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Dienst 7 oktober :
mythe in beeld
‘Wat kan ik weten’? is
volgens Kant één van de
kernvragen
van
de
filosofie als wijsheidsleer.
Is dit weten slechts met
het hoofd, of is er ook nog
een ander weten? Met
het hart, of intuïtief
bijvoorbeeld. Zulk ‘dieper’
weten komen we op het
spoor in mythes en
beeldtaal. De Bijbel en de
hedendaagse film zitten
er vol mee. Verhalen die
boven zichzelf uit wijzen,
ruimte bieden, de weg
wijzen
naar
het
onzegbare.
We lezen in deze dienst
o.a. uit het verhaal van
Jona en een gedeelte uit
Jezus het verhaal van
God, de mythe als
leidraad in kunst, cultuur
en religie. De cantorij
o.l.v. Aleida Post zingt
liederen
uit
de
oecumenische
kloostergemeenschap van
Taizé. Waaronder: Ô toi,
l'au-delà de tout: U, die
boven alles bent, welke
geest kan u begrijpen? En
Jésus le Christ, lumière
intérieure. Muziek die
ook
boven
zichzelf
uitstijgt.
Van harte welkom!
Ineke de Feijter

Nee, dit is geen vierpas (zoals u al zei…).
Die hebben ze daar niet. Daar, dat is de
Doopsgezinde kerk, waar Adri Karman op
9 september zijn “afscheidsconcert” gaf.
Het was een mooi zondagmiddaguur
met een doorkijkje naar Boven.
Plafond Doopsgezinde kerk Middelburg
Hemelse muziek, al zou hij dat zelf misschien niet gauw zo zeggen. Zoveel te meer
spreekt zijn klavecimbel voor hem: Muziek is een godsgeschenk. Wat een rijkdom,
als het je gegeven is dat met eigen inzet waar te maken! “Spannend?”, hoorde ik
iemand in de koffiepauze vragen. Waarop een ontwapenend: “Nee, dit is gewoon
een feestje voor me” – Adri ten voeten uit.
Wim Wattel
(Ik was zo vrij, “afscheidsconcert” tussen aanhalingstekens te zetten, want je weet maar
nooit; straks zeggen we nog “Daar heb je hem weer” – citaat PZC 6 september)

Vanuit de kerkenraad
Al jaren is het oogsten van onze Gieser Wildeman stoofperen een feestje met een plukploeg
in wisselende samenstelling. Gisteren was het weer zover: de peren waren plukrijp
bevonden. Via de app had ik snel een aantal buurvrouwen bij elkaar dat er zin in had.
Gewapend met emmers, ladders en kruiwagens gingen we naar de boomgaard. Nog geen
peer geplukt, maar dit samen bezig zijn, maakte de dag al bijzonder.
Hoe de oogst uitpakt, is altijd weer een verrassing. Zelf heb ik er weinig invloed op, ondanks
een cursus “Hoogstamfruit snoeien” die ik een aantal jaren terug volgde bij
Landschapsbeheer Zeeland. Regen, zon, wind en temperatuur lijken een stuk bepalender te
zijn dan het door mij gepleegde onderhoud.
Het doet mij denken aan de plannen die we maken en uitvoeren. Ze hebben allemaal de
goede bedoeling van een mooie oogst. Maar onderweg kan er van alles gebeuren. Soms
leidt dat tot onverwacht mooie resultaten. Maar het kan ook zijn dat de goede bedoelingen
door omstandigheden totaal verkeerd uitpakken, woorden vallen in verkeerde aarde, liefde
verschroeit en de oogst valt bar tegen.
Ons rest niet meer dan de brokken bij elkaar rapen, accepteren dat het dit keer mislukt is.
Dan is het misschien wel nog belangrijker om mensen om ons heen te verzamelen en
gezamenlijk neer te zitten bij wat rest van onze pogingen. Tegelijkertijd mogen we ook
daarna weer opstaan en werken aan het slagen van een volgende oogst.
Jorieke Meijer

Dienst 21 oktober
Thema: Met moeite wakker worden…
…met vreugde wakker zijn…

Kerkdiensten

Korte inhoud:
Er is een oud Duits volkslied, getiteld Die Gedanken sind frei.
Vroeger werd het ook in Nederland op scholen gezongen.
Maar zijn onze gedachten vrij?
…of hebben we veel gedachten overgenomen van anderen?
Het gaat vanmorgen over de weg naar vrijheid, die niet over gebaande paden gaat.
Marianne Zandbergen

7-okt

ds. Ineke de Feijter
14-okt
ds. Martijn Junte
21-okt
ds. Marianne Zandbergen
28-okt
ds. Joep de Valk
4-nov
ds. Ineke de Feijter

60- met een +
Begin september kwam de 60-min groep bijeen voor een rondleiding en inleiding
over de abdij (o.l.v. gespecialiseerd gids Willem van den Broeke), de kloostertuin
(met uitleg van Thilly van der Rijst) en een middeleeuwse maaltijd. Marijn de Valk
had een menu samengesteld volgens middeleeuwse recepten (en dus ook met
toen gekende ingrediënten). Van pesto van wilde noten, tot Jacobijnensop, tot
pastinaakpuree, middeleeuwse appelmoes (met schelvislever), beenham aan ’t
spit, en roomtaartjes met rozenbottels. Bijgestaan door haar man Jan en zoon
Louis was de boekrestauratie de Valk in de Latijnse Schoolstraat omgetoverd tot
een middelpunt van kook en catering activiteiten. Maar ook in enkele andere
contreien werd middeleeuws geëxperimenteerd. Ria Lievense, Mourijn van ’t Hof,
Wilma Davidse en Kees Eckhardt tekenden daarvoor, naast Gert Kooiman en
Gerda Vreeke voor aankleding in de kerk. Allen heel hartelijk dank, in het bijzonder
Marijn, die niet alleen met dit mooie idee kwam maar het ook organiseerde en
coördineerde. Chapeau. En Willem en Thilly voor hun uitleg. Het was een 60- met
een +.
Die + is dus een groot compliment, maar staat ook nog voor iets anders. Deze keer
waren namelijk niet alleen de 60-minners uitgenodigd, maar ook de 60-ers
(zestigers en niet alle zestig plussers).

60- met een +

Van deze vermeende ‘leeftijdsdiscriminatie’ wil ik graag de achtergrond uitleggen.
De bedoeling om oorspronkelijk met 20/30, 40 en 50-ers samen te komen, was
kennismaking en binding. Te weten waar hun verwachtingen en wensen naar uit
gaan. En hen te betrekken bij de toekomst van de Koorkerk. Inmiddels is gebleken
dat hier voldoende belangstelling voor is, en is er een groepsproces op gang
gekomen. Het was dus geenszins de bedoeling om 60-ers ‘uit te sluiten’. Zoals de
laatste keer ook niet is gebeurd. Maar soms moet je ergens even een lijn trekken.
Om zo’n proces een kans te geven en ook om het organisatorisch allemaal te
kunnen behappen.
En voor de 60-ers die mij op de cantorij plaagden met de opmerking het
‘boetekleed aan te trekken’: bij dezen! 
Ineke de Feijter

Taakgroep Diaconaat
Opbrengst bijzondere collecten

Van de vier diaconale collecten bestemd voor het Vredesdorp Kuron in Zuid
ZuidSoedan in de maanden juli en augustus zijn we u nog de opbrengst van de collecte
van zondag 26 augustus schuldig. De opbrengst hiervan bedraagt € 216,90. Het
totaal tot nu toe voor dit
it project van Bisschop Paride Taban komt daarmee op
€ 960,16.
Hartelijk dank.

Diaconale (rode zak)collecten in oktober

Zondag 14 oktober is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie /
Werelddiaconaat.
De opbrengst is bestemd voor het projekt:

Leven van visserij in Nepal
In de bergachtige Rukum-regio
regio in het westen van Nepal is het moeilijk
om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van
de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.
In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van
vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer
inkomsten.
Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk
in Actie de bevolking hun inkomsten
sten te vergroten door het verbeteren van
de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van
kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het
regenseizoen is en over de verkoop van de vis.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens
de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun
eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten.
Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en
visserij
erij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het
hele jaar door voldoende voedsel kopen.
Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale
projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal.
Doet u mee?

De diaconale collecte op de overige zondagen in oktober zijn bestemd voor het
reguliere werk van de Centrale Diaconie.
Namens de Taakgroep Diaconaat
Chris Lobbezoo

In memoriam
Ina Koster
Na een val begin mei en een ziekenhuisopname bleek al snel dat terug
naar huis gaan geen optie meer was voor Ina Koster-Scheele. Vier weken
later verhuisde ze naar het hospice. Vandaaruit keerde ze nog een keer
een middag terug naar de Vinkenhof. Om er, zoals zij dat wenste en had
voorbereid, met haar kinderen en kleinkinderen samen te zijn. Dat tekent
haar. Ina was een vastberaden vrouw. Haar verschijning straalde kracht
en waardigheid uit. Maar ook haar doen en laten werd daardoor
getekend. Ze stond stevig aan het roer en wist zorgzaam en verstandig het
evenwicht in haar gezin te bewaren. Bouwde ook een actief zelfstandig
leven op met veel vrijwilligers- en ambachtswerk. Ze liet zich door de
reuma niet beletten om stoelen te matten, te quilten, spinnen en naaien
en veel dingen te maken. Toen haar echtgenoot Willem voorgoed in het
Gasthuis moest gaan wonen, wist ze het leven alleen, hoe moeilijk ook, op
te pakken. Op haar 80 e ging ze op iPad cursus. Ze was dol op Wordfeud.
En hield zo contact met alle kleinkinderen, in Nederland en daarbuiten,
met wie ze zeer meeleefde.
De tekst die we lazen in de afscheidsdienst op 3 juli kwam uit Spreuken
31: ‘een sterke vrouw wie zal haar vinden’. Naast het gedicht: ‘De moeder
de vrouw’, van Martinus Nijhoff. Haar op het lijf geschreven. Mogen haar
man, kinderen en kleinkinderen en haar hartsvriendin Ina de Koning
sterkte en troost putten uit Ina’s woorden in die laatste weken: “ik heb
zo’n voltooid leven, jullie moeten niet verdrietig zijn”. En haar
gedachtenis zo tot zegen zijn.
Ineke de Feijter

Ella Nederlof-Kaptijn
“Na een lang leven vol vreugde en verdriet heeft een groot en sterk hart
zich uiteindelijk gewonnen moeten geven.” Zo opent het
overlijdensbericht van Ella Nederlof-Kaptijn. Ze was een moedige sterkte
vrouw, met veel doorzettingsvermogen. Die het goede wist te
benadrukken, zelfs in uitzichtloze situaties. Ze verloor haar man Anton en
later haar partner Rinus en haar zoon Piet. Natuur en dieren waren haar
grote passie (ze werkte jarenlang in het dierenasiel). Naast mensen en
muziek. In de laatste maanden zat ze temidden van veel bloemen nog op
haar terras. Door een spierziekte kon ze niet meer spreken en niet meer
goed slikken. Terwijl juist zij zo hield van contact en lekker eten. Ook
hierin toonde ze doorzettingsvermogen. 95 jaar oud en fragiel maakte ze
zich nog de spraakcomputer eigen. Waarop ze, nadat we spraken over
verlieservaringen, intypte: “het leven is ook goed geweest”.
Ze woonde haar hele leven aan de Langevieleweg. En daar wilde ze ook
tot het allerlaatst blijven. Met veel hulp van haar dochters en zoon kon
die laatste wens in vervulling gaan. Tot aan de afscheidsbijeenkomst op
17 juli in uitvaartcentrum Jobse. Mogen liefdevolle herinneringen aan
haar hen tot inspiratie zijn.
Ineke de Feijter

Pieter den Broeder
“Kome er licht – en er kómt licht”. Deze woorden uit Genesis 1 (Naardense
vertaling) koos Pieter den Broeder uit Vlissingen als thema voor zijn
afscheidsdienst. Ernaast -op de kaart- stonden woorden die ook van hem
kwamen: “de koek is op”. Die hij ondanks alles wat er misliep na een
operatie en een maandenlange ziekenhuisopname, niet negatief bedoelde.
Met twee opgeheven duimen zat hij in bed, om het mooie en volle leven
dat hij had gehad.
Daar was allereerst zijn grote liefde, Diane, ontmoet toen hij 17 en zij 14
was. Zijn kinderen en kleinkinderen, op wie hij buitengewoon trots was.
Zijn vele talenten: zijn internationale carrière bij de spoorwegen,
(levenslang bleef hij studeren: Frans, hogere bedrijfsschool, vervoers- en
sociale economie, management); zijn brede (historische) kennis; zijn
betrokkenheid bij de kerk, in Utrecht en later Zierikzee; zijn schilderen en
de cursussen die hij daarin gaf; de boeken en vele brieven die hij schreef.
Met aandacht en precisie.
Hij wist veel. Had een sterke visie. Was een perfectionist. Wat voor zijn
omgeving niet altijd even gemakkelijk was. Maar ook daarvan was hij zich
bewust en het gesprek daarover ging hij niet uit de weg. Eén van de
liederen die hij uitzocht (hij had tot in de puntjes nagedacht over dit
afscheid) was een Franse vertaling van Psalm 6:5.
De vraag van een kleinzoon die hem ooit vroeg: “Opa wat gelooft u
eigenlijk”? mondde uit in een uitgebreid boek. Het orthodoxe geloof
waarin hij was opgegroeid had hij achter zich gelaten. Geloven was voor
hem zoveel meer geworden dan het voor waar houden van verhalen of
rituelen. Dat vond hij eerder bijgeloof. Voor hem kwam God als een
lichtspoor op vele manieren tot uiting: in de geschiedenis, het universum,
de natuur, mensen, liefde, kunst, het licht, dat hij zo hartstochtelijk
probeerde te schilderen. Boven je uit en als vonk van inspiratie in je. Niet
als iets dat je hebt, maar als iets dat je mag zijn.
Levenslang bleef hij verwonderd over dat licht, dat Goddelijke mysterie.
Over al het goede dat hem ten deel was gevallen in het leven. Waarbij
altijd weer de naam van Diane viel. De goede tijd die ze in het
vakantiehuis in Frankrijk hadden gehad, waar het onder de perenboom zo
stil was ‘dat je er God kon horen’. Waar kleinkinderen verwelkomd
werden met vuurwerk. Samen uitgebreid gegeten en gedronken werd.
Hij had er vrede mee dat de koek op was. Dankbaarheid overheerste. Naar
zijn wens klonk als laatste afscheidslied: ‘Dank sei Dir Herr’.
Ineke de Feijter

Overlijden oud predikant Klaas Hendrikse
Klaas Hendrikse heeft ongelofelijk veel betekend voor onze Vrijzinnige
Koorkerkgemeenschap . In de bijna 30 jaar die hij bij ons voorging en vanaf
1988 tot 2012 als vaste voorganger heeft hij veel mensen wakker geschud
en geïnspireerd. Hij deed dat op een onnavolgbare wijze. Vaak begon het
met een prikkelende opmerking, waarop soms mensen afhaakten, maar als
je zijn vele betogen goed volgde, dan liet hij ook de waarde zien van het op
van veel kanten aankijken naar zinsvragen, waarbij zeker ook respect was
voor een meer orthodoxe kijk. Op 3 juli is in een indrukwekkende
bijeenkomst van hem afscheid genomen. Klaas moest er niet aan denken,
dat er over hem een in memoriam zou verschijnen. Als
Koorkerkgemeenschap denken we dat onze bijzondere relatie het best tot
uiting komt in het boek van Trea van Vliet De Dominee de Kerk en God dat
bij zijn emeritaat is verschenen.

Overlijden Aart Schouten
Op 95 jarige leeftijd is Aart Schouten overleden. Aart was vele jaren
voorzitter van de Kerkenraad van de Koorkerk en tevens voorzitter van de
vereniging van vrijzinnige hervormden Middelburg. Ook was ook hij vele
jaren deel uit van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente
Middelburg en het moderamen van deze kerkenraad.
Hij was ook vele jaren voorzitter van de kring van vrijzinnige gelovigen.
Ook verzette zij veel werk voor het orgaan Kerk en Wereld.
Kortom hij was een tijdlang samen met zijn echtgenote het hart van onze
Koorkerk.
Op de rouwkaart stond de centrale tekst
“Ik heb een prachtig leven gehad”
Op 27 augustus namen we in het uitvaartcentrum afscheid van hem,
waarbij zijn optimistische levensvisie volop naar voren kwam. Hij kwam
op jonge leeftijd in 1945 naar Middelburg door een sollicitatie bij de
Nederlandse Bank waar hij vrijdag solliciteerde en maandag mocht
beginnen. Sinds die tijd sloot hij Middelburg in zijn hart.
Onze gedachten gaan naar zijn echtgenote Kriny Schouten en zijn
kinderen en kleinkinderen.

Bob Viveen

Kring: Films met een ziel
Dinsdag 2 oktober gaan we van start met de kring van dit jaar, over
spiritualiteit van de film en de rol van (Bijbelse) mythes daarin. Met een
overweldigend aantal deelnemers: maar liefst 55 mensen meldden zich
aan! Dat betekent dat we in twee groepen gaan werken: 1 op de middag
en 1 in de avond. Alle deelnemers hebben inmiddels bericht gehad met
een groepsindeling.

Op 4 oktober om
20.00 uur is de
jaarvergadering
van de VVHM in de
Koorkerk in
Middelburg

De eerste bijeenkomst, op dinsdag 2 oktober, start om 13.30 uur met
koffie en thee. Het zal dan gaan over mythes, het filmgesprek en een korte
inleiding op de vier films die we gaan zien. De avondgroep start om 19
uur.
De tweede bijeenkomst, gepland voor dinsdag 16 oktober, kijken we naar
de eerste film: La Tortue Rouge. Een prachtige animatiefilm van Michael
Dudok de Wit, die ons inleidt in de kracht van mythische verhalen.
Om ook voldoende tijd te hebben voor de nabespreking start de film exact
om 13.30 (inloop voor koffie en thee vanaf 13.15)
en duurt de middag tot 16.30 uur.
De avondgroep start om 19.00 uur (inloop
vanaf 18.45) tot 22.30 uur.
We ontmoeten elkaar in de vergaderkamer
van de Koorkerk, (ingang groene deur in de
nis in de Koorkerkhof). Welkom!
Ineke de Feijter

Vrijwilligersuitje
zondag 28
oktober a.s.

Op zondag 28 oktober a.s. organiseert de Koorkerkgemeenschap een uitje voor alle
vrijwilligers en hun partners. Het uitstapje is een uiting van de grote waardering
voor het vele werk dat iedere keer weer wordt verzet.
De kosten worden voor een groot deel gedragen door de VVHM en de RGMZ. Wel
vragen we een bescheiden bijdrage van de deelnemer. U ontvangt een uitnodiging
via de email. Hou deze dus in de gaten. In de uitnodiging wordt u gevraagd te
reageren uiterlijk 8 oktober a.s. (Liefst via de mail of anders telefonisch bij Hans
Vreeke (0118-637454, na 18:00 uur)
Is uw emailadres niet bekend dan ontvangt u de uitnodiging op uw huisadres.
In de uitnodiging staat het reisdoel en wordt het programma aangekondigd.
Met vriendelijke groet
Ineke de Feijter / Hans Vreeke (organisatoren)

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen.
De eerstvolgende lezing is op:
Dinsdag 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.
De lunch en lezing worden gegeven in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren,
Oranjelaan 17, 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.
De leden dienen zich af te melden voor vrijdag 10.30 uur voorafgaand aan de
bijeenkomst op dinsdag bij Albert de Visser tel. 0118-611868
devisseraj@zeelandnet.nl
Belangstellende niet-leden kunnen zich tot vrijdag 10.30 uur voor de dinsdag van
de desbetreffende bijeenkomst aanmelden bij Albert de Visser. 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 (35 euro per jaar) verschuldigd.
Voor verdere informatie José Viveen secretaris joseviveen@hotmail.com

Kring: KIES het leven
De theologie van Dorothee Sölle is in de jaren ’80 vaak weggezet als té vrijzinnig
en te weinig vroom.
De grote theologen namen haar niet serieus, maar ze was wel geliefd bij het grote
publiek. Met name omdat ze de ervaringen van de mensen integreerde in haar
theologie.
In haar boek: “Kies het leven” roept ze op om echt volledig in te stemmen met het
leven: zowel de mooie kant van het leven, als de moeilijke kant. We zijn geneigd
om het leven te accepteren onder bepaalde voorwaarden, die vooral positief
moeten zijn. Maar ook de menselijke existentiële angst vraagt erom gehoord te
worden.
Op twee avonden zullen we ons buigen over teksten van Sölle uit het boekje:
“Kies het leven” (de teksten zullen aangereikt worden) . Deze teksten zullen in
verbinding worden gebracht met het moderne levensgevoel, de theologie van de
kwetsbaarheid van Christa Anbeek èn met de dagelijkse werkelijkheid in het
ziekenhuis met alle morele dilemma’s van mensen. Is het misschien makkelijker
om de dood te accepteren als je voluit geleefd hebt?! En wat kan de theologie van
Sölle betekenen voor vrijzinnigen en remonstranten?
Data: 19 maart en 2 april
Tijd: 14.00-17.00 uur
Plaats: Vergaderzaal van de Koorkerk
Leiding: ds. Corrie Vis, geestelijk verzorger Diakonessenhuis Utrecht en Zeist, daar
“gezonden” als remonstrants predikant. Graag zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk vóór 1 februari 2019 opgeven via corrievis@ziggo.nl.

Allemaal de liefste
Wat een intrigerende titel is dit toch, en wat willen we dat eigenlijk toch allemaal
graag zijn: de liefste! Zelfs de hele groten onder ons schijnen die behoefte ook te
hebben. Bij iemand, in diepe veiligheid en groot vertrouwen, te kunnen schuilen.
Om iemands allerliefste te zijn.
Ik ben gaan denken dat de liefde tot God pas in je wezen tot ontwikkeling kan
komen als er eerst al een andere fase aan vooraf is gegaan. Een fase waarin het
besef kon ontstaan, van overgave aan en toewijding vóór de ander. De ander met
een kleine letter. Maar juist dit gebeuren, dat zo diep menselijk is, kan ons hart
zoveel groter maken. Ik geloof dat oprechte liefde tussen twee mensen belangrijk
is om tot volledige wasdom te komen, en zeker wanneer die liefde wederkerig
mag zijn.
JE ZOU HET EEN WONDER KUNNEN NOEMEN.
Je zou het ook een “opmaat” kunnen noemen voor de agapè, of het grote
mysterieuze verlangen naar… dat wat wij God noemen.
Ik las ergens dat iemand ooit aan koningin Juliana had gevraagd welk kleinkind
haar `t liefste was, en zonder aarzelen had ze geantwoord: het kind dat op dat
moment bij mij is.
Wat een wijsheid! Deze woorden zijn mij altijd bij gebleven.
En ze hebben iets van doen met een zeer belangrijke gebeurtenis in mijn eigen
leven.
Er was een tijd dat ik boekjes ging schrijven. Nadat ik jarenlang poppenspeelster
was geweest, en vervolgens mijn weg had gezocht als kunstschilder, en daarin
toch wel min of meer geslaagd was, ging er iets totaal mis! Ik had een schilders
blok!
Iedereen kent natuurlijk het schrijversblok, maar een schilder kan ook voor de ezel
zitten, en in diepe wanhoop geraken, omdat er niets wil opborrelen en het
penseel en de verf onberoerd blijven. Dat is heel vreselijk!!
En ik was een beetje getroost door het idee van mijn lieve man Ello, om verhalen
over het Zeeuws Vlaanderen van mijn jeugd, te gaan opschrijven.
Ik vertelde daar graag over. En omdat ik eigenlijk zelf niet zo hield van korte
verhalen werd het een boekje, over het opgroeien van een jong meisje. Dat was ik
zelf natuurlijk. Zo gaat dat bij mensen!
Maar de boekjes raakten kennelijk de harten van de mensen want tot nu toe
wordt er nog regelmatig om gevraagd.
In een van die boekjes, ”Gordijn van Tederheid”, komt het moment dat mijn
moeder gaat sterven. Ze is al jaren vreselijk ziek en had altijd pijn. Ik dacht als kind
dat God mij op de wereld had gezet om met mijn hele hart van mijn moeder te
houden en haar zo veel mogelijk steun te geven in haar toch wel erg moeilijke
leven.
En nu ligt ze daar uitgemergeld in dat ziekenhuisbed. De hoofdzuster van de
afdeling, een oudere non, heeft me op haar kantoortje laten komen en mij
gevraagd, om aan mijn moeder te zeggen, dat ze die middag de sacramenten van
de stervenden mag ontvangen.

Allemaal de liefste (vervolg)

Ik ben dan 27 jaar en heb zelf al drie kleine kinderen, maar ik ben nog steeds het
kleine kind, want ik vraag haar: “Mama, ik was toch jouw liefste kind hè?”
En dan komt de grootste schrik van mijn leven:
Mijn doodzieke moeder probeert zich op te richten en zegt zacht, maar duidelijk
“Nee meisje, helemaal niet. Jullie zijn mij alle vier even lief.”
En daarna glimlacht ze even in zichzelf, een droef glimlachje.
Veel brieven kreeg ik toegestuurd naar aanleiding van de boekjes maar het
grootste gedeelte ging over deze paar regels. Het maakte enorm veel los! Bij heel
veel mensen. Allemaal willen wij eigenlijk niets anders dan de liefste zijn.
Soms, op een mooie heldere zondagochtend in de Koorkerk, wanneer we met zijn
allen staan en met ons hele hart zingen, heb ik wel eens het gevoel dat we dan in
een eenheid van geborgenheid zijn.
En allemaal samen: DE LIEFSTE.
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