Doorkijkje

November 2018

Gedachtenisdienst
4 november:
‘Grensland’
“Je kijkt over het land de
ontelbaarste keer in je
leven naar waar het
ophoudt”.
Zo begint Ruther Kopland
zijn gedichtencyclus ‘Aan
het grensland’. Het land
‘waar je vandaan komt en
nooit meer naar terugkeert’. Hij verlangt naar
een wat, naar een waar.
Herinnert zich zijn jeugd,
‘een wazige Spiegel’ (1
Korintiërs 13) en de Psalm
met ‘de weiden, de waatren, het vee’. Maar dit
land, zo concludeert hij,
heeft geen naam.

Sint Jan, ‘s-Hertogenbosch

In een zijkapel in de Sint Jan zagen wij
een treurende Jezus op een rotsblok. De
kapel is afgesloten met een eenvoudig
hekwerk met vierpassen. Een doorkijkje,
mooi voor een foto, speciaal voor deze
novembermaand waarin we de overledenen van het afgelopen jaar herdenken.
Volgens de Grieken ligt het verleden
vóór je. Hoe korter geleden, hoe scherper
in zicht. Vager naarmate de tijd slijt. Maar
diep ingeslepen herinneringen slij-ten
nooit.
Wat er dan àchter je ligt? Wel, de toekomst natuurlijk. Die haalt je straks in; je
weet er nog niets van. Maar binnenkort
komt ze in beeld. Met nieuwe doorkijkjes
misschien…
Wim Wattel

Over grensland en grenservaringen gaat het in de gedachtenisdienst
van 4 november. Daarin gedenken we in de Koorkerk onze liefsten die
we missen. In het bijzonder diegenen van wie we het afgelopen jaar
afscheid moesten nemen.
Tijdens het lichtritueel, waarbij we kaarsen ontsteken aan het licht
van de paas-kaars, noemen we de namen van: Johan Frederik Hendrik
Baart. Izaäk Willem (Ies) Nortier. Catharina Lenshoek - van de Water.
Tineke Dina Wolters-Blauwykel. Klaas Hendrikse. Levina Dingetje
Koster - Scheele. Ella Nederlof - Kaptijn. Pieter den Broeder. Aart Arie
Schouten. En Cornelis Nieuwland.
In verbondenheid met hun families, die voor deze dienst speciaal zijn
uitgenodigd. Daarna kunt u, als u dat wilt, ook zelf een lichtje
aansteken voor iemand die u persoonlijk wilt gedenken (in stilte). Een
mooi ritueel, waarbij zich de laatste jaren steeds meer mensen
aansluiten. Dus voel u vrij, en weet u welkom!
In de dienst zal de cantorij o.l.v.Aleida Post o.a. een koraal van Bach
zingen (Wenn ich einmal soll scheiden) en een Vater Unser (Onze
Vader).
Mathieu Meijs bespeelt het orgel en de vleugel.
ds. Ineke de feijter

In memoriam
“Er is geen terug en er is geen blijven en geen verder.” Deze regels uit een gedicht
van J.C. van Schagen openen het bericht van overlijden van Kees Nieuwland. Hij
werd 91 jaar. Deze woorden tekenen met name de laatste jaren van zijn leven. Hij
vond het moeilijk, na het overlijden van zijn echtgenote Bep Zeilstra in 2011, om
het leven alleen op te pakken. Ze waren meer dan 60 jaar samen. Deelden veel
lief, maar ook leed. Het overlijden van hun dochtertje Marijke vlak na de geboorte
bleef een levenslang litteken.
De toenemende beperkingen in zijn mobiliteit en gezondheid maakten het leven
zwaar. Hij was aangewezen op zorg; zijn leefruimte werd letterlijk kleiner en
kleiner. Des te meer was hij erop gesteld als je kwam; het liefst voor een goed gesprek, over de krant en dikwijls ook over theologie, waar hij veel over had gelezen.
De laatste week was hij opgenomen in het hospice in Middelburg. Omringd door
zijn dochter Arda en haar gezin. Na zijn overlijden op 1 oktober is hij in stilte
gecremeerd.
De familie besluit de rouwkaart met een verzoek, dat ik graag aan u doorgeef: “Als
u herinneringen aan hem heeft die u met ons wilt delen, dan zijn wij daar blij
mee." U kunt ze sturen naar Van Cittersstraat 66A, 3022 LK Rotterdam, of
aenieuwland@gmail.com

Kerkdiensten
4 november
ds. Ineke de Feijter
11 november
ds. Monique van Zoest

ds. Ineke de Feijter

18 november
Rev. Dirk van Leeuwen

Vanuit de kerkenraad

25 november
ds. Tina Geels

De zomer van 2018 begon vroeg in het voorjaar en duurde tot diep in de herfst. En
hoezeer we er ook van genoten, toch hoorde je, misschien wel voor het eerst en
zo wijdverbreid, ook veel zorgen om de klimaatverandering die hier mogelijk de
oorzaak van is. Het leek erop alsof we niet voluit en onbekommerd durfden te
genieten of in ieder geval niet zonder schuldgevoel. Dat het schuldgevoel nog niet
in handelen wordt omgezet is ook duidelijk: voor de zoveelste keer op rij, steeg
het aantal passagiers op Schiphol. We blijven vliegen naar verre oorden, soms met
het - in mijn ogen - redelijk bedenkelijke argument van 'ecotoerisme' naar landen
als Nepal of Thailand. Ik realiseer me echter ook dat een simpele oplossing er niet
is; een belerend vingertje gaat niet werken, zeker niet als dit geheven wordt vanuit
het rijke Westen dat bol staat van consumentisme. Laten we bij onszelf beginnen.
Mijn hoop en verwachting is dat deze (ja, inderdaad prachtige) zomer heeft
bijgedragen aan het bewustwordingsproces van onze verantwoordelijk-heden
voor Moeder aarde. Ook onze Koorkerk ondersteunt en stimuleert dit proces
vanuit de diaconie, die zich aansluit bij bijeenkomsten georganiseerd door Kerk in
Actie en de Raad van Kerken. De kerkenraad beveelt deze bijeenkomsten, onder
meer op 27 en 30 oktober, en nadere gedachtevorming van harte aan.
Jorieke Meijer

18 november 2018 – thema van de dienst
Loopbaancoaches stellen dat je leven begint aan de rand van je comfort-zone.
Door je niet vast te kampen aan wat je vertrouwd is kun je verder. Maar waar wil
je heen? Wat kost het je als je de oude situatie in stand houdt? Wat zou je kunnen
bereiken als je je niet gevangen laat houden in deze situatie? Wie kun jij worden
als je je oude situatie los durft te laten?
Vragen die behalve op de loopbaan ook op ons hele leven betrokken kunnen
worden, op onze levenswandel. De wet van het elastiekje.

2 december
ds. Ineke de Feijter
9 december
ds. Tjaard Barnard

Opbrengst bijzondere collecten

Jaarvergadering
Vereniging van
Vrijzinnig
Hervormden
Middelburg
donderdag 8
november 2018
in de Koorkerk
om 20.00 uur
Beste Koorkerkers,
Zoals u in het jaarboekje
kunt lezen beschouwen
wij ons als het financiële
hart van de Koorkerkgemeenschap.
In de komende jaarvergadering bespreken we de
financiën en de aanpassingen van onze kerk.
Daarnaast willen wij u
onze plannen voorleggen
om onze vereniging nog
meer expliciet te laten
fungeren als de rechtspersoon voor de Koorkerk.
Alle leden van onze Koorkerk zijn derhalve van
harte welkom op deze
jaarvergadering.
Bob Viveen

Zondag 23 september is gecollecteerd voor de Actie Sociale Minima van de Middelburgse Kerken, de actie waarbij éénoudergezinnen die van een minimuminkomen moeten rondkomen met kerst een gift van € 40,00 ontvangen.
De collecte in de Koorkerk heeft € 215,90 opgebracht.
In de dienst van 30 september was de diaconale collecte bestemd voor “Kerk zijn
in Syrië”. Kerk in Actie steunt de christelijke kerken bij hun hulpverlening in een
door oorlog verwoest en ontredderd land. De opbrengst bedroeg € 91,50. (De
opbrengst in alle PGM kerken bedroeg € 2784,70)
Aanvullende giften zij altijd welkom op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Hulp Midden Oosten.
De ingelaste collecte Noodhulp aan de slachtoffers van de ramp op Sulewesi op 7
oktober heeft in de Koorkerk € 353,35 opgebracht.
De collecte voor het projekt “visserij en ecotoerisme in Nepal” van Kerk in Aktie /
Werelddiaconaat op zondag 14 oktober heeft € 152,15 opgebracht.
Voor alle gaven heel hartelijk dank!!!

Diaconale (rode zak) collecten in november

In de Gedachtenisdienst van 4 november is de diaconale (rode) zak collecte zoals
gebruikelijk bestemd voor het werk van Stichting Zeeuws Verlies. De stichting
verleent sedert 2003 ondersteuning op het gebied van rouwzorg in de meest
brede zin van het woord, zowel individueel als in groepen of voor professionals.
Zie voor meer informatie over het doel en het werk het separate artikel van ons
Koorkerklid Gerda van Leeuwen, die (zeer) nauw betrokken is bij Zeeuws Verlies.
Op zondag 11 november is er een Woord en Tafeldienst. De opbrengst van de diaconale collecte uit deze
dienst is projekt van Bisschop Paride Taban is de afgelopen maanden meerdere malen gecollecteerd. Met de
collecte op 11 november willen we dit bijzondere
vredesproject in het door haat en oorlog geteisterde
land nog éénmaal in de schijnwerper zetten.
Doet u mee om dit werk te ondersteunen en uit te breiden???
Ook op zondag 18 november heeft de diaconale collecte een bijzondere bestemming. Op deze zondag is de rode zak collecte bestemd voor Kerk in Actie /
Binnenlands diaconaat.
De opbrengst wordt gebruikt voor het project “Perspectief voor (ex) gedetineerden”.
Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen.
Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk
in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de
maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor
een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving.
Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten,
ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun familieleden.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en
andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee?
In de kerkdienst van 25 november is de diaconale collecte bestemd voor het
reguliere werk van de Centrale Diaconie van de PGM.
Alle collecten van HARTE aanbevolen.
Namens de Taakgroep Diaconaat
Chris Lobbezoo

Collecterooster 2019
In de laatste vergadering van de Centrale Diaconie is het diaconale collecterooster
2019 vastgesteld, voor zover het de landelijke en plaatselijke collecten betreft.
Als Koorkerk mogen wij de collecten tijdens de Woord en Tafeldiensten en een
twaalftal diensten verspreid over het jaar een eigen bestemming geven.
We kennen een aantal “vaste” instellingen, maar daarnaast zijn wij op zoek naar
nieuwe/andere projecten, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
We geven de voorkeur aan kleinschalige projecten, dichtbij en veraf, die hulp
verstrekken zonder aanzien des persoons.
Wellicht kent een goede diaconale bestemming!
Dan horen wij dit graag van u.
Dit geldt ook voor suggesties van goede doelen voor de jaarlijkse giftenlijst van de
Centrale Diaconie en de najaarsactie van de Centrale Diaconie.
Bij deze laatste actie krijgen 4 projecten (regionaal, landelijk, Europees en wereldwijd) een extra steuntje in de rug.
Kent u instellingen of projecten laat het mij of één de andere Taakgroepleden
(Teus Baars of Jan Jansen) het weten.
Bij voorbaat hartelijk dank
Namens de Taakgroep Diaconaat
Chris Lobbezoo

Kring: Films met een ziel
Inmiddels hebben we er twee bijeenkomsten op zitten; na de inleiding op 2
oktober over spiritualiteit van de film en de rol van (Bijbelse) mythes
daarin, bekeken we op 16 oktober met meer dan 60 mensen in twee
groepen de film ‘The Red Turtle’. Die ons inleidde in de kracht van
mythische verhalen.
Gert Kooiman had de vergaderzaal weten om te toveren tot een heuse
mini-bioscoop, waar het goed toeven was en mooie gesprekken
opbloeiden. De avondgroep had het voorrecht om dezelfde film in de
Koorkerk te kijken. Een bijzondere ervaring.
De volgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 6 november, dan kijken we ‘The
Life of Pi’ en op 20 november, wanneer we kijken naar ‘The tree of Life’.
Om voldoende tijd te hebben voor de nabespreking start de film ’s middags
om 13.30 uur (bijeenkomst tot 16.30 uur) en ’s avonds om 19 uur
(bijeenkomst tot 22.30 uur).
Koffie en thee staan een kwartier op voorhand klaar. We ontmoeten elkaar
weer in de vergaderkamer van de Koorkerk, (ingang groene deur in de nis in
de Koorkerkhof). Welkom!
ds. Ineke de Feijter

Zeeuws Verlies, informatie advies en steun bij
een Ingrijpend verlies
Sinds 2003 voor Iedereen in Zeeland

” Liefde in een doos “
Stel je eens voor, een jong gezin met opgroeiende kinderen. Ze genieten
van elkaar, hun drukke leven, de familie, kleine en grote gebeurtenissen
waar je blij van wordt zoals in ieder jong gezin; een zwemdiploma halen,
een verjaardag vieren van opa of oma, een goed rapport, een gewonnen
sportwedstrijd of samen de Kustmarathon uitgelopen, een muziek- of
toneeloptreden…….. En dan opeens staat de wereld stil. Eén van de ouders
wordt ernstig ziek en krijgt het vreselijke bericht dat hij of zij niet meer
beter kan worden. Ontreddering en ongeloof. Waarom wij en hoe moet
dat nu, de kinderen zijn nog zo klein.
Zeeuws Verlies is er voor deze families en helpt hen in de tijd die overblijft zoveel
mogelijk herinneringen te verzamelen en te maken. We hebben een handleiding
gemaakt . Die moet nog worden gedrukt en mooi vorm gegeven.

De handleiding wordt gratis beschikbaar gesteld om een doos vol met liefde te
vullen. Denk dan aan persoonlijke voorwerpen, brieven (bijvoorbeeld als een kind
zijn diploma haalt, gaat samenwonen of trouwen, een kindje krijgt, … enzovoort ).
Filmpjes voor later,foto’s met een persoonlijk verhaal erbij, kostbare herinneringen
maken samen.
Maar wij bieden vooral concrete steun bij het maken van de herinneringen en het
vullen van de doos. Iemand komt helpen met ideeën , om te luisteren en steun te
bieden. Ook later als dat gevraagd wordt.
Om deze families te kunnen bijstaan in de moeilijke en kostbare tijd vragen wij uw
steun zodat wij zoveel mogelijk dozen kunnen aanbieden en ook de hulp en steun
daarbij. Kinderen hierbij betrekken is van het allergrootste belang. Het verdriet kan
niemand wegnemen maar we kunnen het wel samen dragen.


Zeeuws Verlies is een professionele vrijwilligersorganisatie. Professionals
geven hun tijd gratis zodat de steun laagdrempelig kan zijn en voor
iedereen beschikbaar.

Helpt u ons zoveel mogelijk dozen beschikbaar te stellen ?
Dank u wel.
www.Zeeuwsverlies.nl
info@zeeuwsverlies.nl
Facebook Zeeuws Verlies
0625032498

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen.
De eerstvolgende lezing is op:
Dinsdag 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 Africaanse koren.
Dit voorjaar verscheen haar boekje: “De vrouw die zeven koeien waard is “.
Ze is momenteel tijdelijk in Nederland en zal vertellen over haar belevenissen en
de culturele verschillen.
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 de heer 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 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 (35 euro per jaar) verschuldigd.
Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0118-593312
joseviveen@hotmail.com

Nieuws Remonstrantse
Gemeente Midden-Zeeland

Vierhonderd jaar
geloven in vrijheid

In 2019 bestaan de Remonstranten 400 jaar. Het thema voor dit jubileumjaar is ‘Vierhonderd jaar geloven in vrijheid’. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis worden talloze activiteiten georganiseerd, zoals een gezamenlijke
landelijke kerkdienst op 3 maart in Rotterdam, in maart en april een vertelvoorstelling van acteur en remonstrant Marijke Broekhuijsen ‘"Zit er nog rek
in", de uitgave van een boek van de hand van Peter Nissen over geloofsbeleving en een nieuwe glossy zal het verleden, maar vooral het heden van de
Remonstranten belichten. Op 14 september is er een slotbijeenkomst in De
Rode Hoed in Amsterdam.
Informatie over alle activiteiten in verband met het jubileumjaar is te vinden
op de site www.remonstranten.nl
Ode aan de Synode
Maar allereerst zal op 10 november in Dordrecht een manifestatie plaatsvinden onder de naam "Ode aan de Synode". De Synode van Dordrecht
vormde immers de directe aanleiding tot het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap. Een aantal leden en vrienden zal op die dag samen
naar Dordrecht reizen. Als u mee wilt, kunt u contact opnemen met Marijn
de Valk (marijndevalk@hetnet.nl)
Kringen
In het nieuwe jaarboekje van de Koorkerkgemeenschap vindt u informatie
over de twee kringen die komend voorjaar starten: de kring ‘Bijbelse vrouwen’ van Joep de Valk (start op 11 februari 2019, opgeven bij
j.devalk@telfort.nl) en de kring rond het boek ‘Kies het leven’ van Dorothee
Sölle door Corrie Vis (start 19 maart, opgeven bij corrievis@ziggo.nl). Beide
kringen zijn vrij voor alle belangstellenden.
Toekomst
Inmiddels heeft het bestuur een enquête opgesteld en verzonden naar de
leden en vrienden van de RGMZ met vragen over toekomstverwachtingen,
eventuele plannen en mogelijke persoonlijke inzet. Voor het opstellen van
de vragen hebben we contact gehad met de remonstrantse gemeenten Lochem-Zutphen en Deventer, waar men ook enquêtes heeft gehouden in
verband met de toekomst. In Deventer hield dit verband met de sterk krimpende gemeente en het sluiten van het kerkgebouw. In Lochem-Zutphen
was de enquête onderdeel van de voorbereiding van een werkconferentie,
georganiseerd door de "remonstrantse reddingsbrigade", die onlangs heeft
geleid tot de toewijzing van deze gemeente als één van de vier ‘vernieuwingsplekken’. Ook hier in Zeeland denken we na over onze koers voor de
toekomst. Naast de eigen invalshoeken en vragen vanuit de RGMZ vonden
we inspiratie in aandachtspunten uit de genoemde enquêtes.
Het bestuur hoopt op een goede respons en is erg benieuwd naar de antwoorden. Alle feedback is welkom en bij dezen alvast veel dank aan de mensen die deze vragenlijst willen invullen!
Namens het bestuur, Marijn de Valk

Allemaal de liefste
Mijn ouders hadden een gezin van twaalf kinderen. Ik was hun zesde kind. Het was
een leuk gezin; mijn ouders spraken er soms over als hun “vrolijk troepje”.
Zij waren vrijzinnig-protestants, en zij stuurden al hun kinderen naar de
zondagsschool van de toenmalige NPB (Nederlandse Protestanten Bond). Daar
waren toegewijde dames die mij de eerste bijbelkennis bijbrachten.
Ik heb altijd het gevoel gehad dat dit mijn theologisch tehuis was.
Mijn ouders hadden natuurlijk veel werk aan hun grote gezin. Mijn vader was
leraar biologie aan de toenmalige muloscholen, en in zijn vrije tijd schreef hij –
soms samen met mijn moeder – schoolboeken voor deze scholen en de lagere
school. Hij heeft ontzettend hard gewerkt, altijd op zaterdagmiddag en in de
avonden.

Colofon
Koorkerkgemeenschap
Middelburg; Predikant:

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

Maar daarmee was het probleem van het vele werk in het huishouden niet geheel
opgelost. Wat dat betreft, heeft mijn oma – de moeder van mijn moeder - zeer
veel geholpen. Ze was zelf op jonge leeftijd weduwe geworden, en is na de
Tweede Wereldoorlog ingetrokken bij haar dochter. In mijn herinnering was er
een soort arbeidsverdeling: mijn moeder zorgde liefdevol voor de allerkleinsten en
was op de slaapverdieping, en mijn oma was in de keuken en ving de schoolgaande kinderen op.
Mijn oma deed dat op een fantastische manier. Ze had altijd een luisterend oor,
vroeg naar hoe het op school gegaan was, zorgde voor thee met een koekje en
was er simpelweg voor mij en mijn broertjes en zusjes. Ze was zelf onderwijzeres
geweest, dus ze wist hoe het leven voor kinderen op school was. Ze droeg de
herinnering aan haar overleden man steeds met zich mee. Ze stelde zich
beschikbaar voor haar dochter en haar kleinkinderen, en hielp in het huishouden
zolang als ze kon. Ze was standvastig en had morele moed.
Als ik terugkijk op mijn leven, denk ik dat de invloeden van deze houding van mijn
oma merkbaar zijn.

Scriba: Hans Vreeke,

Ik ben ook getrouwd geweest. Wij kregen een dochter, van wie we veel houden en
op wie we trots zijn. Inmiddels ben ik grootvader geworden. Ik denk niet dat ik het
voorbeeld van mijn oma letterlijk kan imiteren of aanbevelen, omdat de
levensomstandigheden intussen ingrijpend veranderd zijn, maar ik ben wel blij
met het voorbeeld van mijn oma van hoe je grootouder kunt zijn.

Verhuur kerkgebouw:

Jan Brussee

e: hans.vreeke@koorkerk.nl
www.koorkerk.nl

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

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

Coördinerend koster:
Henk Kappers 0118-639420

Organist: Mathieu Meijs
Autodienst: Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is
Els op zaterdagavond
bereikbaar op 06-19036870
Coördinator: Johan Klumpenaar
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
e: joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
Tel. 0118-629300
e: jmo@zeelandnet.nl

Rekeningnrs. Koorkerk:

Ik geef de pen door aan Aly van Willegen.

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

