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Vanuit de
kerkenraad
Je knippert even met je
ogen en de kleuren in
Nederland lijken geëxplodeerd te zijn: overal
groen, wit, geel en paars
als ik over de velden kijk.
De tropen lijken hun
tenten
hier
even
opgeslagen te hebben.
Ze zullen wel weer verder
trekken maar hoe mooi
symboliseert dit Pinksteren : een explosie aan
kleur, aan veelzijdigheid
en daarna verder trekken.
Een voorjaar is immers
niet gebaat bij stilstand,
ook dit is een opmaat, een
belofte, voor verdere
groei en ontwikkeling.
Wellicht met horten en
stoten; ook in ons leven
lijkt immers soms alles
even stil te staan of
overvalt nachtvorst en
kou ons. Laten we ons dan
verwarmen
aan
de
herinneringen en
de
beloften van het voorjaar.
De feestelijke diensten die
ons in de Koorkerk in mei
wachten (zie verderop),
zullen daar hun bijdrage
aan kunnen leveren.
Jorieke Meijer

Stokjes
Vroeger was Europa een lappendeken.
Ik kijk wel eens op oude kaarten en lees
dan allerlei namen die nog zo’n beetje
aan de geschiedenislessen memoreren.
Ze spreken mij in elk geval tot de
verbeelding: Pruisen, Bohemen,
Silezië, Pommeren – Versnipperd land.
Ooit poogden de mensen bij elkaar te
blijven en bouwden daartoe een
toren – van verre zichtbaar.
Maar God stak daar een stokje voo
voor
door een Babylonische spraakverwarring Marienkirche, Greifswald, Vorpommern
te ontketenen.
Blijkbaar kan Gods geest ook uit een andere hoek waaien, want veel later,
met Pinksteren, kwam het weer goed: Toen verstond iedereen iedereen.
Al lukt dat in het nieuwe Europa nog niet helemaal, we geven in de Koorkerk dit
stokje graag door: Hoe belangrijk is het om elkaars taal te spreken!
Wim Wattel

Dialoogdienst 6 mei met Bob Viveen
Op de eerste zondag van mei is er een volgende dialoogdienst, met bijzondere
muziek. Oud voorzitter van de kerkenraad van de Koorkerkgemeenschap, 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 immi
immigranten
granten 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 kl
klaagliederen gezongen,
of lofliederen. Er klinkt muziek om somberte te verdrijven of om allerlei gevoelens
en emoties te uiten (denk aan de Psalmen). En deze laatste Paaszondag
heeft Bob een aantal kanten van muziek geïnventariseerd en een aantal nummers
geselecteerd
eselecteerd die hem persoonlijk inspireren.
Daaronder: ‘Walk with me’ (Red Foley en Rekcless Fingers). ‘Donde Voj’ (‘Where I
Go’, van Tish Hinojosa) en ‘Will the Circle be Unbroken’ (Joan Baez en The Nitty
Gritty Dirtband).
Het belooft een heel bijzonde
bijzondere
re dienst te worden, welkom!

Bob Viveen

Dienst met Pinksteren, 20 mei: in de geest van vriendschap
‘Het mooiste van alles dat wijsheid ons biedt om het leven prachtig te maken, is
zonder twijfel vriendschap’, zei Epicurus (Grieks filosoof c.341-270 BC).
Jezus noemt zijn leerlingen (Johannes 14 en 15) geen ‘dienaars’ meer, maar
‘vrienden’. En zegt hen, in het kader van een nieuwe gebod, van liefde, een
‘andere gids en helper’ toe.
Over die Geest van vriendschap gaat het met Pinksteren. Die zich in vele talen, en
op vele manieren kan voordoen.
Het verheugt me dan ook zeer met Pinksteren een goede vriend te verwelkomen.
Mijn promotor, emeritus hoogleraar internationale communicatie Cees Hamelink
(en zijn vrouw Gabriela). Vorig jaar bracht hij samen met pianist Jean Louis van
Dam een nieuwe cd uit onder de titel: ‘Friendship’. Jean Louis is pianist van
professie, en Cees heeft zijn hele leven lang naast zijn wetenschappelijke werk
gemusiceerd. Ooit als bassist bij Louis van Dijk en nu op accordeon en
vibrandoneon. Hij houdt erg van jazz, als bijzondere manier van communicatie.
Ze zullen enkele stukken van hun cd spelen (Vocalise van Rachmanivov, Salut
‘d’Amour van E. Elgar en Cinema Paradiso van E. Morricone) naast werken uit het
Joodse Klezmer repertoire.

‘In de Geest van vriendschap’: Jean Louis van Dam en Cees Hamelink
spelen in de Koorkerk met Pinksteren
Cees is daarnaast een begaafd spreker, en ook daar gaan we van genieten. Hij is
o.a. voorzitter van de Nederlandse Liga voor de Rechten van de Mens; voorzitter
van de Jan van Eyck Academie, en schreef vele boeken over communicatie, cultuur
en technologie.
Een Geestig feest gaan we ervan maken, dus mis het niet. En..: vrienden en
vriendinnen
Ds. Ineke de Feijter

Kerkdiensten
6-mei
ds. Ineke de Feijter
13-mei
ds. Marieke Fernhout
20-mei
ds. Ineke de Feijter
27-mei
ds. Annewieke Vroom
3-juni
ds. Annemike v.d.
Meiden

Nieuws Remonstrantse
Gemeente MiddenMidden
Zeeland
Afscheid Thilly van der Rijst

Inleiding dienst
zondag 3 juni
2018 Middelburg
Het thema van de dienst
wordt: Wie is het
belangrijkste? Een vraag
die elke dag waar ook ter
wereld tot een heleboel
strijd aanleiding geeft.
Ook de vrienden van Jezus
kampten ermee, getuige
de
evangelie-verhalen:
Matteüs 18: 1-5; Marcus
9: 33-37 en Lucas 9: 4648.
Een aantal jaren schreef ik
een humoristisch verhaal
over
de ruziënde
leerlingen. Dat zal gelezen
worden door mijn man
Marinus den Oudsten.
Daarnaast zijn er nog
twee lezingen uit Psalm
139 en Kolossenzen 1: 414, beiden in een
bewerking.
In de overdenking ga ik in
op het kind zijn van God
en hoe dat eruit kan zien.
Medewerking is er van het
Koor Cantabile uit Alphen
aan de Rijn
Ds. Annemike v.d. Meiden

Gastpredikant
Als ‘Marieke van Krabbendieke’ zette ik
mijn eerste schreden op het
predikantenpad, nu alweer 22 jaar
geleden, als predikant van de
Hervormde Ontmoetingsgemeente in
Krabbendijke. Daarna volgde de Samen
op Weg--gemeente Veere, waarna het
pad via het Twentse Goor naar de
Parkstraatgemeente in Arnhem voerde,
een samenwerkingsverband van Re
Remonstranten en Vrijzinnige Protes
Protestanten.
Al met al heb ik bijna tien jaar in het
Zeeuwse ‘gestaan’, een tijd waar ik met
veel vreugde op terugkijk en waarin ik
een blijvende liefde voor Zeeland heb
opgedaan.
Sinds kort loop ik weer wekelijks in
Zuid-Beveland
Beveland rond, ditmaal als
interimpredikant. De gelegenheid
diende zich aan om, naast mijn werk in
de Parkstraatgemeente, voor een
periode van een jaar een tijdje mee te
helpen aan de opbouw van een
protestantse
gemeente
aldaar.
Volmondig heb ik ‘ja’ gezegd; het is niet
naast de deur, maar als ik door de
Vlaketunnel ben gereden en het licht
zie dat zo anders is dan in het verre
oosten, kom ik een beetje thuis…
Ik kijk ernaar uit om u weer te
ontmoeten op zondag 13 mei in de
Koorkerk. Het zo complexe begrip
‘angst’ zal centraal staan – én dat wat
boven alle angst uit kan stijgen: de
liefde.
Ds. Marieke Fernhout

Tijdens de laatste ledenvergadering in
maart namen we afscheid van Thilly
van der Rijst-Ribbius.
Rijst
En Thilly nam
afscheid van het bestuur waaraan ze
maar liefst 35 jaar haar beste krachten
gaf, in verschillende functies.
Zonder Thilly was de Remonstrantse
Gemeente
emeente Midden-Zeeland
Midden
misschien
zelfs wel opgeheven in de tijd dat het
ledenaantal kleiner en kleiner werd en
de zichtbaarheid van de remonstranten
binnen de veelkleurige koorkerk
minder en minder. Immer contentieus,
zorgvuldig, stijlvol en bescheiden, met
m
oog voor detail en menselijke
gevoeligheden,
gaf
zij
de
Remonstrantse Broederschap jarenlang
een gezicht binnen de Middelburgse
Koorkerkgemeenschap.
Ook landelijk werd haar inbreng
gewaardeerd en was zij onder andere
actief voor het Remonstrants Seminarie
Semina
in Leiden.

Haar afscheid was, naast het 65-jarig
65
jubileum van de gemeente, één van de
aanleidingen
om
de
kleine
tentoonstelling in het Zeeuws Archief in
te richten. Deze is nog te zien is tot en
met 1 juni .

Nieuws Remonstrantse
Gemeente MiddenZeeland (vervolg)
Nieuw élan?
Inmiddels heeft het bestuur in de
nieuwe samenstelling voor de eerste
keer vergaderd: met Marijn de Valk als
voorzitter, Daan Sauer als secretaris,
Hans Vreeke als penningmeester,
Maarten ’t Hooft als vicevoorzitter en
Kees Eckhardt.
Twee punten van deze vergadering zijn
het vermelden waard.
Allereerst de overtuiging dat we blij zijn
dat het remonstrants gedachtengoed
een
plaats
heeft
binnen
de
Koorkerkgemeenschap. Mooie, gloedvolle betogen van elk bestuurslid apart,
die ik hier helaas niet kan herhalen,
onderstreepten dit. We denken dat de
oude waarden vrijheid, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid, nog
steeds relevantie hebben, en dat de
dialoog nog lang altijd niet overal
vanzelfsprekend is. We hopen dat we
met de verwoording van deze waarden,
die iedereen zal onderschrijven, een
bijdrage kunnen leveren aan de
plannen en de ontwikkeling van de
Koorkerkgemeenschap.
Wat ons bracht op het tweede punt:
dit jaar zullen we onderzoeken of
nieuw élan mogelijk is.
Landelijk is er veel aandacht voor
‘vernieuwingsplekken’ en de toekomst
van de kerken. Er moet snel iets
gebeuren of kleine gemeenten elders in
het land zullen opgeheven worden,
terwijl gemeenten binnen samenwerkingsverbanden niet goed zichtbaar
zijn.
Is dit erg?
Misschien niet, als dit een duidelijke
keuze is. Maar wellicht is er meer
mogelijk door samenwerking met
andere ‘zinzoekers’, zowel gelovige, als
ongelovige christenen. Graag willen we
verkennen waar animo voor is in de
toekomst. En onderzoeken wat onze
capaciteiten zijn.

Zodat we passende (bescheiden)
doelstellingen kunnen formuleren en
hierop de activiteiten binnen de
koorkerkgemeenschap
kunnen
afstemmen. Dit kan inspirerend zijn,
maar het is natuurlijk ook een kwestie
van overleven in deze tijd van
vergrijzing in de kerkbanken.
Tot zover de gedachten van het
bestuur. De volgende vergadering is in
juni. Wordt vervolgd!
Namens het bestuur, Marijn de Valk

Concert en tentoonstelling
Na het succes van de twee vorige, is er
opnieuw een Messiaen concert in de
Koorkerk en wel op de zaterdag voor
Pinksteren, 19 mei. Rien Balkenende
speelt dan L’Ascencio (Hemelvaart,
1949) en Messe de la Pentecôte
(Pinksteren, 1949). Werken die zelden
uitgevoerd worden. Wie de eerste twee
concerten heeft meegemaakt in januari
en op Stille zaterdag, weet hoe
bijzonder en prachtig het werk van
Messiaen is. Rien Balkenende (pianist,
organist, muziekdocent) speelt het
werkelijk virtuoos op het mooie orgel
van de Koorkerk. Het concert begint om
15.30 uur. Mathieu Meijs geeft een
korte inleiding.
Tegelijk met het Paasconcert, werd ook
de expositie ‘Passie’ geopend. Met
werk van de Zeeuwse kunstenaar
William Verstraeten. Zijn veertien
‘staties’ zijn abstracte werken. Aan de
voorzijde
grote
monochrome
kleurvlakken, aan de achterzijde zie je
dat de verf door het doek is gedrukt. De
verf stroomt als het ware het doek uit.
En heeft het effect van wonden. Voor
Verstraeten is PASSIE een installatie die
te maken heeft met religie, en het
mysterie van Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren. Zijn werk is nog tot
Pinksteren te zien.
Concert en tentoonstelling beide zeer
de moeite waard!
Ineke de Feijter

Oppas gevraagd!
Achter de deur van de
Koorkerk gluren twee
kleine kinderen naar
binnen!
Wat zouden ze het leuk
vinden om boven te gaan
spelen.
Ze zijn 2 en 4 jaar oud…..
Met vreugde heb ik
bericht gekregen van
jonge
mensen
met
bovenstaande kinderen
die graag af en toe in de
Koorkerk de dienst bij
willen gaan wonen.
Wat zou het fijn zijn als
we
opnieuw
een
oppasrooster
kunnen
maken waarbij iemand
van ons stand-by zit zodat
ze de vrijheid hebben om
op zondagochtend te
beslissen of ze kunnen
komen.
Ik ben op zoek naar 6
mensen die het leuk
vinden om tijdens de
dienst met deze kinderen
boven te spelen.
Met 6 namen kan ik een
rooster maken waarbij je
één keer in de 8 weken
een
eventuele
oppasdienst hebt.
Ik hoop dat dit gaat
lukken!
Met groet
Simone Ludikhuijze
Tel. 0118 633017
Mail: simlud@live.nl

Mensenrechtenadvocaat
Het was de Chinese autoriteiten een
doorn in het oog dat Wang Quanzhang
de rechten verdedigde van de leden
van de Falun Gong, een spirituele
beweging die in China wordt
onderdrukt.
Ook kwam hij op voor activisten die
corruptie willen tegengaan en meer
openheid van de regering vragen.
Amnesty
beschouwt
hem
als
gewetensgevangene.

Amnesty in de
Koorkerk
Zoals
inmiddels
gebruikelijk ligt op het
tafeltje bij de uitgang een
petitie
van
Amnesty
International. Vanaf begin
mei is deze gewijd aan
Wang Quanzhang uit
China.
Deze Chinese advocaat
werd in augustus 2015
opgepakt
nadat
de
Chinese politie een grote
klopjacht op mensenrechtenadvocaten
en
activisten was begonnen.
Dit gebeurde nadat meer
dan honderd advocaten
een verklaring tekenden
waarin ze de verdwijning
van
mensenrechtenadvocaat
Wang
Yu
veroordeelden.
Wang Quanzhang is de
enige van hen die nog in
afwachting is van zijn
rechtszaak.

Risico om gemarteld te worden
Sinds Wang vastzit, dus al bijna drie
jaar, heeft hij geen bezoek mogen
ontvangen van zijn familie en de
advocaten die zij vroegen hem te
verdedigen. Het is dus niet bekend hoe
het met zijn lichamelijke en geestelijke
gezondheid is.
Andere advocaten die tijdens de
klopjacht in 2015 werden opgepakt,
zeiden dat ze tijdens hun detentie
bedwelmd
waren
en
werden
mishandeld. Daarom is er gegronde
vrees dat Wang het risico loopt om
gemarteld te worden.
Vraag om de vrijlating van Wang
Amnesty International vraagt u een
petitie te ondertekenen waarin Zhao
Kezhi,
de Chinese minister van
publieke veiligheid, wordt opgeroepen
om Wang direct vrij te laten en hem,
zolang hij nog vast zit, bezoek te laten
ontvangen van zijn familie en van de
advocaten die zij vroegen hem te
verdedigen.
Meer informatie over de activiteiten
van Amnesty op Walcheren vindt u op
www.walcheren.amnesty.nl.

Opbrengst bijzondere
collecten
We zijn u nog verschuldigd de
opbrengst van de collecte voor de
Voedselbank Walcheren in de dienst
van Woord en Tafel op Witte
Donderdag. De opbrengst bedraagt
€ 152,06.

Het totaal van de actie ten behoeve van
de Voedselbank in de tweede helft van
de 40 dagen tijd komt daarmee op €
643,34! Daarnaast konden met de
ingeleverde boodschappen bijna 5
kratten worden gevuld, twee minder
dan in 2017.
Namens de Voedselbank hartelijk dank
voor uw bijdragen.
Extra giften zijn bij deze stichting die
het volledig moet hebben van
vrijwillige bijdragen altijd welkom op
rekeningnummer NL 70 RABO 0102
3743 41 t.n.v. Stichting Voedselbank
Walcheren.

Diaconale collecten in mei.
De diaconale (rode) zak collecte in de
Pinksterdienst van 20 mei is bestemd
voor het noodhulpproject van Kerk in
Actie. Jaarlijks worden miljoenen
mensen getroffen door natuurgeweld.
De klimaatveranderingen spelen hierbij
een steeds grotere rol. Vooral de arme
bevolking
in
ontwikkelingslanden
worden geconfronteerd met de
gevolgen als het mislukken van oogsten
en sterfte van het vee. Kerken zetten
zich op drie manieren in:
Voor een ramp: door voorbereidingen
te treffen zoals het aanleggen van
waterreservoirs, het introduceren van
nieuwe zaden en landbouwtechnieken
die tegen droogte of overstromingen
bestand zijn.
Tijdens een ramp: het verstrekken van
noodhulp als voedsel, drinkwater,
medische zorg en voorlichting om
ziektes te voorkomen.
En na een ramp: hulp bij wederopbouw
als
herstel
van
huizen,
drinkwatervoorzieningen en bronnen
van inkomsten (met name landbouw en
visserij)
Helpt u mee????
€ 50,-- voor rampenpreventie bespaart
€ 200,-- aan noodhulp!!
In de overige kerkdiensten in de maand
mei is de diaconale collecte bestemd
voor het reguliere werk van de Centrale
Diaconie
van
de
Protestantse
Gemeente in Middelburg.
Alle collecten van harte aanbevolen.
Namens de Taakgroep Diaconaat
Chris Lobbezoo

Het Hofje
Het Hofje onder den Toren
Begin 2018 heeft een stichting waarin
de PGM en Christelijke gereformeerde
kerk in Middelburg participeren, de
helft van het Hofje onder den Toren
gekocht.
Het Hofje wordt op dit moment door
de Nieuwe kerkgemeente en de
Gasthuiskerk gebruikt voor kerkelijke
activiteiten,
zoals
vergaderingen,
ruimte voor de jeugd, koffiedrinken,
lunches en maaltijden. Het is echter de
bedoeling dat het Hofje niet alleen voor
de eigen kerken wordt gebruikt.
De kerk naar buiten
Het streven is van het Hofje een
diaconaal-sociaal centrum te maken
voor Middelburg. Hiermee houdt ‘het
Hofjesoverleg’ zich bezig. Het Hofje ligt
centraal, biedt veel ruimte en heeft een
goed uitgeruste keuken om ook
mensen van buiten de kerk te
ontvangen. We denken daarbij vooral
aan mensen met een kleine
portemonnee, mensen met een klein
sociaal netwerk en statushouders die in
onze samenleving willen integreren.
We hebben diverse plannen, maar
willen beginnen met een inloop op
dinsdag t/m vrijdag van 11.00- 16.30
uur voor wie behoefte heeft aan een
kopje koffie of thee, een praatje, een
luisterend oor, een spelletje of zomaar
wat gezelschap.
Aanmelden en informatie :

We hebben hierover overleg gehad met
diverse instanties, waaronder de
gemeente. Ook zijn we gaan kijken bij
de Herberg in Vlissingen, dat dezelfde
doelstelling heeft als het Hofje.
Gastvrouwen en gastheren gevraagd
Om de inloop te kunnen starten
hebben
we(veel)
gastheren
en
gastvrouwen nodig die een dagdeel in
de twee of drie weken de gasten willen
ontvangen. Hoe vaak de vrijwilligers
aanwezig zullen zijn, hangt helemaal af
van het aantal mensen dat zich
opgeeft.
We hopen dat zich niet alleen mensen
aanmelden
uit
de
Nieuwe
kerkgemeente en de Gasthuiskerk,
maar ook uit de Koorkerk en de
Ontmoeting.
Als zich voldoende mensen hebben
aangemeld organiseren we een
bijeenkomst waarin we het hoe en wat
bespreken. U kunt daarna beslissen of
u wel of niet wilt meedoen. En wilt u nu
alvast weten wat zo’n inloop inhoudt,
dan kunt u een kijkje nemen in de
Herberg aan het Bellamypark 151 in
Vlissingen, een initiatief van de PKN
Vlissingen.
http://www.pknvlissingen.nl/organisatie/deherberg.htm
Namens het Hofjesoverleg, Marieken
Mekking

Allemaal de liefste
Een suggestie in de leidraad voor het schrijven van een stukje in de rubriek
“allemaal de liefste” is onder meer het beschrijven van bijzondere ervaringen.
Natuurlijk, topervaringen bestaan, maar mijn voorgangers in deze rubriek hebben
laten zien dat het dagelijks leven in kleine momenten ook bijzondere dingen
toont. Dingen die een stilzwijgend meeleven, een glimlach of een schaterlach
ontlokken, die op hun beurt gevoelens van onderlinge verbon-denheid teweeg
brengen.
Natuurlijk beleef ik met mijn gezin en familie die ervaringen. De gezamenlijke
vakanties en maaltijden zijn de situaties, waar dit onder meer tot uiting komt.
Maar om bij de Koorkerkgemeenschap te blijven: Laten we die gewone “liefste”
momenten bij de cantorij eens onder de loep nemen. Daar springen een aantal
mensen in het oog: Aleida de altijd optimistische dirigente, die ons met humor
stimuleert ons best te doen zo veel we kunnen, Nic die zorgt dat we de nodige
bladmuziek tijdig krijgen, Matthieu die ons in voorkomende gevallen op
voortreffelijke wijze begeleidt en Johan en Henk die beurtelings voor de koffie
zorgen. Je staat er zo niet bij stil, maar als je het beseft, wordt je er blij en
dankbaar van.
Nog meer van die momenten als je de gang van zaken bij de repetities nagaat.
Ongeveer een half uur voor de officiële start van de repetitie, beginnen
cantorijleden al met koffiedrinken en babbelen: Ze wisselen hun wel en wee uit,
niet zelden opgeluisterd door orgelspel van Matthieu, die zich voorbereidt op de
aanstaande kerkdienst. Wanneer iemand jarig is, wordt de repetitievreugde
verhoogd door een traktatie, waarna de jarige wordt beloond met een “lang zal ze
leven”.
De leden die langdurig ziek zijn of van wie iemand in de naaste familie is
overleden, ontvangen een door Nellie gemaakte kaart en een bloemetje (betaald
uit de bijdragen van de leden). De cantorij toont overigens ook zijn verbondenheid
met de overledene en de nabestaanden in het zingen tijdens de
herinneringsdienst van een overleden cantorij lid.

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.koorkerk.nl

RGMZ, secr. Daan Sauer
Tel.0118-474712
e: secr.rgmz@gmail.com

VVPM secr.Richard Oldenziel
Tel.0115-623147
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
e: johanklumpenaar@xs4all.nl

Weer terug naar de repetities. Er vindt een warming up plaats. Ja, het is top sport!
Aleida probeert onze stem klaar te stomen door ons allerlei gymnastische
oefeningen te laten doen. Niet alleen met armen en benen, maar ook met de
mond. Hierbij moeten we vreemde al dan niet muzikale geluiden uitstoten.
Dan proberen we een lied te produceren!
Iedere partij wordt doorgenomen. Soms ontstaat er dan grappige rivaliteit tussen
twee groepen, zoals tussen tenoren en bassen.
Zo maar een paar uitspraken van Aleida: “Dat was bijna goed!” (terwijl het niet zo
best is); “Niet zo treurig kijken!” (En o wonder, als we daarna opgewekt kijken,
gaat het zingen beter).
En daar is dan het einde van de repetitie: Wederom koffie drinken. Een klein
groepje in wisselende samenstelling gaat daarna gezamenlijk soep eten.

Eindredacteur Vierpas:

Zou het niet aan deze soort “liefste” momenten liggen dat de cantorij van de
Koorkerkgemeenschap uitgegroeid is tot een koor van bijna 40 leden?
Dick de Vlieger.

NL52INGB0000218595 t.n.v.
VVHM wijkkas Koorkerkgemeenschap.
VVHM: NL81INGB0000148233
t.n.v. VVHM
RGMZ: NL38INGB0000630321
t.n.v. Remonstrantse Gemeente
Midden-Zeeland.

De volgende maand in deze rubriek: Berend van der Veen.

Vacant

Layout Vierpas:
Joke van den Heuvel
e: jwh@zeelandnet.nl

Doorgeven ziekte,
Aanvragen bezoek:

Els Koole tel. 06-19036870
e: joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
Tel. 0118-629300
e: jmo@zeelandnet.nl

Rekeningnrs. Koorkerk:
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