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Leuk aanbod
Omdat één van onze kosters
volgend jaar stopt is dit een
uitgelezen kans om u aan
temelden
als
nieuwe
koster(es).
Hoewel het werkwoord
“kosteren” niet in het
woordenboek staat, roept
het wel direct associaties op
met “koesteren”. Beide
woorden geven de inhoud
van het werk goed weer.
Ervoor zorgen dat de
inrichting van de kerk goed
op orde is, zodat de
gemeente ongestoord zijn
eredienst kan vieren. Het is
praktisch, leuk en dankbaar
werk. Je ziet wat je doet en
het wordt nog gewaardeerd
ook. Nieuwkomers in onze
Koorkerkgemeenschap biedt
het bovendien dé kans om
snel veel gemeenteleden te
leren kennen en zelf bekend
te worden.Gemiddeld draait
u 7 diensten per jaar. Bij
meerdere
aanmeldingen
daalt
dat
aantal.
De
onderlinge band tussen de
kosters is prima: een dienst
ruilen i.v.m. persoonlijke
omstandigheden is nooit een
probleem. Het zou prettig
zijn als ook dames zich
zouden aanmelden, want de
V-M samen-stelling van ons
kostersbestand
is
niet
bepaald
in
overeenstemming met die van onze
gemeente.Nadere
inlichtingen over het werk en
aanmelden daarvoor kan bij
de coördinator van de
kosters: Henk Kappers, tel.
0118-639420
of
email:
hkappers@zeelandnet.nl

Dubbel-zinnig
Van Tonny Vercouteren kreeg ik deze
foto uit een straatje in de oude stad van
Bilbao. Het zijn eigenlijk twee vierpassen
door elkaar heen – zinvol beeld voor
een dubbelnummer.
Het is een straatrooster of zoiets, een
putdeksel. Zinnigerwijs moet je het dus
horizontaal zien, in het platte vlak.
Overigens niet platvloers; daar denk ik
toch iets anders bij.
Niet zomaar een afvoerputje.
straatbeeld Bilbao, Spanje
Iemand heeft z’n best gedaan om er iets moois van te maken. Misschien toegang
tot “de ondergrondse kerk”, of is dat nou weer onzinnig, te verticaal gedacht?
Over verticaal gesproken: ik wens u een hemelse vakantie toe (dubbelzinnig…?),
waarin u het alledaagse kunt ontstijgen. En daarna, straks in september: weer met
beide benen op de grond!
Tot dan,
Wim Wattel

Dienst 22 juli: Lekker buitje
Hoe dat deugd kan doen, in de zomer. Na zo’n dag met schroeiende hitte. ‘Lekker
buitje’, zeggen we dan. Steeds vaker is dat buitje een -bijna tropische- stortbui. En
niet meer de zachte zomerregen, zoals ik die mij herinner van vroeger. Ons
klimaat verandert; de zomers zijn
onvoorspelbaar.
Zullen wij dit soort zomers nooit
meer zien?” dicht Kees Stip in
zijn ‘sonnetten van bedreigd
geluk’.
Die vraag dient vandaag de dag
letterlijk genomen.
In zijn encycliek Laudato Si
bepleit Paus Franciscus een
‘integrale ecologie’, waarin
gerechtigheid, vrede en duurzame
zorg voor de natuur samengaan.
Hieruit lezen we een citaat, naast een tekst uit Leviticus.
In deze dienst delen we brood en wijn en zingen we o.a. de zomerpsalm, met
daarin de regels: ‘De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven, als mens, die
lied en licht en zomer door wil geven’.
Welkom!
Ineke de Feijter

Zestigers en 60- minners: uitnodiging
Graag nodigen we jullie uit voor een bijeenkomst op vrijdag 7 september in de
Koorkerk.
Met als thema: ‘Van Soeter Cokene en wording en ontwikkeling van het
Abdijcomplex’.
Stadsgids voor gespecialiseerde wandelingen Willem van den Broeke (emeritus
economisch historicus aan de Universiteit Utrecht/Roosevelt College) zal ons
rondleiden door het Abdijcomplex. Een unieke wandeling langs plaatsen waar je
anders niet komt, met o.a. een bezoek aan de crypte, de Statenzaal en de
kruidentuin. En een mogelijkheid om meer te weten te komen over de historische
achtergronden van de Abdij, waar de Koorkerk deel van uit maakt.
Vervolgens gaan we in de Koorkerk met elkaar eten; en wel een ‘middeleeuwse’
maaltijd. Marijn de Valk gaat voor ons koken uit het boek ‘Van soeter cokene’ van
Johanna van Winter. Met op het menu: ‘Jacobijnensop met coeck’, ‘taylours’ en
‘roffioelen’ en roomtaartjes toe.
En omdat Willem een boeiend
verteller is (en wellicht niet
iedereen er ’s middags bij kan
zijn), zal hij na de maaltijd, in
de Koorkerk een (interactieve)
lezing geven over wording en
ontwikkeling van het
abdijcomplex. (Die overigens
niet overlapt met de
rondleiding).
We komen samen in de
Koorkerk om 15.50 uur. De
rondleiding start om 16 uur
stipt (in verband met
beveiliging kunnen we slechts
tot 17 uur terecht in Statenzaal
en crypte). Om 17.30 uur is er
een aperitief en kan wie ’s
middags nog moet werken
aanschuiven, voor de
middeleeuwse maaltijd.
Om 19.30 uur start de lezing door Willem van den Broeke. Ineke de Feijter sluit het
geheel af om 20.30 uur.
Wie de rondleiding mee wil maken wordt aangeraden zo snel mogelijk in te
schrijven want het aantal plaatsen is beperkt tot 25.
Voor aperitief en maaltijd wordt een bijdrage gevraagd van € 10 p.p., te betalen op
de avond zelf. Ook in dat geval graag opgeven. Dat kan per mail bij: Marijn de Valk
marijndevalk@hetnet.nl (Tot uiterlijk 15 augustus). Vermeld daarbij a.u.b. bij
welke onderdelen je aanwezig kunt/wilt zijn (rondleiding/eten/lezing).
Helpende handen in de keuken, de dag van tevoren, zijn zeker welkom. Dus wie
eens middeleeuws wil leren koken: graag een telefoontje naar Marijn de Valk,
0118-61 66 09.
We hopen jullie te mogen verwelkomen!
Met een hartelijke groet, namens Marijn en Willem,
Ineke de Feijter

Kerkdiensten
1 juli
ds. Lennart Heuvelman
8 juli
ds. Tina Geels
15 juli
ds. Menso Rappoldt
22 juli
ds. Ineke de Feijter
29 juli
ds. Joep de Valk
5 aug
ds. Eric Cossee
12 aug
ds. Foekje Dijk
19 aug
ds. Jan Klijnsma
26 aug
Kloosterkerk
2 sep
ds. Ineke de Feijter

Dienst 2 september: Van generatie op generatie?
Weerbarstige woorden

Het thema van de dienst
van 8 juli is:
In welk verhaal woon jij?
We zien dat veel, vooral
jonge mensen, verlangen
naar een groter verhaal
dan hun eigen kleine
story.
Het essay over de
verrassende comeback
van religie, van journalist
Yvonne Zonderop
bevestigt mijn
vermoeden.
Aan de hand van eigen
ervaring werk ik dit thema
uit.

Alvast een korte vooruitblik op de dienst van 2 september. Dan zal het gaan over
weerbarstige woorden. Zoals die uit Exodus 34, waar gesproken wordt over een
God die liefdevol is en genadig, vergevingsgezind tot in het 1000e geslacht. Maar
‘niet alles ongestraft laat’. Met name ‘de schuld van de ouders’ wordt hier
genoemd. Die hij ‘bezoekt’ aan de kinderen, de kleinkinderen, en ook het derde
geslacht en het vierde’. Betekent dat dat zij ‘boeten’? Hoe valt deze tekst te
verstaan?
Opvallend is dat de ‘goedertierenheid’ bijna ongelimiteerd doorwerkt in de
generaties. Maar dat er een grens wordt gesteld aan de doorwerking van ‘de
ongerechtigheid’ van geslacht op geslacht. M.a.w. dat de consequenties voor de
kinderen,
kleinkinderen
en
achterkleinkinderen
van
belastende
levensproblematiek van de volwassenen moeten kunnen stoppen. Om de
noodlottige keten van doorwerking van moeiten, schulden en wonden van
generatie op generatie te doorbreken. Dat elk mens precies daarvoor zorg moet
dragen; toekomstgericht, ‘tot aan de kleinkinderen toe’.

ds.Tina Geels
Predikant Vrijzinnig Delft

Dr. Hanneke Meulink-Korf, grondlegger van het contextuele pastoraat 2 september in de
Koorkerk

Daarover gaat dr. Hanneke Meulink-Korf ons inleiden en met ons het gesprek aan.
Van haar leerde ik niet alleen het pastoraat, zij was in moeilijke tijden ook pastor
(voor mij en mijn gezin) en een dierbare vriendin. Hanneke is emeritus docent
pastoraat aan verschillende Nederlandse universiteiten en heeft daarnaast een
praktijk als familietherapeut. In de jaren ’80 introduceerde zij (samen met Aat van
Rhijn) de intergenerationele en contextuele benadering in het pastoraat in
Nederland. Later promoveerde zij op het denken van de Amerikaans-Hongaarse
psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy in combinatie met de filosofie van Emmanuel
Levinas.
Een bijzondere dienst, voor iedereen die geboeid is door familiale verhoudingen
en een problematiek die ons allemaal betreft. Van harte welkom!
Ineke de Feijter

Terugblik 20 mei
‘In de geest van vriendschap en communicatie’, daarover ging het met Pinksteren.
Die zich in vele talen, en op vele manieren, kan voordoen. En in het bijzonder over
die speciale vorm van communicatie: dialoog. Daarover hield em. prof
internationale communicatie, Cees Hamelink, een gloedvolle en mooie
overdenking.
Omlijst met een prachtige muzikale dialoog tussen zijn
vibrandoneon en de vleugel, bespeeld door Jean Louis van Dam. Zij speelden van
hun cd Friendship o.a. Vocalise van Rachmanivov, Salut ‘d’Amour van E. Elgar en
Cinema Paradiso van E. Morricone naast werk uit het Joodse Klezmer repertoire.
Zeer de moeite waard, we hebben ervan genoten (en, zo lieten Cees en Jean Louis
naderhand weten, zij ook!)

OPPAS OPPAS
OPPAS OPPAS
Wie vindt het leuk en
gezellig om mee te
draaien
in het oppasteam van de
Koorkerk op
zondagmorgen?
Kun je traplopen, houd je
van een lach en vind je
een kindertraantje en een
neusje poetsen af en toe
ook niet erg,
meld je dan aan of vraag
inlichtingen bij:

Buren op de koffie

Vanuit de kerkenraad

Op uitnodiging van de kerkenraad is
gesproken met vertegenwoordigers van
de Nieuwe Kerkgemeente. Het was al
een lang gekoesterde wens om met
elkaar kennis te maken en te
verkennen wat wij voor elkaar kunnen
betekenen.
Concreet hebben we afgesproken
elkaar te informeren over elkaars
activiteiten en deze door te geven, in
ons geval, via de Vierpas.

De zomerperiode is bij uitstek de tijd
waar ruimte kan ontstaan om je leven
van een afstandje te bekijken. Vaste
afspraken vervallen, de avonden zijn
minder gevuld met activiteiten en ook
op het werk gaan vergaderingen niet
door omdat velen weg zijn. Tijd om
weer eens in het gras te liggen en te
kijken naar de wolken die overdrijven.
Wie heeft zich als kind niet op die
manier vermaakt? We stelden vragen
als “wat zie jij?”, “welk dier is dat?”,
“welk land is dat?”. We lieten onze
fantasie gaan en die mocht overal
naartoe: elke vraag was goed en elk
antwoord was goed. In het dagelijks
leven (druk, druk, druk), kijken we niet
meer naar de wolken, we kijken
omlaag, we kijken misschien niet eens
meer naar elkaar maar naar een
piepklein schermpje: daar speelt zich
een groot deel van ons leven af, menen
we.
Maar,
zoals
onze
zeer
gewaardeerde gastpredikant Ivo de
Jong aanhaalde, waarom luisteren we
niet vaker naar Ramses Shaffy wanneer
hij zingt : “hoog Sammie, kijk omhoog
Sammie, want daarboven is de blauwe
lucht”?. Laten we deze zomer weer
eens op ons rug in het gras gaan liggen
en naar de wolken kijken: laten we
onszelf weer eens alle vragen stellen
die in ons opkomen en alle antwoorden
zijn goed.

Wist u dat:
-

Riks Lobbezoo-Klaassen,
nijbeets3@zeelandnet.nl

-

-

-

Het Oppasrooster :
Zondag 8 Juli:
Riks Lobbezoo-Klaassen
Zondag 5 Augustus:
Nienke Slumb
Zondag 12 Augustus:
Riks Lobbezoo-Klaassen
Zondag 26 Augustus:
Leida Boone

-

u iedere dinsdagochtend
tussen 10.00 en 12.00 uur van
harte welkom bent in Het Hofje
voor een kopje koffie of thee. Er
wordt gepraat en er wordt naar
u geluisterd. U vindt er iemand
om een spelletje mee te doen.
De inloopochtend is er voor
jong en oud en iedereen daar
tussenin.
u iedere laatste
donderdagavond van de maand
in het Hofje kunt genieten van
een drie-gangen-menu, bereid
en geserveerd door een aantal
enthousiaste vrijwilligers.
er een eetcafé (ofwel)
‘Smikkelhove’ is. Daar is de deur
geopend in het Hofje op de
woensdag om 17:30 uur. Hier
worden eenpansmaaltijden in
buffetvorm aangeboden.
u meer informatie vindt in het
Middelburgs Kerkblad of de
website van de Nieuwe
Kerkgemeente
https://nieuwekerkgemeente.nl
/activiteiten
de eetactiviteiten weer starten
in september, dus niet in de
maanden juli en augustus.
er filmhuizen zijn met een
aanbod van films die tot
nadenken stemmen.

Jorieke Meijer

Nieuws Remonstrantse Gemeente Midden
Midden-Zeeland
We vierden de 65ste verjaardag van de Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland
met een geslaagde dagtocht op 22 april jongstleden. Een volle bus Koorkerkers
reed deze dag naar Zundert. In het Van Gogh
Gogh-kerkje hebben scheidend voorzitter
Thilly van der Rijst-Ribbius
Ribbius en Ineke de FFeijter mooie, feestelijke woorden
gesproken. Tot plotseling, onverwacht, Arminius en Gomarus al orerend binnen
kwamen wandelen, in de personen van Maarten ’t Hooft en Hans Vreeke. Om ons
in hoog tempo een overzicht te geven van de roemruchte geschiedenis vvan de
remonstranten in Nederland en Zeeland! Samen met een gezamenlijke maaltijd,
een bezoek aan het Van Gogh Museum, een dorpswandeling en een gezellige
borrel, kunnen we terug kijken op een mooie dag.
Toekomst
In de vorige bijdrage stond de vraag centraal welke specifieke fleur en kleur
vandaag de dag kan worden ingebracht in de Koorkerkgemeenschap, vanuit de
remonstrantse traditie.
In de laatste bestuursvergadering hebben we de vraag iets anders benaderd.
Vanuit het remonstrantse gedachtengoed en haar streven naar vrije dialoog in
gelijkwaardigheid, zal de relevantie moeten blijken uit de kwaliteit die we
allereerst in en samen met de veelkleurige Koorkerkgemeenschap in alle
bescheidenheid proberen in te brengen voor de toekomst.
De komende maanden
n willen we onze tijd en energie gebruiken om via een kleine
enquête te onderzoeken wat er leeft onder de RGMZ leden en vrienden. Wat de
toekomstverwachtingen zijn, de ideeën, eventuele plannen en mogelijke inzet.
Mede op basis hiervan kan het nieuwe bestu
bestuur zich inwerken en in samenspraak
met de leden en vrienden beleid bepalen.

Om alvast te noteren in
uw agenda:
Algemene
Ledenvergadering
VVHM
op
donderdag 6
september
aanstaande.
plaats, tijd en agenda
volgen zo spoedig
mogelijk

Namens het bestuur, Marijn de Valk

Orgelperikelen

Tijdens de onderhoudsbeurten is door de orgelbouwer geconstateerd dat er pijpen
scheef gaan en inzakken. Het gaat om de tongwerkbekers van de Trompet 8 en
Fagot 16. Deze bekers zijn gemaakt van een lood/tin legering en door de tijd heen
is het materiaal wat zachter geworden. De Fagotbekers zijn vooral aan de
onderkant ingezakt en vertonen “varkenssnuiten”. Voorkomen moet wo
worden dat
andere pijpen beschadigd worden door de omvallende tongwerkbekers.

De achterste bekers hebben varkenssnuiten

In het midden de scheve bekers

Het advies is om de 20 langste bekers uit het orgel te halen en aan de onderkant
over een lengte van 50 cm te voorzien van een koperen schacht. Koper is veel
sterker dan orgelmetaal en in de klank maakt het geen enkel verschil,
Op deze wijze worden problemen in de toekomst bij de tongwerken voorkomen.
Reparatie is dus gewenst.!!
De kosten hiervan worden begroot op ca € 3.500,--; dit is een (te) forse aanslag op
de onderhoudsreserve voor het orgel. En ook de “normale” exploitatie biedt
nauwelijks ruimte voor deze tegenvaller.
Besloten is om op zondag 8 juli en zondag 115 juli de ‘Koorkerkcollecte’ in de
blauwe zak te bestemmen voor het orgelfonds. Zo krijgt u de gelegenheid om (iets)
extra’ bij te dragen aan de herstelkosten.

Het orgel maakt een
wezenlijk onderdeel uit
van
de
wekelijkse
kerkdienst en dient dan
ook in goede staat te zijn.
Ook voor de orgelorgel
concerten en andere
uitvoeringen is een orgel
in optimale staat nodig.
Bent u op de genoemde
zondagen niet in de kerk:
(extra) giften zijn altijd
welkom op
rekeningnummer
NL 81 INGB 0000 1482 33
t.n.v. VVHM
VV
Middelburg

Opbrengst bijzondere collecten
Zondag 27 mei is gecollecteerd voor noodhulp aan de Royingha; de opbrengst
hiervan bedraagt € 231,45.
Op zondag 10 juni was de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie /
Werelddiaconaat, Centraal stond het project “Bijenhouden biedt jongeren
toekomst” van het Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie in
Guatemala. Het vredes-centrum richt zich op werk onder jongeren van de
Maya-bevolking. De opbrengst van de collecte bedraagt € 159,30.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.!

Diaconale collecten in juli en augustus
In het laatstgehouden overleg van de Taakgroep Diaconaat is de wens naar voren
gekomen om voor de zogenoemde ‘eigen doel’- collecten meer te focussen op
enkele projecten. Dat is effectiever, maakt meer permanente informatie
verstrekking mogelijk en leidt hopelijk tot meer draagvlak.
Uitzonderingen om in te spelen op actuele zaken blijven uiteraard mogelijk.
Voor het komend half jaar hebben wij gekozen voor het Holy Village Kuron
projekt van bisschop Taban in Zuid Soedan.
Bisschop Paride Taban heeft woensdag 16 mei j.l. in Middelburg de onderscheiding
voor de Vrijheid van Godsdienst; deze onderscheiding is één van de Four
Freedoms Awards die de Roosevelt Foundation verstrekt.
Door de Raad van Kerken in Middelburg was ’s-avonds een ontmoeting met de
Bisschop georganiseerd in de Koorkerk, waarin hij vertelde over zijn drijfveren en
een film te zien was over het dorp.
Emeritus bisschop Taban is een belangrijk baken van hoop voor veel mensen in
Zuid-Soedan.
Er zijn niet veel mensen die met alle betrokkenen in het conflict contact hebben en
ze tot verantwoording roepen zoals hij dat doet. Zowel met regeringsleiders als
met aanvoerders van gewapende groepen praat hij over de weg naar vrede. Al
voor de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan was Taban als bisschop actief voor
vrede tussen Zuid-Soedan en Soedan. Hij werd tijdelijk gevangen gezet door het
Sudan People ’s Liberation Army (toen nog een leger van vrijheidsstrijders).
Na zijn pensionering richtte hij in 2005 het Kuron Peace Village op in OostEquatoria, een dunbevolkt gebied in het zuidoosten van het land. Hier, op enige
afstand van de onlusten, krijgen jongeren en leiders van gemeenschappen
onderricht in vaardigheden in conflicttransformatie en -resolutie, leren ze
vreedzaam samen te leven (in het dorp wonen en werken verschillende etnische
groeperingen) en krijgen ze les aan de Vredesacademie. Ze kunnen zo bij
terugkomst in hun gemeenschappen een beter tegenwicht bieden aan het conflict,
dat al jaren duurt. Vredesorganisatie PAX werkte mee aan de oprichting van het
vredesdorp, adviseert het vredeswerk in Kuron en het versterken van lokale
vredescomités.
De diaconale (rode) zak collecten in de diensten op zondag 22 juli en op 12, 19 en
26 augustus zijn bestemd voor dit project. Van harte aanbevolen!
De diaconale collecten op de overige zondagen in juli en augustus 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.
Namens de Taakgroep Diaconaat
Chris Lobbezoo

1.Een
Een van mijn kinderen, Teun, is onlangs in Gouda plechtig getrouwd.
Protestants, met opwekkingsliederen, die vol overgave om ons heen gezongen
werden. Zijn Eva was in het wit: gesluierd en met een lange sleep. Ik had Teun al
een tijdje niet meer gezien en hij leek wat magerder in zijn gezicht. Hij is al bijna
40; zij iets jonger. Ze spraken voor het aangezicht van Go
God hun trouwbeloftes uit.
‘Teun was toch wel met haar getrouwd’, zei z’n moeder. Toen wij trouwden was
ze zelf zwanger van onze oudste zoon.
2.Ik
Ik ben in 1942 geboren, mijn broer 3 jaar, mijn zus 13 jaar later. Als kind
draaide alles om mijn moeder. Ze nam ons mee naar de kinderdienst1. Dat begon
zo bij de deur: ‘je weet dat je gaat, naar de dienst. Die je ziel zal verheffen tot de
Geest der wereld’.
Mevrouw2 Bladergroen (†),
), die we kenden van de godsdienstlessen stond dan in
gewaad voor het altaar met de 7 kaarsen. Als ze ons toesprak draaide ze zich om:
‘Kinderen, ik laat je nu gaan, maar bewaar in gedachten wat je hier hebt gezien,
gevoeld en gedacht’.

Colofon
Koorkerkgemeenschap
Middelburg; Predikant:

Ineke de Feijter
Oude Weimerstraat 8
4884 MB Wernhout
Tel. 06-53268763
06
e: ineke.defeijter@home.nl

Scriba: Hans Vreeke,
e: hans.vreeke@koorkerk.nl
www.
www.koorkerk.nl

3.Ik
Ik herinner me nog levendig hoe in die tijd door ooms en tantes ‘het
paradijsspel’ werd opgevoerd3 Later heb ik zelf mee mogen doen en kunnen
beleven om uit het paradijs verdreven te worden als je geproefd hebt van de
appel…
“Ach, hoe dat het mijn ziel ganselijk verandert.
– Adam, waar zijt gij?
Hier ben ik Heer, ik schaam me voor uw ogen zeer!
–waarr is die vrouw die zulks misdeed?
Ginds bij die boom Heer, dat ik weet. (…)
Uit de hove treed tot ik u langzaam wederkeren heet”.

RGMZ, secr. Daan Sauer

4.Ik
Ik raakte verzeild in de Koorkerk. We zongen de vertrouwde liederen van
Oosterhuis voor Klaas zijn ‘geloven in een god di
die niet bestaat’4 schreef. Lag ten
grondslag aan de sfeer daar.
Sindsdien zijn de banken gebleven, en wordt de preekstoel niet meer gebruikt.
De cantorij is opgebloeid en wij veranderen langzaam maar zeker.

Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is
Els op zaterdagavond
bereikbaar op 06-19036870
06

Tom Souwer
Winfried Lamper neemt de
pen over.

Tel.0118-474712
Tel.
e: secr.rgmz@gmail.com

VVPM secr.Richard Oldenziel
Tel.0115-623147
Tel.0115
e: oldenzielfidder@hotmail.com

Coördinerend koster:
Henk Kappers 0118-639420
0118

Organist: Mathieu Meijs
Autodienst: Els Koole

Verhuur kerkgebouw:
Coördinator: Johan Klumpenaar
0118
0118-635989
e: johanklumpenaar@xs4all.nl

Eindredacteur Vierpas:
Jan Brussee
E: jhbrussee@LIVE.NL
jhbrussee@

Vormgeving Vierpas:
Joke Geijtenbeek - van den
Heuvel
e: jwh@zeelandnet.nl

Doorgeven ziekte,
Aanvragen bezoek:
Els Koole tel. 06-19036870
06
e: joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
Tel. 0118-629300
0118
e: jmo@zeelandnet.nl

_______________________
1

Christengemeenschap
Priester in Bussum
3
Jaarlijks met advent, o.a. op
de vrije school
4
Boek van Klaas Hendrikse
2

Rekeningnrs. Koorkerk:
NL52INGB0000218595 t.n.v.
VVHM wijkkas KoorkerkKoorkerk
gemeenschap
gemeenschap.
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t.n.v. VVHM
RGMZ: NL38INGB0000630321
t.n.v. Remonstrantse Gemeente
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