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Continuing stories

Dienst 2 september:
Van generatie op
generatie?
Weerbarstige
woorden
In de dienst van 2 september 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?

Saint-Père-sous-Vézelay, Yonne, Frankrijk

Saint Père (350 inwoners) is beroemd om
zijn achthonderd jaar oude kerk. Onder
Vézelay weliswaar, maar bijzonder is deze
kerk wel geworden. Buiten het dorp liggen
de drieduizend jaar oude gallo-romaanse
bronnen. Ooit werd hier een Keltische godin
vereerd, ooit stond er een Romeins
badhuis. "The times they are a-changin"
zong Bob Dylan…

De vakantietijd zit er op en we beginnen weer een nieuw kerkelijk seizoen. In
deze Vierpas een vooruitblik. De ervaring leert, dat je binnen de kortste keren
alle draden weer oppakt en doorgaat waar je gebleven was. Changing times? –
gewoon even verder swipen naar rechts (of links), het nieuwe jaar in.
Wim Wattel
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’.
Daarover gaat dr. Hanneke Meulink-Korf ons inleiden. 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 ver-houdingen
en een problematiek die ons allemaal
betreft.
Van harte welkom!
Ineke de Feijter

Dr. Hanneke Meulink-Korf,
grondlegger van het contextuele pastoraat

Dienst van 9 september 2018
Pastor Wim van Goch, die op zondagmorgen 9 september zal voorgaan in de
dienst in de Koorkerk, zond ter voorbereiding hiervan de onderstaande tekst naar
de Vierpas.
Laatst keek ik naar het televisie-programma ‘Kijken in de ziel’. Onbekommerd
vertelden een evangelische en katholieke collega over het uitdrijven van kwade
geesten, demonen.
Zelf werk ik in de psychiatrie, als geestelijk verzorger en supervisor. Het is niet
ongewoon dat mensen daar met mij spreken over demonen. Soms zijn die
ervaringen diepgaand. 'Wat doet dat, die demon?' vroeg ik laatst aan een patiënt.
Het antwoord was: ‘Ik heb het gevoel dat mijn ziel niet helemaal in mijn lichaam
huist. Dat doet zeer.’
Mijn omgang met die ervaringen is wat behoedzamer dan die van
bovengenoemde collega’s. Terecht?
Terwijl ik daarover nadacht, las ik een boek van Will Storr, getiteld Selfie: hoe de
moderne mens bezeten is geraakt van zichzelf.
Een heel andere benadering van ‘bezetenheid’.
Tijd om eens te rade te gaan bij het aloude verhaal van Lucas over de ontmoeting
van Jezus met de man die ze Legioen noemen. Het blijkt een magnifiek verhaal te
zijn, met een vleug humor (in mijn ogen), en met wijsheid en durf.

Bericht van de taakgroep Spagaat
Het Mannensemble "Lezzom" in de Koorkerk.
Op zondagmorgen 16 september geeft het Mannenensemble "Lezzom" een
concert in de Koorkerk. Het koor, dat onder leiding staat van Elena Berdnikova,
zingt deze ochtend a capella liederen uit verschillende landen en culturen,
waaronder de Deutsche Messe van Franz Schubert.
"Lezzom" komt op uitnodiging van de taakgroep Spagaat van de Koorkerk; er is
deze ochtend dus geen ‘gewone’ dienst in de Koorkerk.
De bijeenkomst begint om 10.00 uur. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden.

Dienst van 23 september
Op zondag 23 september 2018 zal ds. Chris Vonck voorgaan in de dienst in de
Koorkerk. Zijn overdenking zal betrekking hebben op Marcus 9:30-37. Uiteraard zal
het op 23 september (de eerste zondag in de herfst) gaan over ‘de mens die als
kind volwassen is en ons als ouderen (begiftigde wetenschappers) doet verbazen’.

Kerkdiensten
2-sep
ds. Ineke de Feijter
9-sep
pastor Wim van Goch
16-sep
Taakgroep Spagaat
23-sep
ds. Chris Vonck
30-sep
Hans Noordeman
7-okt
ds. Ineke de Feijter

Vanuit de kerkenraad
“Opstarten”, wat een merkwaardig woord eigenlijk. Over de vraag, of dit al dan
niet een goed Nederlands woord is, verschillen de meningen. Maar dat doet niets
af aan het feit dat iedereen het fenomeen ‘opstarten’ kent. Na de vakantie wordt
dat nogal eens gevraagd: ‘ben je weer goed opgestart’, alsof het een computer
betreft. Zolang we nog vakantie hebben, hebben we de tijd aan onszelf. We staan
op wanneer we uitgeslapen zijn, we eten wanneer we zin hebben en deze zomer
leefden we buiten. Inmiddels gaat de wekker weer, spreken we een tijd af om te
eten, te vergaderen of om koffie te drinken en zitten we het grootste deel van de
dag weer binnen. Ja, dat levert soms ‘opstartproblemen’ op.
Afgezien van de noodzaak van werken voor ‘ons dagelijks brood’, gaan we toch
ook weer aan de gang omdat we taken voor ons weggelegd zien in de
maatschappij. We zijn, ook in de kerk, opgevoed met het idee dat we onze
talenten moeten inzetten: ieder op zijn of haar eigen wijze. De kunst is denk ik
vooral om dit niet als een plicht te ervaren, maar om de vreugde te ervaren van
onze inzet. Dat lukt alleen in de interactie tussen mensen, of het nu gaat in het
praatje in de supermarkt of in werk of kerk; zodra we geen vreugde putten uit
hetgeen we doen, slepen we ons vermoeid voort van de ene naar de andere
activiteit. Ook in de kerk gaan we weer aan de slag, we zien met elkaar een
wezenlijke taak voor ons om de Koorkerk ook dit seizoen een fijn ‘thuis’ te laten
zijn voor u. We hopen als kerkenraad aan die taak weer veel vreugde te ontlenen.
Jorieke Meijer

Op de speelzolder staan
een aantal beschilderde
olielampen.
Zij zijn erg mooi en er
kleven vast bijzondere
herinneringen aan.
Maar omdat we de
speelzolder graag wat
willen up-daten en wat
meer ruimte willen
creëren willen we aan de
oudere- jongeren vragen
om op zondagmorgen
een eigen beschilderde
lamp op te komen halen.
Zo kun je jouw prachtige
Licht, letterlijk en figuurlijk
hernieuwd bewust, laten
schijnen op de plaats waar
je nu leeft.
Namens de oppasgroep,
Riks Lobbezoo- Klaassen

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 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

Adri Karman in
concert
In november 1946 werd
hij kerkorganist. Bijna 72
jaar heeft hij er inmiddels
op zitten. Een concert
voor iemand op die
leeftijd (86 inmiddels) is
geen alledaags verschijnsel. Toch komt het er nog
(een laatste) keer van.
Op zondag 9 september
om 15 uur speelt Adri
Karman samen met Bert
Geleijnse (kistorgel) in de
Doopsgezinde Kerk. Op
het klavecimbel, gebouwd
door zijn zoon Geert.
www.piparte.com

Op het programma o.a. Suite à deux clavecins HWV 446 (klavecimbel en orgel)
van Georg Friedrich Händel ( 1685-1759); “Das wohltemperierte Klavier”, Teil II
(klavecimbel); Praeludium und Fuge Johann Sebastian Bach (1685-1750);
Toccata em Sol menor (orgel) José Carlos de Seixas (1704-1742); Sonata in F
dur (klavecimbel) Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788); Andantino do
Concerto III en Sol maior (klavecimbel en orgel) Antonio Soler (1729-1783).

Bert Geleijnse volgde orgel- en klavecimbellessen, onder meer bij Jos Vogel.
Hij is al meer dan 20 jaar organist van de
Doopsgezinde Kerk en initiatiefnemer van
‘Kerk biedt podium’, aldaar.
De toegang is gratis (collecte bij de uitgang);
tijdens de pauze is er een drankje.

Vredesviering 23 september 2018
Door de Verenigde Naties is 21 september uitgeroepen tot Wereldvredesdag, met
als doel een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid.
PAX, de Nederlandse Vredesorganisatie, organiseert al sinds 1967 een
Vredesweek.
Ook in Middelburg zijn er van 16-23 september de hele week Vredesactiviteiten,
waaronder de oecumenische Vredesviering. Deze vindt dit jaar plaats op
zondagavond 23 september 2018 om 19 uur in de Doopsgezinde Kerk onder
verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Middelburg e.o.
De verschillende christelijke gemeenschappen en vertegenwoordigers van het
Humanistisch Verbond zijn uitgenodigd om zoveel mogelijk vertegenwoordigd te
zijn en een bijdrage te leveren.
Er zal gelegenheid zijn om kaarsen aan te steken voor landen en gebieden waar
vrede dringend nodig is of organisaties en personen die zich inzetten voor vrede.
Het landelijke thema dit jaar is “Vrede tussen generaties”. Jongeren en kinderen
zijn daarom al om 18 uur welkom. Voor hen is er een speciaal programma van 1819 uur: samen Vredespannenkoeken eten en nadenken op welke manier hun
bijdrage aan Vrede kan zijn.
Inwoners van de stad Middelburg worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn
om op die manier te laten zien dat vrede hen aan het hart gaat. Zondagavond 23
september om 19 uur (voor jongeren en kinderen om 18 uur), Doopsgezinde Kerk,
Lange Noordstraat 62 te Middelburg.

Kring: ‘Films met een ziel’
Film is een expressie van hedendaagse zingeving. Waarbij de kijker wordt
uitgenodigd zelf tot levensbeschouwelijke interpretaties te komen. De grote
thema’s, vragen en dilemma’s van het leven worden er in verbeeld en verhaald.
En roepen ook op tot ‘verbeelding’. Vergelijkbaar met parabels in de bijbel.
In de kring van dit najaar gaan we ons bezig houden met spiritualiteit van de film
en de rol van (bijbelse) mythes daarin. Daarbij gaat het niet om expliciet religieuze
films, maar om films als ‘parabels’. In het verdiepende nagesprek gaan we op zoek
naar symbolen, mythologische motieven (al dan niet bijbels) en
betekenispatronen. En gaan daarin zelf de weg van de mythe, die ons leert om te
gaan met het mysterie van het leven.
We beginnen met een film die ons inleidt in de kracht van mythische verhalen: La
Tortue Rouge, (The Red Turtle, 2016). Een prachtig gemaakte Frans Japanse
animatiefilm van Michael Dudok de Wit.
The life of Pi (2012) van Ang Lee over de levens-ontdekkingstocht van Pi. Een
eigentijdse mythe, met een pleidooi voor een spirituele blik op de werkelijkheid
die niet haaks staat op een wetenschappelijke kijk. Die je als kijker uitdaagt om te
bepalen waar jij in gelooft.
The tree of life (2011) van Terrence Malick. Een poëtische film over het leven van
de familie O’Brien (Waco, Texas in de jaren 1950). Met verwijzingen naar de
levensboom uit de scheppingsmythe van Genesis en de mythe van Job. Over het
omgaan met goed en kwaad en de vraag wat ‘eeuwig’ leven is.
De laatste film die we gaan kijken geeft een inkijk in een sciencefiction achtige
toekomst. In Her (2013) van Spike Jonze, wordt een man verliefd op een
computerprogramma. Over het mysterie van mens-zijn, verbondenheid in een
digitale wereld en liefde.

Opzet van de kring:
Bijeenkomst 1: inleiding over mythe en toelichting op de films
Bijeenkomst 2: La Tortue Rouge en nagesprek
Bijeenkomst 3: The life of Pi en nagesprek
Bijeenkomst 4: The Tree of life en nagesprek
Bijeenkomst 5: Her en nagesprek

Data: dinsdag 2 oktober; dinsdag 16 oktober; dinsdag 6 november; dinsdag 20
november; dinsdag 4 december. Tijd: 13.30-17.00 uur. Plaats: vergaderzaal van de
Koorkerk. Bij meer dan 20 aanmeldingen wordt de groep gesplitst en is er ook een
groep in de avond van 19-22.30 uur. Voor wie mee wil doen is het van belang om
vooral de eerste bijeenkomst niet te missen.
Leiding: Ineke de Feijter. Graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vóór 10
september aanmelden via: ineke.defeijter@home.nl Daarbij graag vermelden of
uw voorkeur uitgaat naar de middag of de avond.

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen
Programma 2018-2019
25 september 2018

Prof. dr. André Droogers (1941) is emeritus hoogleraar culturele antropologie
(VU). Na zijn pensionering schreef hij enkele boeken over spel, zoals “Zingeving als
spel”, “God 3.0” en “Kieswijzer levensbeschouwing”. Zijn meest recente boek is
“Speltherapie voor verward Nederland. Omgaan met nationaliteit en diversiteit”.
(zomer 2018).
De titel van zijn lezing is:
“Zingeving als spel”. Mensen zijn uniek dankzij hun onbeperkte vermogen om hun
werkelijkheid van betekenissen te voorzien. Grotere gehelen -zoals natuur,
ruimte, tijd, samenleving, en het kwaad- overstijgen de mens. Ze maken zingeving
nodig. Daarbij spelen mensen met keuzemogelijkheden. Ze doen dat in volle ernst.
Of het nu in de dagelijkse omgang, de religie of de wetenschap plaats vindt, het
betreft een creatief spel met een open einde. Meestal zijn mensen zich niet
bewust van hun spel. Dat komt onder meer doordat machtsprocessen de
zingeving beperken. Belangen bepalen de keuzes en consolideren de uitkomst. In
de lezing worden zingeving, spel, macht en marge gecombineerd tot een
uitnodiging voor speelse spiritualiteit.

23 oktober 2018

Drs. Wim Jansen is emeritus predikant van Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige
Koorkerkgemeenschap Middelburg. Hij is columnist bij Nieuwwij.nl. Eerdere
boeken van hem zijn o.a. “Voorbij de leegte”, “Waar ben je nu”, “Boerenkind”,
“Vlammend paradijs”, “Dominee zoekt God” en de dichtbundel “Zingen aan de
Styx”. Zie zijn website www.wimjansen.nu
De titel van zijn lezing is:
“Bidden voorbij de religie”. Er zijn mensen die niet ( meer) kunnen bidden maar
het wel zouden willen. Ze branden soms een kaarsje in een oude kathedraal
tijdens vakanties. Ze zouden misschien meer willen, maar ze weten eenvoudig niet
hoe ze dat geloofwaardig en eerlijk in kunnen vullen. Zinzoeker, twijfelaar, agnost,
wie niets met religie heeft en zich ongelovig noemt …. Wim Jansen nodigt
iedereen uit om te bidden. Bidden? Waarom zou je? Tot wat of wie? En wat versta
je onder bidden? In zijn boek “Bron in je brein” -bidden tot een God waarin je niet
gelooft- gaat hij verrassend op deze vragen in. Hij maakt bidden los uit de
religieus/dogmatische context. Ontdekt het als universeel menselijk verlangen van
binnenuit.

27 november 2018

Mevrouw Leonie Dieleman groeide op in het Zeeuwse Oost-Souburg en volgde na
de Middelbare school de opleiding tot Maatschappelijk Werk aan de Sociale
Academie te Ede.
Ze was betrokken bij plaatselijk -kerkelijk- jeugdwerk en orienteerde zich ook op
jeugdwerk in het buitenland. Ze vertrok in 1997 voor 6 jaar naar Rio de Janeiro.
Na een jaar een bijbelcursus gevolgd te hebben in Leuven vertrok ze in 2005 naar
Mozambique (de officiele voertaal is daar Portugees).
De titel van haar lezing is:
“Levenslessen in Mozambicaanse plofklassen”. Met slechts 3 verhalen in haar
koffer begon Leonie samen met een Mozambicaan “levenslessen” te maken voor
Mozabicaanse tieners/jongeren over diverse onderwerpen zoals: doel van je
leven, keuzes maken, omgaan met groepsdruk, karakter, relaties, man-vrouw
verhouding, aids etc. Ze draaide haar programma op publieke scholen. Per
schooljaar zo’n 28 klassen verdeeld over 5 scholen met ruim 1600 leerlingen per
jaar. Ze trainde ook volwassenen die betrokken waren bij de jeugd en zong in
diverse Afrikaanse koren. Dit voorjaar verscheen haar boekje: “De vrouw die
zeven koeien waard is“. Ze is momenteel tijdelijk in Nederland en zal vandaag
vertellen over haar belevenissen en de culturele verschillen.

22 januari 2019

Drs. José Baars-Blom (Zeist 1963) studeerde culturele antropologie aan de VU en
koos daarbij voor de specialisatie religie en cultuur. Zij publiceerde over haar
onderzoek onder bevindelijk gereformeerde jongeren De onschuld voorbij - over
reformatorische cultuur en wereldbestormende meisjes ( 2006) en Licht onder de
zwaren - belevenissen van een buitenstaander in de biblebelt ( 2013). José werkte
als docent en onderzoeker in het voortgezet en hoger onderwijs.
De titel van haar lezing is:
“Is schrijven over religie als dansen op een vulkaan?”
Sinds 2015 publiceert zij “Monnikenwerk”, een wekelijkse rubriek in de PZC. Zij
schrijft op een persoonlijke wijze over religie en actualiteit in Zeeland. Maar hoe
gaat dat in zijn werk? Liggen de onderwerpen zomaar voor het oprapen? Werkt zij
op het scherp van de snede? Op welke wijze is de levensbeschouwelijke
neutraliteit van de PZC van invloed? En welke keuzes maakt José als auteur en
(vrijzinnig) gelovige?

26 februari 2019

Prof. dr. Pieter Ippel, geboren tijdens de watersnood in Werkendam, studeerde
wijsbegeerte, criminologie en Nederlands recht aan de VU in Amsterdam. Hij was
verbonden aan beide universiteiten in Amsterdam, die in Nijmegen en die van
Utrecht en werkte voor de Rijksoverheid. Op dit moment is hij hoogleraar
rechtsgeleerdheid aan het University College Roosevelt. Hij publiceerde onder
meer de boeken “Modern recht en het goede leven. Over gezondheid, milieu en
privacy” (2002) en “De binnenkant. De praktijk van recht en ethiek in de
psychiatrie”(2012).
De titel van zijn lezing is:
“Constantia. Over soepelheid en standvastigheid”.
De aanleiding voor de (interactieve) lezing is een boek van Justus Lipsius (Joost
Lips) uit 1584, dat heet “Standvastigheid in tijden van algemene rampspoed”.
Lipsius (afkomstig uit Leuven) was beïnvloed door de filosofie van de Stoa en was
op het moment van schrijven hoogleraar in Leiden. De vraag is of we
‘standvastigheid’ eigenlijk wel een deugd vinden, omdat in een steeds
veranderende samenleving soepelheid en openheid de toon aangeven. Waar
staan we voor en wat zijn de waarden (en instituties) die we willen doorgeven?

26 maart 2019

Dr. Phiny de Groot (Terneuzen 1949) studeerde na de Sociale Academie Sociologie
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde aan de Universiteit in
Gent in de Kunstwetenschappen. Zij werkte o.a. aan de University of Applied
Sciences HZ tot haar pensionering in 2014 als docent ethiek en filosofie en als
afstudeercoach. Vanaf 2004 tot heden als docent onderzoekstechnieken en
afstudeercoach bij Codarts, Hogeschool voor Muziek en Dans te Rotterdam.
Tevens geeft zij momenteel leiding aan twee filosofische praat groepen van de
Sociëteit De Vergenoeging in Middelburg.
De titel van haar lezing is:
“Het appel van Nietzsche op de verantwoordelijke mens in een hedendaags
(feministisch) filosofisch perspectief”. In “De Geboorte van de Tragedie”(1872) is
het centrale thema de Griekse cultuur die zich heeft ontwikkeld vanuit de
dynamiek van twee principes, verbeeld in twee goden: het Apollonische en het
Dionysische (deze twee principes zijn vandaag de dag nog steeds actueel in de
vrouwenstudies). Friedrich Nietzsche zet zich in "De geboorte van de Tragedie" af
tegen de hele filosofie in de westerse cultuur en dat heeft vergaande gevolgen. Hij
verklaart God dood! Maar de vraag is welke God? En welke gevolgen heeft deze
doodverklaring voor de mens? Is er nog hoop voor de mens? Volgens Nietzsche,
“de filosoof met de hamer”, is er hoop omdat de mens een wil tot macht heeft.

23 april 2019

Dr. ir. Wim Thijs was docent wetenschappelijk onderzoek in Delft en supervisor
/beschermheer van de zg. Dream Teams van de TU Delft. Tevens was hij TU
trekker van bijbehorend onderwijs. Hij was vice wereldkampioen windsurfen en
heeft veel wedstrijden georganiseerd en gejureerd. Hij was Directeur van de
Nederlandse Watersportbond. Hij is gepromoveerd in de Beslissingstheorie, een
domein met wortels in de Psychologie, Wiskunde en Techniek. Een grote passie
van Wim is het meevoeren van een gehoor waarbij het publiek veel plezier heeft
en toch veel leert. Zijn grootste passie is het bespelen van grote kerkorgels.
De titel van zijn lezing is:
“De overbodigheid van God”. Goden bestaan, tenminste…..in de gedachtenwereld van veel mensen. Hoe zit het met de gedachtenwereld? Het denk
gereedschap is ontstaan als overlevingsmechanisme. Gaat de mens zich niet
schromelijk te buiten door met dit overlevingsmechanisme te gaan fantaseren
over goden? Zijn de attributen die goden krijgen wel coherent denkbaar? Brengt
het idee van goden iets goeds? Is het zo dat er een stadium is in de evolutie van de
mens dat hij onvermijdelijk goden uitvindt? Is er ook een stadium in de
ontwikkeling van de individuele mens (dan wel de mensheid) waarin deze
hypothese onvermijdelijk sneuvelt? De spreker denkt van wel. Daarom is de
stelling: God is overbodig.
Noteert u al vast de data van de bijeenkomsten in uw agenda!!

Mededelingen

Omdat ons ledental door de jaren heen wat geslonken is vanwege ouderdom en
overlijden zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Iedereen is welkom!!
De bijeenkomsten vinden net als vorig jaar plaats elke 4e dinsdag van de maand.
In de maanden september, oktober en november komen we bij elkaar in Café
Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 19, Middelburg.
In de maanden januari, februari, maart en april komen we bij elkaar in de
Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 10 euro kost) om 12 uur en
daarna start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
Verder heeft de penningmeester uw contributie voor het volgend seizoen weer
nodig.
De contributie voor het seizoen 2018 – 2019 bedraagt 35 euro per lid.
Wilt u dit zo spoedig mogelijk overmaken op rekeningnummer
NL90SNSB0705787125 t.n.v. N.M.C. Immink- Vroomen Middelburg
Ook dit seizoen weer de vraag eventuele afwezigheid bij de lezing en/of lunch
tijdig af te melden bij de heer Albert de Visser
tel.: 0118 - 611868
devisseraj@zeelandnet.nl
Afmelden voor vrijdag 10.30 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.
Belangstellende niet-leden kunnen zich tot vrijdag 10.30 uur voor de dinsdag van
de desbetreffende bijeenkomst aanmelden bij Albert de Visser of bij de secretaris
José Viveen. Wij 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 en is men contributie verschuldigd.
Voor verdere informatie José Viveen secretaris
joseviveen@hotmail.com

tel.: 0118 - 593312

Gesprekskring Bijbelse vrouwen, voorjaar 2019
De bijbel is een patriarchaal boek, dat is niet te ontkennen. Wij werden met onze
neus op de feiten gedrukt toen wij in het voorjaar van 2017 de levensverhalen van
Jacob, Josef en David lazen en bespraken. Er werd gevochten om vrouwen en zij
werden om politieke redenen verhandeld. Hoog tijd dat Eva, Sarah, Mirjam,
Rebekka, Lea, Hagar, Noömi, Ruth, Hanna, Abigaïl, Ester, Debora, Martha en de
Samaritaanse vrouw zelf aan het woord komen. En hoog tijd dat wijzelf ons in hun
situatie verplaatsen met alle menselijke psychologie die vandaag de dag nog
precies zo geldt. Boeiende, schokkende, inspirerende en ook leuke literatuur van
2500 jaar geleden.

Orgelperikelen.

Bijeenkomsten zijn in de vergaderzaal van de Koorkerk steeds op een
maandagmiddag (14 tot 16 uur) en maandagavond (20 tot 22 uur).
Maandagen 11 februari, 11 maart, 15 april en 13 mei.
De bijeenkomsten kunnen ook separaat bijgewoond worden.
Het leesmateriaal krijgt u doorgaans een 10-tal dagen van te voren per email
toegezonden.
Opgave bij Joep de Valk j.devalk@telfort.nl of 06 - 53 39 15 24

Taakgroep Diaconaat
Opbrengst bijzondere collecten

De bijzondere diaconale collecten in juli en augustus waren bestemd voor het
Vredesdorp Kuron in Zuid-Soedan, het vredesproject van Bisschop Paride Taban.
De opbrengst van deze collecten bedraagt respectievelijk € 233,96 (22 juli, dienst
van woord en tafel); € 290,10 (op 12 augustus) en € 219,20 (op 19 augustus).
Totaal € 743,26.
Daar komt de opbrengst van zondag 26 augustus nog bij.
Een heel mooi bedrag !!!
Hartelijk dank!!

Diaconale (rode zak)-collecten in september

Zondag 23 september is de diaconale collecte bestemd voor de Actie Sociale
Minima van de Middelburgse kerken. Uit de opbrengst van deze collecten krijgen
één-oudergezinnen die van een minimuminkomen moeten rondkomen met Kerst
40 euro. Deze gift is als extra bedoeld en wordt niet in mindering gebracht op de
uitkering. Vorig jaar waren er meer dan 250 gezinnen die voor deze gift in
aanmerking kwamen. Er is dus veel geld nodig.
Van harte aanbevolen.
U kunt uw (extra) gift ook overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0385 3828
71 t.n.v. Centrale Diaconie PGM onder vermelding van Actie Sociale Minima.
De diaconale collecte op de overige zondagen in september zijn bestemd voor het
reguliere werk van de Centrale Diaconie.
Namens de Taakgroep Diaconaat
Chris Lobbezoo

In de vorige Vierpas stond
een berichtje over de
noodzaak voor een reparatie
aan het orgel vanwege
pijpen die inzakken en
dreigen om te vallen.
De kosten hiervan (begroot
op ca € 3.500,-) zijn een (te)
forse aanslag op de
onderhoudsreserve voor het
orgel.
Op de zondagen 8 en 15 juli
waren de
“Koorkerkcollecten”
bestemd voor versterking
van de onderhouds-reserve
voor het orgel.
De opbrengst hiervan
bedraagt € 306,32 totaal.
Dat deze zondagen in het
begin van de vakantieperiode vielen, is wellicht
van invloed geweest op de
opbrengst.
Daarnaast is via de
bankrekening € 110,binnengekomen aan giften
voor het orgelfonds.
Hartelijk dank.
(Extra) giften blijven altijd
welkom op
rekeningnummer
NL 81 INGB 0000 1482 33
t.n.v. VVHM Middelburg
onder vermelding van
orgelfonds.
Penningmeester VVHM

Wat bij mij het allerliefste is naast mijn man Robert is mijn liefde voor de
binnenvaart waar ik bijna heel mijn leven heb gewerkt en nu nog af en toe actief
ben.
Ik ben opgegroeid in een schippersgezin waar geloofsbeleving niet op zo’n hoog
peil stond, maar dat hinderde mijn ouders niet om ons naar een Christelijk
schippersinternaat
at te sturen. Dat kan nooit geen kwaad, aldus mijn vader.
Later toen ik getrouwd was met mijn vrouw woonden wij in Veen aan de rand van
de biblebelt,, waar we naar de hervormde kerk gingen, wel een zware op
gereformeerde grondslag.
Toen ik na een tijdje aan
an de wal gewerkt had en weer ging varen, kregen wij
bezoek van de ouderlingen, die kwamen informeren of er dan zondags ook
gevaren werd en zo ja of er dan een dienst gehouden werd aan boord, een
duwboot met 9 man die continu vaart. Toen ik dat ontkende, vvonden de heren het
beter dat ik dan maar aan de wal moest blijven. Natuurlijk heb ik dat niet gedaan
en ik heb altijd op de rivier gevaren.
Later zijn wij in Hansweert gaan wonen en daar draaiden wij mee met de
hervormde kerk en dat was wel een leuke tijd
tijd. Toen ik uit de kast kwam en mijn
eerste man, Peter, ontmoette, verhuisde ik naar Goes; wij gingen daar
samenwonen en daar werden we lid van de PKN. Na zijn overlijden ontmoetten
Robert en ik elkaar en dat was gelijk bingo. Wij zijn getrouwd in de Oosterk
Oosterkerk en
na enkele jaren, toen wij een locatie zochten voor de roze adventsdiensten die wij
wilden organiseren, kwamen wij in contact met de Doopsgezinde gemeente die
met de VVH samen een gemeente vormde in Goes. Daar zijn wij na enige tijd lid
geworden. Ons trof de openheid en de liefde zoals zij ieder mens benaderen,
ongeacht wat je bent en doet. Daar hebben wij ook de troost en de warmte van
de gemeente van Christus ervaren, toen in onze familie in korte tijd veel verliezen
te verwerken waren, met als ergste
te het verlies van Daniel, mijn zoon. Zonder deze
verbondenheid hadden wij het nog veel moeilijker gekregen.
Nu zijn wij in Vlissingen gaan wonen, dicht bij de zee waar Robert zo van houdt, en
zijn lid van de Vermaning en de Koorkerk waarin we ook weer de verbondenheid
in Christus voelen, net als in Goes, en we hopen hier oud te worden.
Ik geef de pen door aan Trees Verwilligen .

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

RGMZ, secr. Daan Sauer
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

Organist: Mathieu Meijs
Autodienst: Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is
Els op zaterdagavond
bereikbaar op 06-19036870
06

Verhuur kerkgebouw:

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

Eindredacteur Vierpas:
Jan Brussee
E: jhbrussee@live.nl

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

Rekeningnrs. Koorkerk:
NL52INGB0000218595 t.n.v.
VVHM wijkkas KoorkerkKoorkerk
gemeenschap
gemeenschap.
VVHM: NL81INGB0000148233
t.n.v. VVHM
RGMZ: NL38INGB0000630321
t.n.v. Remonstrantse Gemeente
Midden
Midden-Zeeland.

