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Dienst 2 december:
eerste advent
Op 10 december 1948
werd de universele verklaring voor de rechten
van de mens aangenomen
in de algemene vergadering van de VN.
Elk jaar wordt deze dag
gevierd; dit jaar met een
bijzondere verjaardag: 70
jaar.
Volgens filosofe en juriste
Irena Rosenthal komen
mensenrechten niet voort
uit de natuur, maar zijn ze
een reactie op de ervaring
van onrecht.

Einde(r)loos feest
Hoe je het ook wendt of keert, dit
engelke-door
door-’t-luchtruim-zwevend
buitelt er zo vrolijk op los dat je geen
onder of boven meer ziet.
Ik heb het maar zo ingevoegd dat je
het woord “GLORIA” goed kunt lezen.
En verder, met een beetje goede wil:
“IN EXCELSIS”, tot in de hoogste
hemelen
hemelen.
Deze foto maakte ik in de kathedraal
van Quimper, hoofdstad van het
departement Finistère.
Cathédrale St.-Corentin,
Corentin, Quimper, Finistère
Die naam betekent “het einde der aarde”, voor Bretagne heel toepasselijk. Twee
eeuwen bouwde men aan zo’n droomhuis, mensenlevens lang, eindeloos. Een
Mozes-ervaring:
ervaring: niet zij, maar wij zagen het resultaat.
In de decembermaand kijken we naar het beloofde land, finis terrae voorbij en in
excelsis.. Met een beetje goede wil (met welbehagen, zo u wilt): een feest!
Wim Wattel

Op deze eerste zondag
van Advent, tijd van
visioen en verwachting,
lezen we het verhaal
van de overspelige man
(Johannes 8: 1-11).
Dat ons een bijzondere
inkijk biedt op mensenrechten, ver voorbij de
opvatting
dat
religie
slechts een bron van onverdraagzaamheid is.
En komen we uit bij de
het communicatieve
handelen van de filosoof
Habermas.
In deze dienst is Amnesty
International Walcheren
aanwezig met een kraam
met
kaarsen,
(kerst)
kaarten etc. Ook liggen er
petities en schrijf lijsten.

De cantorij o.l.v. Aleida Post zingt enkele adventsliederen: Nun komm der Heiden
Heiland en Wait for the Lord (Taizé).
Van harte welkom!
Ineke de Feijter

Aleida Post dirigente in Goes
Aleida Post is benoemd tot dirigente van de Oratoriumvereniging te Goes.
Hiermee is zij de eerste vrouwelijke koordirigente in Zeeland geworden. Aleida
combineert haar nieuwe functie met haar studie koordirectie in Maastricht.
Zij blijft leiding geven aan ons Koorkerk-koor.

Kerstavond
Op Kerstavond is er weer een kerstspel, met als titel: ‘Op zoek naar het geluk’,
onder leiding van Simone Ludikhuijze en met medewerking van vele Koorkerkers
en cantorij. Aanvang: 19.30 uur. Na afloop een glas en hapje. Welkom!
Het verhaal begint aldus :
“Op zoek naar het geluk klopte een pelgrim aan de deur van het paleis waar God
woont. Het was al opmerkelijk dat hij het tot daar had gebracht, want van praktisch
alle mensen die hij tot nu toe had ontmoet en die alles over dat paleis leken te
weten, was haast niemand er nog geweest. "Misschien ook omdat ze er niet echt
naar gezocht hadden", dacht hij toen hij de deur van het paleis ontwaarde na een
zoektocht die zijn hele leven had geduurd…. “

Dienst Kerstochtend: van alzo hoge
“De ongeworden God wordt midden in de tijd, wat Hij nooit is geweest in alle
eeuwigheid.” Deze woorden, van de mysticus Angelus Silesius (1624-1677),
verwoorden het ongehoorde dat ‘van alzo hoge geschiedt’. Iets verwonderlijks.
Iets totaal onverwachts, radicaal anders. Iets dat mensen in beweging brengt. De
profeet Jesaja (43:19) zegt het zo: “Zie ik ga iets nieuws doen, het ontluikt nú, heb
je het nog niet onderkend?” Welk toekomstperspectief biedt dat vandaag de dag?
We lezen het kerstevangelie in een versie uit de Chinese christelijke cultuur (7e –
11e eeuw). En we zingen uiteraard oude en nieuwe kerstliederen (voor wie wil
vanaf 9.45 uur). En na afloop gezellige kerstkoffie. Welkom!
Ineke de Feijter

Kerkdiensten
2 december
ds. Ineke de Feijter
9 december
ds. Tjaard Barnard
16 december
rev. Dirk van Leeuwen
24 december 19.30 uur
Kerstspel
25 december
ds. Ineke de Feijter
30 december
pastor Wim van Goch

Vanuit de kerkenraad
Langzaamaan groeien we toe naar Kerst: de bomen laten hun laatste bladeren
vallen en de stilte valt over ons eiland. Mij vervult dat altijd met een mengeling
van weemoed en bewondering. Wat een vertrouwen hebben die bomen: nog geen
enkel teken van nieuw leven maar ze laten gewoon alles los en wachten af in de
volle overtuiging dat alles goed komt en nieuw leven zich te zijner tijd weer zal
aandienen. Durven wij dat ook? Alles loslaten en vertrouwen op nieuw leven, op
een nieuwe kans? We voelen ons comfortabeler bij spreekwoorden als: ‘geen
oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt’ en ‘de huid niet verkopen voor
de beer geschoten is’. Misschien kunnen we leren van de bomen: een volkomen
loslaten, verwachten in vertrouwen. Ook het kerstverhaal toont ons dat: Jozef en
Maria gaan in vertrouwen op weg naar Bethlehem terwijl het realistisch gezien
gekkenwerk is: zwanger vertrekken, geen plekje gereserveerd. Toch leidt dit blinde
vertrouwen hen en misschien ook ons tot een hemels licht.
Ik wens u voor advent dit vertrouwen toe.
Jorieke Meijer

Kerkenraadsleden
Komend voorjaar loopt de termijn van vier kerkenraadsleden af. Maarten ’t Hooft
en Jorieke Meijer hebben hun eerste termijn van vier jaar erop zitten; Joop Tillema
en Bob Viveen verlaten na twee resp. drie termijnen de kerkenraad. Hans Vreeke
blijft, eveneens na vier jaar, opnieuw beschikbaar. En zorgt samen met Wim van
Liere en Ineke de Feijter voor de continuïteit. Dat betekent ook een zoektocht naar
nieuwe kerkenraadsleden. De kerkenraad heeft hiervoor een aantal namen
geïnventariseerd. Uiteraard kunt u ook namen aandragen (schriftelijk). U kunt
daarvoor mailen naar Hans Vreeke: hans.vreeke@koorkerk.nl . Dit kan tot
maandag 10 december. In verband met het vertrek van Bob en José Viveen naar
hun kinderen in Nieuw Zeeland in februari ligt het in de bedoeling om zo mogelijk
in de dienst van 20 januari nieuwe kerkenraadsleden te bevestigen en afscheid te
nemen van de vertrekkende. In de Vierpas van januari hopen we u de nieuwe
namen te kunnen voorstellen.

Jaarvergadering Vereniging van Vrijzinnige Hervormden
Deze vereniging is het financiële hart van de Koorkerkgemeenschap. Als eigen
rechtspersoon treedt zij op als gebouwen- en financieel beheerder.
Eigenlijk vervult zij mede de rol als College van Kerkrentmeesters van de Koorkerk.
In de laatste Algemene ledenvergadering namen we afscheid van Henk Soepenberg als bestuurslid. Henk en ik kennen elkaar al vanaf september 1975, toen
wij beiden onze dienstplicht begonnen bij de School Reserve Officieren Artillerie in
’t Harde.
Henk is twee perioden bestuurslid geweest van onze vereniging en heeft samen
met Gert Kooiman vele projecten onderhanden genomen.
Zoals de verbouwing van onze zijvleugel. Ook hebben zij het onze rechten op het
gebruik van ’t pleintje naast onze kerk gerealiseerd.
Op dit moment houdt hij zich bezig met de realisatie van een nieuw flexibel
podium. Kortom een onmisbare doener voor onze Koorkerk. Wij hopen nog lang te
mogen profiteren van zijn daadkracht.
Bob Viveen

Financieel rapport 2017 VVHM.
In de Algemene Ledenvergadering van de VVHM op 8 november j.l. is onder meer
aan de orde gekomen het financieel jaarverslag van 2017 van de VVHM. Conform
het besluit van de Algemene Vergadering is het rapport ter inzage voor leden van
de Koorkerkgemeenschap gedurende de periode van 1 tot en met 14 december.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester van de VVHM Chris
Lobbezoo. Per email: chrisplobbezoo@zeelandnet.nl of telefonisch 0118-611192.
Het Bestuur van de VVHM.

Opbrengst bijzondere collecten:
Zondag 4 november, gedachteniszondag was de diaconale collecte bestemd voor
het project “Liefde in een doos” van het Zeeuws Steunpunt voor verlies en rouw.
De opbrengst bedraagt € 267,35. Hartelijk dan voor uw steun.
Aanvullende giften om dit project verder uit te dragen en bekendheid te geven zijn
van harte welkom op rekeningnummer NL 93 RABO 0136 6929 15 ten name van
Stichting Zeeuws Steunpunt voor verlies en rouw te Middelburg.
Op zondag 11 november tijdens de dienst van Woord en Tafel was de diaconale
collecte bestemd voor het Vredesdorp Kuron in Zuid Sudan. De opbrengst
hiervan bedraagt € 195,56. Hartelijk dank voor uw bijdrage .
Het afgelopen halfjaar heeft de Taakgroep Diaconaat vijfmaal uw aandacht
gevraagd voor dit in 2005 begonnen bijzondere vredesproject van emeritus
bisschop Paride Taban. In een door burgeroorlog geteisterd en verdeeld land een
vredesdorp beginnen om mensen met elkaar te verenigen. Via
www.kuronvillage.net kunt u op de hoogte blijven van het wel en wee van het
dorp. Financiële ondersteuning is mogelijk via de nederlandse partner in het
project Vredesorganisatie PAX . Rekeningnummer NL 03 TRIO 0390 5150 00 onder
vermelding van Vredesdorp Kuron.

Diaconale (rode zak) collecten in december.

Voor de diaconale (rode) zakcollecte op 9
december, de tweede adventszondag heeft de Taakgroep gekozen voor het
project
Laat vluchtelingen niet creperen aan de randen van
Europa van Geloof en Samenleving, het landelijk diaconaal orgaan van de
Remonstranten. Het gaat dan met name om hulpverlening op het griekse eiland
Lesbos en werkt hiertoe samen met Movement on the Ground.
Begin van dit jaar is ook gecollecteerd voor dit doel.
De situatie is sindsdien nog niets verbeterd. Het officiële vluchtelingenkamp bij het
plaatsje Moria is een ramp. Het is een voormalige gevangenis met prikkeldraad als
omheining. Met 5.000. mensen is het kamp overvol. De hygiëne laat te wensen
over; bezoekers mogen het kamp niet in omdat er tbc, hiv en schurft zou zijn. Een
tweede kamp Kara Tepe staat beter bekend. Het kamp wordt in feite gerund door
de nederlandse ngo Movement on the Ground.
Hier worden sportactiviteiten georganiseerd, en zijn er taal- en andere lessen, er
zijn zonnecellen voor energie voorziening. MOTG heeft een deel van een
naastgelegen olijfgaard gehuurd en is nu bezig om dit geschikt te maken voor
huisjes en tenten om een deel van het overvolle kamp Moria op te vangen.
De opbrengst van de collecte is hiervoor bestemd. Van harte aanbevolen.

Zondag
ondag 16 december is de diaconale
collecte bestemd voor

Tent of Nations

eveneens een doel, waar eerder dit jaar
voor is gecollecteerd.
De Palestijnse christen Daoud Nassar uit
Bethlehem runt een ecologische boerderij
waar educatie centraal staat onder het
motto: “Wij weigeren vijand te zijn”. Zo is er een vrouwenproject, worden
zomerkampen georganiseerd voor Palestijnse kinderen uit vlu
vluchtelingenkampen en
andere activiteiten op het gebied van muziek, theater en vreedzame
conflicthantering. Vande zijde van de Israëlische overheid ondervindt men veel
tegenwerking.
Een steuntje in de rug is erg welkom!!!
Op kerstavond 24 december is de collecte
bestemd voor de Stichting Solidaridad.
Solidaridad
De stichting werkt samen met initiatiefrijke
boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden
aan de verduurzaming van de productieproductie
methoden. Zo verdienen ze meer, met minmin
der schade voor mens en milieu.
In de dienst op Kerstmorgen 25 december is de diaconale (rode) zakcollecte
bestemd voor Kinderen in de Knel,, het kinderprogramma van Kerk in Actie.
Ditmaal gaat de opbrengst naar vluchtevluchte
lingenkinderen in Libanon. Lokale partners
van Kerk in Actie delen voedselpakketten uit.
Verder worden medische en hygiënehygiëne
pakketten uitgedeeld en drinkwater en
sanitaire voorzieningen verbeterd.
Hulp wordt zowel aan Syrische vluchtelingen
als aan arme Libanese bevolking gegeven.
In een klein land als Libanon zetten ruim 1,5 miljoen (!!)vluchtelingen de
samenleving behoorlijk onder druk.
Met uw bijdrage helpt u het werk van Kinderen in de Knel in Libanon zowel onder
de vluchtelingen en als de arme plaatselijke bevolking.
Van Harte Aanbevolen.
Namens de Taakgroep Diaconaat.
Chris Lobbezoo

Kinderopvang
Enige tijd geleden is het jaarboekje van de Koorkerkgemeenschap 2018-2019
uitgekomen. Op bladzijde 8 van dit boekje gaat het over de Kinderen in de
Koorkerk. Per abuis is het stuk dat Simone Ludikhuijze vorig jaar voor het
toenmalige jaarboekje heeft geschreven, opnieuw geplaatst, maar dan met
auteursnaam Riks Lobbezoo-Klaassen. Hieronder volgt het stuk dat Riks heeft
geschreven en in het huidige jaarboekje geplaatst had moeten worden.

De oppasdienst van de Koorkerk
Sinds een paar maanden is een nieuwe groep van vijf personen onder de noemer
“oppasdienst” van start gegaan. Dit alles vanwege een aanvraag voor oppas
tijdens de kerkdienst door een echtpaar met twee kleine kindertjes. Deze
kindertjes zijn er lang niet elke zondag, maar dat geeft niet.
Als oppasdienst gaan we met een verfrissend nieuw elan de kinderen die er
eventueel op zondagmorgen zijn, opvangen en een gezellige en goede speelruimte aanbieden.
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom.
Als Koorkerkers willen we graag een open en gastvrije kerkgemeenschap zijn waar
ook kinderen zich thuis voelen.Dit betekent dat kinderen van alle leeftijden tijdens
de kerkdienst naar de speelzolder kunnen gaan.
Willen we goede en adequate opvang bieden dan is daar wel wat voor nodig.
Momenteel zijn enkele van de materialen die daar aanwezig zijn, aan modernisering toe. De wereld verandert, waardoor ook spellen en boeken aan
verandering onderhevig zijn. Als Koorkerkers vinden wij het belangrijk dat het
gebeuren van de wereld niet buiten onze kerkmuren blijft. Binnen de kerkmuren
trachten velen van ons een hertaling te maken van dit wereldlijke gebeuren door
eigen gedachten, daden en woorden te toetsen aan dat wat op dat moment tot
ons komt.
Zo ook met kinderen. Ook zij toetsen hun levens-ervaringen aan dat wat hen
aangeboden wordt in daad, woord en spel. Voor ons als oppasteam betekent dit
concreet dat wij blij zijn met boeken, puzzels, (smart-)spelletjes of andere zaken
die aansluiten bij de hedendaagse leefomgeving.
DANK- DANK- DANK-JULLIE-WEL
Simone en Marinus Ludikhuijze hebben gedurende heel veel voorgaande jaren,
samen met hun team, op een geweldig inspirerende, doordachte en feestelijke
wijze zorg gedragen voor die hertaling van de buitenwereld op de speelzolder van
de Koorkerk. Veel van die kinderen zijn de wijde wereld al ingetrokken. Ik weet
zeker dat ze dat doen met een rugzak vol waardevolle bagage, hun met liefde
geschonken op de speelzolder.
Het huidige team hoopt op vernieuwde wijze ook een bijdrage te kunnen leveren
aan het vullen van de rugzak met waardevolle bagage voor de weg van leven.
Riks Lobbezoo- Klaassen
nijbeets3@zeelandnet.nl
0118611192

Kring: Films met een ziel
Op dinsdag 4 december is de vijfde en laatste bijeenkomst. 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, en verbondenheid in een digitale wereld. We beginnen
weer om 13.30 uur voor de middaggroep en om 19 uur voor de avondgroep.
Plaats: vergaderkamer van de Koorkerk.

Ineke de Feijter

Mombati kaarsenverkoop
Op diverse vierplaatsen van de PGM worden op de eerste twee adventszondagen
Mombatikaarsen verkocht. De Taakgroep Diaconaat heeft besloten om dit jaar ook
de “Koorkerkers” de gelegenheid te geven Mombatikaarsen te kopen.
Mombati’s zijn kaarsen uit Indonesië en Swaziland (Zuid Afrika). Ze worden met de
hand gemaakt om zoveel mogelijk mensen werk te bieden. De kaarsenmakers
werken in een lichte, schone en goed geventileerde omgeving en ook wordt milieu
vriendelijk gewerkt.
De kaarsen worden via de Wereldwinkels verkocht.
Op deze wijze krijgen deze kaarsenmakers toegang tot de Europese markt, een
eerlijke prijs en daarmee een kans om een beter bestaan op te bouwen. Met uw
aankoop op 2 of 9 december helpt u hen daarbij. We staan voor en na de dienst. Er
zijn allerlei soorten en prijsklassen. Kijkt u gewoon even wat er is. Betaling van de
kaarsen wel uitsluitend contant.
Taakgroep Diaconaat

Amnesty in de Koorkerk
Op zondag 2 en zondag 9 december a.s. vindt u naast de koffietafel weer de
vertrouwde Amnestytafel. U kunt daar diverse cadeau-artikelen kopen, zoals
kaarsen, (kerst)kaarten en servetten. Ook de bezoekers van de Nieuwe Kerk zijn
natuurlijk van harte welkom om vóór of na de dienst even binnen te lopen en als
het moois te bekijken en aan te schaffen.
Voorts ligt er t/m 30 december een petitie in de kerk gericht aan de Filipijnse
autoriteiten, waarin hen gevraagd wordt alle aanklachten tegen senator Leila de
Lima te laten vallen en haar onmiddellijk vrij te laten.
Senator en voormalig minister van justitie Leila de Lima is een fel tegenstander van
de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Bij zijn drugsoorlog werden al duizenden,
vooral arme, mensen op straat doodgeschoten. De moorden zijn mogelijk
oorlogsmisdaden en de opdrachten komen uit de top van de regering.
De Lima was lid van de mensenrechtencommissie die onderzocht of president
Duterte betrokken was bij het doden van mogelijke drugshandelaren in de tijd dat
hij burgemeester was. In 2016 vertelde Duterte aan de media dat hij De Lima ‘in
het openbaar kapot wilde maken’.
Nu zit Leila de Lima vast. Ze zou drugsgeld hebben aangenomen voor haar
verkiezingscampagne en als minister drugs hebben toegelaten in de gevangenis.
Dat zijn valse beschuldigingen, die alleen zijn bedoeld om haar het zwijgen op te
leggen. Dat is niet gelukt: ze vraagt elke dag vanuit de gevangenis aandacht voor
de mensenrechtenschendingen in haar land.
Wij hopen van harte dat u deze petitie wilt ondertekenen. Meer informatie over
deze petitie vindt u op https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-filipijnenpresident-zet-tegenstander-achter-tralies
Tot slot vragen wij uw aandacht voor de jaarlijkse Dag van de rechten van de Mens
op 10 december. Op en rond deze dag komen wereldwijd honderdduizenden
mensen in actie en schrijven brieven naar autoriteiten van verschillende landen.
Ze komen o.a. in actie voor mensen die gevangenzitten omdat ze opkomen voor
de rechten van anderen, die worden gemarteld omdat ze voor hun mening
uitkomen of die worden bedreigd om wie ze zijn. Door al die brieven verandert
hun leven: ze komen vrij, hun marteling stopt of ze krijgen bescherming. Omdat de
regering zich onder druk gezet voelt.
Zo schreef de Ethiopische journalist Eskinder Nega, voor wie we eerder schreven:
‘In 2018 werd ik vrijgelaten. Niet omdat de regering van gedachten veranderde,
maar omdat mensen de vrijlating eisten van gevangen activisten, journalisten en
bloggers.’
Dit jaar schrijven we voor tien vrouwelijke activisten. Want wereldwijd hebben
vrouwelijke activisten hebben het vaak extra zwaar. Vrouwen krijgen nog vaker
dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en
verkrachting. We schrijven o.a. voor de Iraanse mensenrechtenverdedigster Atena
Daemi, die een gevangenisstraf van 7 jaar uitzit omdat ze actievoerde tegen de
doodstraf. Voor de Oekraïense LHBTI-activiste Vitalina Koval, die te maken krijgt
met geweld en bedreigingen. En voor de nabestaanden van de Braziliaanse politica
Mariëlle Franco, die op 14 maart 2018 werd vermoord.

Ook Middelburg doet
weer mee en wel op
zaterdag 8 december a.s.
Iedereen die een bijdrage
wil leveren aan Amnesty’s
Schrijfmarathon (Write for
Rights) is van harte
welkom in de Drvkkery,
Markt 51, van 10.00 tot
16.00 uur en in ZB|
Planbureau en Bibliotheek
van Zeeland, Kousteensedijk 7, van 10.00 uur tot
16.00 uur. Wij rekenen op
uw komst!
Meer informatie over
Amnesty op Walcheren
vindt u op
http://www.walcheren.a
mnesty.nl.

Roze adventsviering 8 december 2018

SAMENkerstZINGEN
op 16 december 2018
Hoe bijzonder is het om
met inwoners van de stad
Middelburg in de Kerstperiode samen kerstliederen te zingen. Dat
kan op zondagavond 16
december. Het wordt georganiseerd door de Raad
van Kerken Middelburg en
als locatie is de Roomskatholieke Kerk gekozen.
Er zijn diverse koren en
cantorijen van de verschillende kerken uit de
stad, die iets laten horen
van hun eigen Kerstrepertoire. Natuurlijk zal
ook een Kerstverhaal niet
ontbreken. Bijzonder is
dat burgemeester Harald
Bergmann aanwezig zal
zijn om een Kerstboodschap door te geven.
Kinderen die het leuk vinden om van te voren
samen een lied te oefenen zijn welkom om 18
uur.
Geef je op via Facebookpagina
‘Samen KERST zingen’
of via het mailadres
rvkmiddelburg@zeelandnet.nl
Van harte welkom op 16
december 2018 om 19
uur in de R.K. Petrus- en
Pauluskerk, Lombardstraat 1, Middelburg.
Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk!

ChristenQueer Zeeland-West Brabant
nodigt u uit voor de jaarlijkse adventsviering.
Op 8 december om 15.30 in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat.
Het Thema is ‘All Inclusive’.
Wij beginnen om 15.30 uur en de deuren
zijn open vanaf 15.00 uur.
Het wordt weer een sfeervolle viering
met brood en wijn.
Voorganger is Franck Ploum van de
Ecclesia in Breda. Gabrielle Kohl verleent
medewerking met enkele liedjes.
Organist is Bert Geleijnse .
De collecte is deze keer voor de stichting
‘Niet Gay Genoeg’; Sandro Kortekaas
komt hierover in de dienst een uitleg
geven.
Na afloop is er koffie en thee met wat lekkers en gelegenheid om te babbelen.
Kom allen met ons Advent vieren!
Friedhelm en Robert Lamper friedhelm@t-mobilethuis.nl of 0612601765.

Wereldlichtjesdag op 9 december 2018
Wanneer een kind sterft, lijdt een hele familie intense pijn. In 1997 ontstonden in
Amerika groepen rondom families die een kind verloren hadden, om te troosten,
om te ondersteunen en samen te rouwen. Daaruit is op de 2e zondag van december
de Wereldlichtjesdag ontstaan. Op ruim 40 plaatsen in Nederland bestaat de
mogelijkheid voor mensen om op die dag, een kaars voor hun kind aan te steken.
December is niet alleen een donkere maand vanwege de korte dagen, maar
vanwege de feestdagen voelt de maand ook donker als je te maken hebt met een
groot verdriet en gemis van je kind. Het maakt niet uit hoe jong of oud het kind was
of hoe lang het geleden is. Op Walcheren was er tot nu toe nog geen plek om dit te
kunnen doen. Daarom organiseert de Raad van Kerken Middelburg e.o. op zondag
9 december een Wake in de Doopsgezinde Kerk (Lange Noordstraat 62). De kerk is
open vanaf 18 uur. Er zal muziek klinken, gedichten worden voorgelezen of er zal
een kort verhaal te beluisteren zijn. Mensen kunnen naar binnen lopen, een kaars
aansteken en blijven zolang ze dat zelf willen. Er is ook een website van de
landelijke organisatie www.wereldlichtjesdag.nl met meer informatie. Deze Wake is
voor ieder die daar behoefte aan heeft toegankelijk.

Geslaagd vrijwilligersuitje !
Zondag 28 oktober vertrokken ruim zestig van de ruim honderd vrijwilligers met
een heuse dubbeldekker naar Kemzeke net over de grens in België. Dit uitje was
een cadeautje voor hun belangeloze inzet in de afgelopen jaren. Onze
koorkerkgemeenschap waardeert die inzet enorm en het is goed dat zo nu en dan
te laten blijken.
Na een mooie overdenking van Joep de Valk over het durven geloven in vrijheid gingen ook wij op weg naar het
onbekende, uit gezwaaid door twee millennials, Aron en Elias Ludikhuijze. U kent ze wel, het aanstormend
talent op het vrijwilligerswerk.
Aangekomen in het Verbeke Foundation werden we opgewacht door onze Ineke en Ad.
De eerste aanblik deed ons verwonderen. Is dit het nu? Moeten we hier zijn? Maar eenmaal binnen en na
toelichting van de oprichter/eigenaar Geert Verbeke dompelde de groep zich onder in het 12 hectare met zon
overgoten natuurterrein en/of de 12.000 m2 overdekte tentoonstellingsruimte.
De hedendaagse kunstwerken waren verrassend, bijzonder en niet alledaags, soms ook moeilijk toegankelijk.
Wie verzint nu een campingflat of de verbeelding van onze bekende Marinus Boezem met zijn ‘La lumiére
cisterciënne Baudelo’ ; een herbouwde steiger dat 12 jaar lang de Baudelokapel in Gent heeft onderstut. Dit
steigercomplex is nu bebouwd met populieren en heeft de vorm van een kathedraal.
Al keuvelend en verbazend ontstonden er ontmoetingen op een ongedwongen manier. Na de afloop wachtte
ons een heus buffet op Vlaamse wijze. We werden vanachter de grote verwarmingsketels getrokken naar de iets
koelere eetruimte. Maar met de jas aan hadden we elkaar veel te vertellen. Natuurlijk werden de vrijwilligers
die echt afscheid hadden genomen nog even in het zonnetje gezet met een witte roos. De witte roos was een
bewuste keuze. Deze staat in de wereld van het liturgisch bloemschikken voor Gods al omvattende Liefde. Met
een ervaring rijker waren we weer om 20:00 uur in Middelburg.

Allemaal de liefste
SFEERVOL

Je luistert, je geniet, je daaraan overgeven.

Colofon

Het betekent en doet veel in je bestaan.

Koorkerkgemeenschap
Middelburg; Predikant:

Muziek doet heel veel in een mens zijn leven.

Je sluit je ogen, je laat je helemaal gaan.
Dan het luisteren naar het wegsterven van de laatste accoorden.
Daarna even stil zijn, nog geen behoefte hebben aan woorden.
Je vergeet de hele wereld om je heen.
Met zo’n drukte, geweld, pijn, op deze momenten voelt men zich één.
Eén met de muziek, die soms zacht, dan weer hard aan komt zwellen.
Maar wat wil ik daar nog meer van en over vertellen?
Gewoon stil zijn, genieten tot in het diepst van je ziel.
Die avond? Eén van de vele die mij zeer goed beviel.

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

Scriba: Hans Vreeke,
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

Daarom creëer ik mijn eigen oase in de Koorkerk als ik Mathieu op het orgel of
achter de vleugel hoor spelen. Dan voel ik me op dat eiland van rust, bloemen en
vrede.

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

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

Eindredacteur Vierpas:
Jan Brussee
E: jhbrussee@live.nl
Inleverdata kopij:
e
voor de 15 van elke maand

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:

Aly van Willegen
Ik geef de pen door aan Addy Haverman.

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

