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Vanuit de
kerkenraad
Bij ons in de straat is het
vandaag rommelmarkt. U kent
het wel: er staat van alles en
nog wat uitgestald waar
mensen afscheid van nemen
met het idee dat een ander er
wellicht nog iets aan heeft. Ooit
aangeschaft en nuttig of leuk
geweest maar niet meer
passend bij de levensfase
waarin de eigenaar nu terecht is
gekomen. Ik kan me een
conference herinneren (van wie
weet ik niet meer, maar ik
vermoed Fons Jansen) waarin
hetzelfde
gebeurt
met
geloofsopvattingen. De roomskatholieke kerk nam in de jaren
zestig afstand van een deel van
de symboliek en de
protestanten namen deze
symboliek met graagte over.
Wellicht gebeurt dat op
individueel vlak ook wel. Ik heb
op religieus gebied een aantal
ideeën van me afgeschud die ik
vroeger meegekregen heb; die
zijn soms gewoon verdwenen
en soms vervangen door
andere opvattingen. Het is goed
om af en toe de bezem door je
geloofsleven te halen en
opvattingen kritisch te bezien;
zo ontstaat er ruimte voor een
nieuw inzicht, dat ook weer een
poosje mee mag. Totdat het tijd
is om ook dat weer op te
ruimen en open te staan voor
hetgeen zomaar op straat ligt.
Jorieke Meijer

Ei!
Een Zeeuwse uitdrukking van ver
verbazing met een vleugje ingehouden
bewondering; tsjongejonge!
Bijvoorbeeld omdat er alweer een
nieuwe Vierpas voor u ligt.
Een mooi visitekaartje...
Of straks als er nieuwe kunstwerken
te zien zijn, gewijd aan zee en land
(zie Inekes voorproefje voor de
dienst van 24 juni, op z’n Zeêuws…)
Het beheersen van een eigen
Het slot Wittgenstein
stein bij Bad Laasphe, Duitsland
streektaal is rijkdom.
Ik las in Trouw bij Marijn de Vries: “Een Drent verstaat de kunst veel te zeggen met weinig
woorden. Dat is misschien wel knapper dan weinig zeggen met veel woorden.” Het Zeeuws
is daar ook goed in. Om met Ludwig Wittgenstein te spreken: “Was sich überhaupt sagen
lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muss man
schweigen.”
(Deze Wittgenstein kwam uit Wenen, en dus niet, althans niet rechtstreeks, uit het
gelijknamige gr
graafschap in Noordrijn-Westfalen;
Westfalen; maar ik vond het wel een leuk plaatje…)
Wim Wattel

Bob Viveen ontving een Koninklijke onderscheiding!
o
Op 6 mei was er een dialoogdienst waarvoor ds. Ineke de Feijter Bob Viveen als
gesprekspartner had uitgenodigd. De religieuze verbinding van Bluegrass
(country/folkmuziek) kwam volop aanbod. Deze dienst was een unieke
gelegenheid om Bob te bedanken voor zzijn
ijn jarenlange voorzitterschap van de
kerkenraad.
Hij werd daarbij
verrast door het
live-optreden
van het duo
@GentleBluemusic
(Mireille
Schinkelshoek
en
Ruud
de
Bruin).
Aan het slot van
deze
dienst
kwam de burgemeester
van
Veere de nog veel
bredere
maatschappelijke inzet te onderstrepen met de uitreiking van een Koninklijke
Onderscheiding.

Ter gelegenheid hiervan werd Bob (en zijn echtgenote José) toegesproken door Richard
Oldenziel, secretaris van de VVHM (en ook jarenlang scriba a.i. van de kerkenraad)
kerkenraad). Hij deed dat
namens de kerkenraad van de Koorkerkgemeenschap, namens de VVHM , de Remonstrantse
Gemeente Midden Zeeland, de St. de Schakel, de St. Behoud Pieter Gerrits Orgel en ook namens
veel andere organisaties en personen.
Richard memoreerde dat hij al die jaren met stijgende bewondering en verbazing naar Bob had
gekeken hoe hij al die activiteiten kon opbrengen, zoveel besturen zoveel zorgen, m
maar ook
zoveel voldoening. Het waren, zeker in de laatste jaren, vaak bewogen en woelige jaren. Er
speelden en spelen verschillende zaken en problemen.
In het verlengde van deze Koninklijke Onderscheiding kan hij zich spiegelen (volgens Richard) aan
dee stichter van het Oranjehuis hier in Nederland, Willem van Oranje.
Zijn devies was:
“Saevis tranquillus in undis”, vertaalt: “Rustig te midden van woelende baren”.
Ook Bob bleef rustig daar waar een ander soms zou zijn ontploft.
Tenslotte had Richard nogg een kort woord tot José. Zonder haar steun had Bob dit al die jaren niet
kunnen doen. Vele uren heeft zij hem moeten “afstaan” voor weer eens een vergadering. Hier in
de buurt of ergens in het land. En ook de kinderen zullen wel eens gedacht hebben: Moet je nu al
weer weg? Volgens Richard had Jose om die reden deze onderscheiding geheel meeverdiend.
Na afloop was er gelegenheid om de familie te feliciteren in de Wandelkerk. Tijdens deze receptie
kreeg Bob nog een videoboodschap van de inmiddels oud
oud-voorzitter van de generale synode van
de PKN ds. Karin van den Broeke. Zij bedankt daarin Bob voor zijn kritische, weloverwogen en
verbindende houding, hetgeen ten goede kwam aan de besluitvorming.
Richard Oldenziel.

Kerkdiensten
10-jun
10
ds. Monique van Zoest
17-jun
17
ds. Ivo de Jong
25-jun
25
ds. Ineke de Feijter
1-jul
1
ds. Lennart Heuvelman
8-jul
8
ds. Tina Geels
15-jul
15
ds. Menso Rappoldt
22-jul
22
ds. Ineke de Feijter

Een druk bezochte dienst op 6 mei jl. met live Bluegrass muziek, van Ruud de Bruine en Mireille
Schinkelshoek als verrassing voor Bob Viveen..

Onder toeziend oog van José,, naar wie de dank van de Koorkerk, -verwoord door
Richard Oldenziel-, uitdrukkelijk ook uitging.

Alle foto's : Joop Tillema.
Met dank !

Met vervolgens in de Wandelkerk vele felicitaties op een druk bezochte receptie,
waarvoor velen zich inzetten. Een wonder dat we alle voorbereidingen, met een
fantastisch draaiboek van Wim van Liere, zolang geheim wisten te houden. Dank
aan allen!!

Afscheid voorzitterschap kerkenraad 6 mei 2018
Op 6 mei in een dialoogdienst nam ik afscheid van 11 jaar voorzitterschap van de
kerkenraad van de Koorkerk. Feitelijk was vanaf 2017 Jorieke Meijer al voorzitter
van de kerkenraad. Formeel blijf ik nog tot einde dit jaar ambtsdrager, omdat mijn
synodetermijn tot 2019 loopt.
In de dienst kwam in de dialoog mijn persoonlijke inspiratie naar voren met het
lied "Walk
Walk with me
me".
Het in gesprek gaan over keuzen en twijfels en de zin van je leven is voor mij van
grote beteken
betekenis.
is. Ik doe dat in wandelingen met onze hond. Afgelopen zaterdag
kwam dat bij de uitvaart van een vriend ook naar voren. Men vertelde, dat hij na
het overlijden van zijn hond hij met een vriend en diens hond toch in een
wandeling met elkaar de diepte zocht
zochten.
De dialoogdienst had onverwachte kanten door het plotseling optreden van live
musici en veel onverwachte familie en vrienden, waarbij het me pas duidelijk
werd bij het verschijnen van de burgemeester.

Ik dank allen die zich zo hebben ingezet om zo’n grootse dag te organiseren. Het
aanvragen van een koninklijke onderscheiding is geen sinecure, daarvoor moet in
stilte het nodige zoekwerk worden verricht.
Ik dank Ineke en vooral Richard Oldenziel en natuurlijk mijn lieve echtgenote José
en dochter Anneloes, mijn vroegere secretaresse Klazien en natuurlijk mijn trouwe
watersportvriend en biljartvriend Bert Doornekamp, mijn biljart
biljart- en
Koorkerkvriend Jaap Tas en mijn tennisvereniging in Serooskerke en n
natuurlijk
mijn oude directeur Siert Knigge.
Voor de voorbereiding allemaal in het geheim waren - zo ik gezien heb - Wim van
Liere en Gert Kooiman en vele anderen die hebben bijgedragen aan de
voorbereiding van een grootse receptie veel dank verschuldigd.
Ook uitzonderlijk was de geweldige film van Aron Ludikhuijze, die ik inmiddels
mocht ontvangen en van genieten.
Warm was ook het commentaar van tot dit jaar onze praeses van de synode van
de PKN Karin van der Broeke, die ik de afgelopen jaren elk jaar meem
meemaakte in
innerverende synode zittingen in Lunteren, Doorn en Utrecht. Het begon in 2012
met een voorbespreking voor de synode bij haar thuis in Wissenkerke.
Bij de nadere kennismaking van het duo d
dat optrad in de Koorkerk en nog speelde
in de Wandelkerk (Mireille
Mireille Schinkelshoek en Ruud de Bruin
Bruin, die optreden onder
de naam Gentle blue) kwamen de herinneringen boven.
https://www.facebook.com/gentlebluemusic/
Mireille herinnerde ik nog van mijn onverwachte surprise party in 1997 ter
gelegenheid van mijn 50e verjaardag door José in onze tuin georganiseerd, waar
van de Koorkerk ook Addy Haverman, Jaap Everste en Jaap Kerpestein aanwezig
waren als medebestuurders van de VVHM. Zij was toen lead zange
zangeres in Except 2
een zeven persoons Bluegrass formatie.
Zelf geniet ik na van de onvergetelijke 6 mei 2018.
Bob Viveen

Opbrengst
collecten.

bijzondere

In de kerkdienst van 29 april
is gecollecteerd voor de
Stichting
Boukarabou
Nederland. De opbrengst van
de collecte bedraagt
€ 235,35. Namens de
Stichting hartelijk dank voor
uw bijdrage!!
Ook de Centrale Diaconie
ondersteunt de Stichting
middels de giftenadvieslijst
gifte
2018 door een bedrag van
€ 500,-500, ter beschikking te
stellen.
Al met al een goede
ondersteuning
van
Boukarabou in haar project
van de bouw en inrichting
van een compound met
onder
meer
een
kindertehuis, kleinschalige
woningen, werkplaatsen en
een bananenplantage in
Gambia. En dat gericht op
gehandicapte
kinderen,
wezen
en
andere
hulpbehoevenden, waarbij
het
stimuleren
van
zelfredzaamheid en een
zelfstandig bestaan centraal
staat. Voor meer info
www.bouka
www.boukarabou.com
In de Pinksterdienst was de
diaconale collecte bestemd
voor het Noodfonds van Kerk
in Actie. De opbrengst
hiervan bedraagt € 322,36.
Het is goed om op deze wijze
bij te kunnen dragen aan de
nood van (stille) rampen als
gevolg van natuur en oorlog.
oorlo
Ook hiervoor hartelijk dank.

Fotoverslag
ontmoetingsbijeenkomst
70+ op 17 april
Ruim 50 70+ Koorkerkers
kwamen
naar
de
ontmoetingsmiddag, waar
zij genoten van het
programma: ‘Als daar
muziek voor is’, met een
inleiding en muziek van
Mathieu (waarvoor dank!)
afgewisseld
met
gedichten gebracht door
Ineke. En bovenal van
ontmoeting.
De bezoekgroep werd
eens in het zonnetje gezet
voor hun al jarenlang
trouw bezoekwerk.
In het bijzonder Mia
Elmont, die niet alleen
jarenlang de bezoekgroep
coördineerde, en ook zelf
vele bezoeken bracht,
maar
ook
vele
ontmoetingsmiddagen
organiseerde.
Namens
de
hele
Koorkerkgemeenschap:
heel hartelijk dank, Mia,
voor je trouwe pastorale
inzet!

Vervolg fotoverslag 17 april.

Dienst 24 juni: ‘Heeft de
regen een vader’?
"Erme Job", zo luidt de titel van de
Zeeuwse vertaling van het verhaal van
Job. Al eeuwenlang spreekt het tot de
verbeelding. Tijdloze wereldliteratuur.
Op talloze manieren verbeeld en
verklankt.
“Er was eens …”. Zo begint het, als een
sprookje. “En ze leefden nog lang en
gelukkig”,
verwacht
je,
bijna
automatisch, aan het einde. Maar is dat
zo? Het is een bizar verhaal, dat
schuurt en wringt, en steeds met onze
verwachtingen speelt. Over lijden,
vergelding, vriendschap en trouw. Met
merkwaardige hoofdrolspelers en een
ongehoorde rol van een God met
hemelse visite en antwoorden die
minstens evenveel vragen oproepen.
De Koorkerk zal deze zondag voor het
eerst getooid zijn met een installatie
van beeldend kunstenaar Steven
Aalders, getiteld: ZEE/LAND. Met o.a.
twee manshoge monochrome doeken
die in twee van de spitsboogvormige
nissen tegen de wand leunen als twee
heilige figuren in hun nis. Hun kleuren,
die refereren aan water, zee, lucht en
land, (Zeeland), veranderen in de
steeds wisselende lichtinval van de
Koorkerk van karakter. Aalders werd
geïnspireerd door Mondriaans Zeeuwse
periode van 100 jaar gelden en door
Genesis (scheiding van land en water).
Daarnaast is er op de wand onder het
orgel een diptiek met een verticale
verdeling in acht banen, zes in heldere
kleuren van het spectrum plus zwart en
wit.
Spannend wordt het om te bezien of en
hoe het verhaal van Job, deze
kunstwerken, en de muziek van de
cantorij, die deze ochtend zingt o.l.v.
Petra Wagemaker, en Mathieu Meijs op
het orgel, een verbinding aangaan. De
lezing komt uit ‘Erme Job’ (d.w.z. in het
Zeeuws, gelezen door Krina Wattel,
met een vertaling in het Nederlands op
papier).
U bent meer dan welkom!
Hartelijke groet,
Ineke de Feijter

Steven Aalders
exposeert
ZEE/LAND in de
Koorkerk
Zaterdag 23 juni wordt de
tentoonstelling geopend van
beeldend kunstenaar Steven
Aalders.
Steven is geboren in 1959 te
Middelburg. Hij is de zoon van ds.
Aalders die in destijds verbonden
was aan de Nieuwe Kerk.
Steven woont en werkt in
Amsterdam. Hij kreeg zijn
opleiding aan de Rietveld
Academie in Amsterdam, de
Ateliers ’63 in Haarlem en in
Londen bij Croydon College of
Art. Hij exposeerde in o.a.
Stedelijk Museum Amsterdam,
Schunk Haarlem, Museum
Kurhaus in Kleef en S.M.A.K. te
Gent. In 1986 kreeg hij de
Koninklijke onderscheiding in Fine
Arts. Zijn belangrijkste werken
worden gerekend tot het
Concretisme.
De tentoonstelling bestaat uit
twee manshoge doeken en staan
op blokken en leunen tegen de
wand als twee heilige figuren in
hun
nis
en
twee
olieverfschilderijen onder het
orgel. Het werk van Aalders heeft
een relatie met de Amerikaanse
componist Morton Feldman.
De tentoonstelling wordt
geopend op zaterdag 23 juni
om15:30 uur met een
orgelconcert van 20 minuten met
muziek van o.a. Morton Feldman
en uitgevoerd door de bekende
Middelburgse organist Rien
Balkenende.

De diaconale collecten in
de maand juni.

Studiedagen voor
Liturgie en
Kerkmuziek.
Het thema "Nu
laat ons gaan –
Hoeven 2018".
Aleida Post veel succes
gewenst met o.a. de
medewerking aan de
Studiedagen "Liturgie en
Kerkmuziek" van 17 t/m
20 juli in Hoeven.
Mensen die zich willen
aanmelden vinden alle
informatie op :
https://www.protestants
ekerk.nl/actief-in-dekerk/leren/trainingen/we
rkweek-voor-liturgie-enkerkmuziek-2

Zondag 10 juni is de diaconale (rode
zak)collecte bestemd voor het werk van
Kerk in Actie / Werelddiaconaat.
Centraal staat het project:
Bijenhouden biedt jongeren toekomst.
Veel jongeren die in Guatemala tot de
Maya-bevolking
behoren
hebben
nauwelijks toegang tot onderwijs en
weinig kans op werk. Vredescentrum
Barbara Ford, partner van Kerk in Actie,
biedt deze jongeren daarom een
vakopleiding
aan.
Ze
krijgen
bijvoorbeeld een imkersopleiding of
een opleiding textiel bedrukken. De
organisatie brengt hen samen in
coöperaties, waar ze gezamenlijk een
onderneming starten. Ook leren de
jongeren op te komen voor hun
rechten. Ze krĳgen zo een unieke kans
om een eigen inkomen te verwerven en
hun levensomstandigheden structureel
te verbeteren.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren
een vakopleiding bieden en 400
jongeren trainen in (mensen)rechten,
en hen zo hoop geven op een goede
toekomst. Met de opbrengst van de
collecte steunt Kerk in Actie
Vredescentrum Barbara Ford.
Helpt u ook deze jongeren?
Bij voorbaat hartelijk dank.
De diaconale collecten op de overige
zondagen in juni zijn bestemd voor het
reguliere werk van de Centrale
Diaconie van de PGM, veelal gericht op
ondersteuning van organisaties en
mensen ter plaatse en in de regio.
Bijdragen en /of extra giften aan
bovengenoemde collecten zijn ook
mogelijk door een bedrag over te
maken op rekeningnummer NL 50
RABO 0385 3828 71 t.n.v. Centrale
Diaconie PGM onder vermelding van
het collectedoel.
Namens de Taakgroep Diaconaat
Chris Lobbezoo

Allemaal de liefste
Allemaal de liefste, tja, het zijn er zo veel als ik op mijn leven terug kijk. Er komen
nieuwe bij en sommige zakken weg in de vergetelheid. Maar blijvend zijn mijn
kinderen, kleinkinderen en uiteraard mijn vrouw. Zij weet het beste in mij boven
te halen. Wij zijn nu al weer 34 jaar samen.
Dan heb ik mijn vrienden, nog vanuit mijn werk. Wij komen al 17 jaar regelmatig
bij elkaar, waarmee het verleden aan het heden gekoppeld blijft.
En mijn familie in Groningen, de roots van mijn ouders. Ook met hen heb ik ieder
jaar een hartverwarmende reünie.
Familie en vrienden zijn belangrijk in mijn leven. Daarnaast heb ik mijn
bezigheden, mijn sport, skiën en hardlopen doe ik helaas niet meer, petanque op
wedstrijdniveau wel. Door met en tegen anderen te spelen verbind ik me met
mensen.
Ook mijn hobby’s zoals aquarelleren, werken met hout, wandelen in de natuur
met de honden in alle seizoenen en weersomstandigheden, en niet te vergeten
het zingen, vormen een essentieel onderdeel in mijn leven.
Wat zeker niet ongenoemd mag
ag blijven is mijn passie voor klassieke muziek. Bach
met zijn cantates, aria’s en recitatieven. De Mattheüs Passie ieder jaar. Strawinsky
en Poulenc, hun composities waarin het leven zo uitbundig bruisen kan. Milhaud
met zijn La Creation du Monde, schitte
schitterend door zijn eenvoud. Reinecke, op wiens
fluitconcert ik zo heerlijk wegdrijven kan. Voor al mijn stemmingen is wel muziek
om hen te versterken of om te buigen.
Ik geniet van mijn huis in Vrouwenpolder, van de kippen die rondscharrelen in de
tuin en geen
n plantje ongemoeid laten. Die zo veel eieren leggen dat alle buren
ervan mee eten. Van het uitzicht vanaf de Veerse Dam over het soms zilverige
meer op de skyline van Veere. Kleine liefsten misschien, maar medesmaakmakers
in mijn leven.
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Doorgeven ziekte,
Aanvragen bezoek:

Ik voel mij thuis bij de mensen van de koorkerkgemeenschap in onze schitterende
kerk met haar mooie lichtinval. Het mooie orgelspel dat mij af en toe zó ontroeren
kan. Ik zing mee in de cantorij en beleef daar veel aan.
Mijn meest recente allerliefste liefste is echte
echter de geslaagde operatie die ik
onderging. Blijdschap en dankbaarheid aan het Hogere die ik God noem
overheersen. Ik kreeg een stukje nieuw leven cadeau.
Al met al een kleurenpalet van liefsten die ik koester.
Berend van der Veen
Tom Souwer verzorgt de volgende
lgende rubriek.

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