haar werk, en dat hoop levend
wordt gehouden.”
Meer info: www.tentofnations.nl
De diaconale collecten in de overige
kerkdiensten op weg naar Pasen waren
bestemd voor hulp aan de medemens
dichtbij: de Voedselbank Walcheren.
Op zondag 11 maart bedroeg de
opbrengst € 217,98 en op 18 maart
€ 273,30. De opbrengst in de dienst van
Witte Donderdag komt in de volgende
Vierpas.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Deze Middelburgse stichting bouwt in
Gambia in het plaatsje Bajagarr een
compound met onder meer een
kindertehuis en kleinschalige woningen
voor volwassenen met een handicap en
ouderen, dit op een door de bevolking
van deze plaats geschonken stuk land
van ruim 9 hectare.
Het unieke aan dit project is dat het
selfsupporting zal worden gemaakt
door onder anderen de aanleg van een
bananenplantage, het houden van
schapen en het realiseren van een
informatie en communicatiecentrum.
Voor meer info: www.boukarabou.com
De diaconale collecten in de overige
kerkdiensten in de maand april zijn
bestemd voor het reguliere werk van
de centrale diaconie van de
Protestantse Gemeente Middelburg.
Alle collecten van harte aanbevolen!
Namens de Taakgroep Diaconaat
Chris Lobbezoo

Allemaal de liefste

Er is zoveel waar ik over zou kunnen vertellen……
Maar allereerst zijn mij mijn man , kinderen en kleinkinderen mij de liefste.
En dan mijn twee zussen, want in een gezin waar alle broers zijn overleden en
waar wij met ons drieën zijn overgebleven, weten wij hoe dierbaar het is om er
nog te zijn met elkaar.
Door de verschillende verhuizingen die ik in mijn leven heb meegemaakt zijn
vrienden uit verschillende levensfasen mij ook heel dierbaar omdat ze mijn kader
zijn in die verschillende perioden en we gezamenlijk herinneringen kunnen
ophalen.
Heel belangrijk zijn bepaalde vrouwen geweest in mijn leven die een ”rolmodel”
voor mij waren en waardoor ik een stapje verder ben gekomen in mijn
ontwikkeling.
Ik kan ze niet allemaal noemen maar een voorbeeld geven.
Wij waren naar Friesland verhuisd vanuit Sassenheim (strenge, saaie christelijke
school met oudere leraren)en ik ging een jaar naar de huishoudschool in Dokkum.
Daar zag ik een aantal hele jonge, vrolijke, actieve, modern geklede leraressen en
toen wist ik het: Zo wilde ik ook worden.
En ik ben inderdaad naar Groningen gegaan en heb de opleiding tot lerares NXX
gevolgd en jaren met veel plezier lesgegeven op verschillende scholen en MBOopleidingen.
Dat ik na het krijgen van de kinderen nog veel meer opleidingen zou volgen en
hele andere banen zou krijgen was een logisch gevolg van die eerste stap.
Er zijn veel mooie dingen die mij op een bepaald moment de liefste zijn,
gedichten, liederen, schilderijen, boeken met net die ene mooie zin, dat ene
prachtige verhaal dat me op dat moment zo raakt en me helpt. Zingen helpt me
meer te geloven dan ik kan zeggen, zingen helpt als iets moeilijk is. Mijn
kleindochter - toen een jaar of 5 - vroeg een keer: “oma, ken jij overal een liedje
van?”
Nee, natuurlijk niet, maar zingen en naar -klassieke- muziek luisteren is wel
heerlijk.
Wat ik ook heel vaak ”het liefste doe ”is kunst kijken. En ik hou vooral van
veelkleurige kunst zoals van MIRO, Paul Klee, de Cobra –groep, Picasso, Jan
Sluiters, Matisse, Monet, Signac, Seurat.
Het gewone leven is vaak ingewikkeld en gecompliceerd en kunst kijken en
beleven mag van mij dan echt ontspanning zijn en genieten.
Ik zou nog kunnen vertellen over reizen, steden bezoeken, over Rome met zijn
prachtige kunst en kerken en de schitterende synagoge. Maar dat zou teveel
worden.
Of zoals Toon Hermans het zong: “Er is zoveel om lief te hebben…….”
Ik geef ‘de pen’ over aan: Dick de Vlieger.
Carla Oldenziel-Fidder.
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