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Kijk!
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Misschien herkent u deze smeedijzeren
vierpas nog wel vanuit ons novembernummer, als afkomstig uit de Sint Jan.
Deze hangt een beetje in de lucht.
Eigenlijk net zoiets als de eerste dag van
een nieuw jaar: wazig, nog oningevuld

Nieuwjaarswens
In de eerste adventsdienst liet ik een lied
horen van Paul van Vliet:
‘ik drink op de mensen’
Ik geef het u allen graag
als wens mee voor het
nieuwe jaar: hoe het er
ook uitziet, in welke
levensfase je ook bent,
wat er ook op je pad
komt…
En voor wie het (nog)
eens wil horen
https://www.youtube.co
m/watch?v=PTM-BgFJudI
Tevens wil ik u allen
namens de kerkenraad
uitnodigen voor een
feestelijke nieuwjaarskoffie+ na de (bijzondere)
dienst op 20 januari. Waar
we het glas heffen op het
nieuwe jaar en de
Koorkerkgemeenschap.
Daarover elders meer in
deze Vierpas.
Met een hartelijke groet,
Ineke de Feijter

We hebben alle reden om terug te
kijken, met onontkoombaar de blik op
de lege plek van Mathieu.
En toch kijken we met een open mind
ook weer vooruit, vol verwachting. Terwijl ik dit schrijf denk ik terug aan twee
recente diensten rond het kerkelijk oud en nieuw: Beide gaven ons een speciale
kijk op (voor)oordelen.
Nepnieuws en twitter nopen meer dan ooit tot factchecken: “Is dat zo?”
Of, zoals de ouden zeiden: “Je bent niet wijs!”
Als redactie wensen we u voor het komende jaar nieuwe ogen.
Sint Jan, ‘s-Hertogenbosch

Wim Wattel
Ik drink op de mensen
Die bergen verzetten
Die door blijven gaan met hun kop in de
wind
Ik drink op de mensen
Die met vallen en opstaan
Blijven geloven
Met het geloof van een kind.

Ik drink op de mensen
Die alles verloren
Die weg zijn gezakt
En zijn ondergegaan.
Ik drink op de mensen
Die daarna herboren
terug bleven vechten
En weer op zijn gestaan.

Ik drink op de mensen
Die dingen beginnen
Waar niemand van weet wat de afloop
zal zijn
Ik drink op de mensen
Van wagen en winnen
Die niet willen weten van water in wijn.

Ik drink op het béste
Van vandaag en van morgen
Ik drink op het mooíste waar ik van
hou
Ik drink op het maximum
Wat er nog in zit
In vandaag en in morgen
In mij en in jou!!

Ik drink op de mensen
Die blijven vertrouwen
Die van te voren niet vragen
‘Voor hoeveel’ of ‘waarom’
Ik drink op de mensen
Die dóór blijven douwen
Van doe het maar wél
En kijk maar niet om.

In memoriam: Mathieu
In de dienst op eerste Advent hebben we als Koorkerkgemeenschap afscheid genomen van
Mathieu Meijs, die meer dan tien jaar onze zeer gewaardeerde organist is geweest.
Hij werd enkele dagen daarvoor in familiekring gecremeerd. Hieronder de afscheidswoorden:

“Liefste Thieu, zo begin ik maar. Want dat ben je wel. Van ons allemaal.
Het orgel hier in de Koorkerk was jouw favoriete plek. In de meer dan tien jaar dat je onze organist bent
geweest, raakte je ermee vergroeid.
Wie hier op zondagmorgen vroeg aan kwam, werd al buiten ontvangen door de warme klanken van jouw spel.
Daarna kwam je altijd even koffie drinken in de vergaderkamer. Vlak voor de dienst. Veel doornemen was met
jou niet nodig. We waren van het begin af aan op elkaar ingespeeld.
Die eerste keer was in november 2011. De hele eerste rij zat vol kinderen die gingen oefenen voor het kerstspel.
Het opstapje ging over de schepping en ik had jou gevraagd om dat verhaal op het orgel vorm te geven. Met
verve verklankte je het. Je was altijd open, voor welk idee of welk verzoek uit de gemeente ook.
Wat hebben we genoten van je begeleiding; van de stukken die je in de dienst speelde. Met zorg uitgezocht: als
ik je het thema had verteld kreeg ik steevast een mailtje met een bijpassend muziekstuk. Niet alleen een titel of
een componist maar een zorgvuldig neergeschreven naam: J.S. Bach en tussen haken geboorte en sterfjaar. En
daaronder Mathieu, met de vertrouwde vrolijke muzieknootjes achter je naam.
Je was een perfectionist. Je speelde met passie. Soms zo teder, bijna stil. Soms voluit, zoals aan het einde van de
dienst. Als ik dan naar achter liep, tussen de banken, was het alsof je gedragen werd op warme klankgolven. Dat
groeide meestal uit tot een mini concert waarop je ons trakteerde bij de koffie. Steeds dankbaar ontvangen met
warm applaus. Waar je van genoot.
Want dat was je ook; een levensgenieter. Met jou was het goed toeven op een terras in de zomer. Dan vertelde
je smakelijk over je geliefde vakantieadresjes in Bretagne. Waar het eten, de wijn en het leven goed was. Je
genoot er altijd weer van. Ook deze zomer nog. Of het ging over de rijke Roomse traditie waarin jij opgroeide,
qua liturgie zo rijk. Waar je duizenden missen speelde. En steevast volgde er dan ook een mop. Want kritisch
was je ook over geloof. Ook in dat opzicht was je helemaal op je plek in de Koorkerk.
Velen heb jij geraakt met je muziek. Meer dan je soms wilde weten. Ik denk dat je niet ten volle besefte wat die
met mensen deed. Dat het een oase voor hen was, zoals Aly zo treffend in de laatste Vierpas schreef.
Op vrijdag was je hier steevast te vinden; je speelde voor de komende zondag. En dan bleef je. Kopje koffie,
babbeltje, en dan zette je je aan de vleugel en stuwde je samen met Aleida de cantorij tot grote hoogte.

Wat bijzonder aan je was, is dat je zo’n grote ‘gunfactor’ had. Je liet anderen toe, op de vleugel en aan het orgel.
Over jong aanstormend talent van de muziekschool op het orgel was je opgetogen
En dat liet je ook blijken. Hoeveel leerlingen heb jij niet geïnspireerd? Je hield inleidingen bij de concerten en
beeldende kunst van Ad van ’t Veer en Rien Balkenende. En toen ik je vroeg voor de eerste dialoogdienst in de
Koorkerk, deelde je met ons jouw lievelingsmuziek. Afgelopen april nog moest je geen seconde denken toen ik
vroeg om gedichten en muziek te combineren en sprak en speelde je nog eens voor de ouderen op de
ontmoetingsmiddag.
En al viel het je steeds zwaarder, je was er op zondag. Op jouw plek. Het orgel, de vleugel. De laatste maanden
was je, tegen je gewoonte in, na afloop ook direct weg. Simpelweg omdat je uitgeput was. Pijn had.
De gedachtenisdienst zat je nog hier achter de vleugel; de week daarna was, zo bleek achteraf, je laatste dienst.
Tot zolang het ging, liet je niet los. Je hoopte altijd dat het tegen het einde van de week weer wat beter zou zijn;
een invaller kon altijd nog. De laatste keer dat we elkaar zagen, vertelde je hoe zeer het spelen op het orgel je
troostte…
Die troost had je nodig, in het lange proces van ziek zijn. Waarin je steeds maar geconfronteerd werd met weer
nieuwe ongemakken. Wat viel het je zwaar…
En wat valt het ons zwaar, zonder jou.
Ik moest denken aan die woorden die klonken in die dienst in november 2011, van Willem Vermandere
’t is niet:
de netten, ’t is de vis
niet het afscheid, ’t is ’t gemis
niet de noten, ’t is het lied
niet de rijmen, ’t is ’t verdriet
niet het getokkel, ’t is de sfeer
niet het zingen, ’t is het zeer
niet de bergen, ’t is de kloof
niet de dogma’s, ’t is ‘t geloof
’t zijn niet de regels, ’t is het spel
niet het scheiden, ’t is ’t vaarwel
We gedenken je, diep dankbaar voor alles wat je voor ons hebt betekend.
Met zorg heeft Jaap voor jou muziek uitgezocht. Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ. Van jouw geliefde J.S. Bach. Zo
doen wij jou uitgeleide. In grote genegenheid”.
Ineke de Feijter

Dienst 20 januari: Goed Gek
Dat wordt het thema voor de dienst op 20 januari. Misschien een beetje gek,
temeer omdat ik er bij het schrijven van dit stukje, nog ver voor Kerstmis, niet veel
meer van kan zeggen. Maar soms moet je een beetje gek zijn. Om te reizen op de
sterren. Om te feesten, waar de wijn
jn op is. Om zomaar je netten te verlaten. Om
omgekeerd geluk te wensen. Om te vertrouwen, te hopen, lief te hebben. Om,
door woestijnen heen, zomaar ergens aan te beginnen. Om het Hallelujah te
zingen in het putje van een donkere winter. Om te zeggen: hie
hier ben ik.
Of: om God te zijn… ook goed gek.
In deze dienst verwelkomen en bevestigen we vier nieuwe kerkenraadsleden (zie
bij kerkenraadsleden) en nemen we afscheid van vier vertrekkende.
Welke teksten en muziek ons deze ochtend precies gaan inspireren? Kom maar
zien en horen… je bent meer dan welkom! Met nadien een feestelijke (nieuwjaars)
koffie+
Ineke de Feijter

Kerkdiensten
6 januari
ds. Paul Saraber
13 januari
ds. Tjaard Barnard
20 januari
ds. Ineke de Feijter
27 januari
ds. Marianne Zandbergen
3 februari
rev. Dirk van Leeuwen

Nieuwjaarskoffie+ op 20/1, na de dienst.
Allen van harte welkom!

Vanuit de kerkenraad
De laatste kerkenraadsvergadering kon ik niet bijwonen. In plaats daarvan was ik bij
de uitreiking van de Clara Meijer-Wichman penning door de Liga voor de rechten
van de mens. De penning werd uitgereikt aan de, mede door mijn schoonzus
opgerichte, stichting Radio La Benevolencija. Deze stichting is onder meer actief in
Rwanda en heeft daar een rol gespeeld in de verzoening tussen de Hutu’s en
Tutsi’s. Een schier onmogelijke opgave: de genocide in 1994 was van een
ongekende omvang en wreedheid. In een poging de strijdende bevolkingsgroepen
met elkaar te verzoenen, maakte Radio La Benevolencija een radio-soap. Hierdoor
werden beide groepen meegezogen in een liefdesverhaal tussen een Hutu en Tutsi.
De laudatio bij de uitreiking van de penning, trof mij door een voorbeeld van het
effect dat deze soap had: aan een vrouw, wier man en kinderen waren vermoord
door dorpelingen uit een volgend dal, werd, door diezelfde dorpelingen, hulp
aangeboden bij de oogst. Zij aarzelde, maar vond kracht uit het fictieve liefdesverhaal om het aanbod te accepteren: “als zij in de liefde hun haat en verdriet
kunnen overwinnen, dan kan ik de hulp accepteren van mijn buren”.
Voor mij werd hiermee de kracht van een fictief verhaal op indrukwekkende wijze
geïllustreerd. Het mooie was dat het voor de verzoening niet belangrijk was of het
verhaal ‘echt gebeurd’ was of niet: een krachtig verhaal kan blijkbaar wonderen
verrichten. Zo hopen wij ook in de Koorkerk de kracht van verhalen te ervaren.
Jorieke Meijer

Kerkenraadsleden
Zoals gemeld in de vorige Vierpas zullen vier kerkenraadsleden met ingang van dit
jaar niet meer terugkeren in de kerkenraad: Maarten ’t Hooft; Joop Tillema; Bob
Viveen en Jorieke Meijer. Daarmee volgen we het rooster van aftreden, dat begin
vorig jaar werd vastgesteld. M.b.t. hun opvolging zijn er geen namen aangedragen
vanuit de gemeente.
De kerkenraad heeft een aantal namen geïnventariseerd en ondertussen gesprekken gevoerd. We zijn erg blij dat Marijn de Valk, Chris Lobbezoo, Joke KlumpenaarHoman en Tom Lijftogt bereid zijn gevonden om de komende vier jaar de kar te
helpen trekken. Met hen, Hans Vreeke, Wim van Liere en Ineke de Feijter hebben
we daarmee weer een voltallige kerkenraad. Chapeau!
In de dienst op 20 januari zullen de nieuwe kerkenraadsleden zich voorstellen en
worden bevestigd. Dat is ook het moment waarop we als gehele koorkerkgemeenschap de vertrekkende kerkenraadsleden willen bedanken voor al hun inzet
en de nieuwe verwelkomen.

Dienstmededeling
We prijzen ons in de Koorkerk terecht gelukkig met het aantal medewerkers dat bij
toerbeurt er iedere zondag weer voor zorgt, dat de organisatie om de vieringen
soepel verloopt.
Het gaat dan om: gastvrouwen en -heren, kosters, lezers/lezeressen, collectanten/welkomheters, koffiezetters en -schenkers, mensen die weer afruimen en
de afwas verzorgen, bloemendames en chauffeurs van de autodienst. In totaal zo’n
55 mensen.
Ik ben alweer begonnen met het opzetten van het dienstenrooster voor 2019, en
daar is nog ruimte voor aanvulling bij sommige taken, waaronder de autodienst,
koffie zetten, schenken en afruimen, maar ook voor andere taken bent u natuurlijk
van harte welkom.
We nodigen u graag uit om mee te doen; aanmelden bij Nic. van der Noll,
tel. 0118 61 68 61, mob. 06 10 74 50 72, email: nicvandernoll@gmail.nl

Opbrengst bijzondere collecten.

Zondag 18 november was de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor Kerk
in Actie met name voor het werk onder de gedetineerden. De opbrengst van de
collecte bedraagt €170,10. Hartelijk dank.
Zondag 9 december is gecollecteerd voor het project
“Laat vluchtelingen niet creperen aan de randen van Europa” .

Het gaat dan met name om hulpverlening door de Nederlandse hulporganisatie
Movement on the Ground op het Griekse eiland Lesbos, waar meer dan 7.000 mensen
zijn opgevangen in overvolle kampen. Een schrijnende situatie. De opbrengst van de
collecte bedraagt € 181,- .
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Heeft u de kerkcollecte gemist? Extra giften zijn altijd welkom op rekeningnummer
NL 69 TRIO 0777 8227 84 op naam van Geloof en Samenleving onder vermelding:
hulp-verlening Lesbos.

Diaconale (rode zak) collecten in januari.

Voor de maand december zijn geen bijzondere collecten gepland. De opbrengst van de
collecten is dus bestemd voor het reguliere werk van de Centrale Diaconie van de
Protestantse Gemeente Middelburg. Tot het reguliere werk behoort onder meer de
stille diaconale hulp aan individuen die nergens anders meer terecht kunnen, de
kerstpakketten-actie in Toorentijd, de kerstactie Sociale Minima en de giftenadvieslijst, waarbij €30.000,-- over ca. 40 stichtingen en instanties die werkzaam zijn op het
gebied van de kwetsbare mens wordt verdeeld.
Uw bijdrage is dan ook van harte welkom!!
Namens de Taakgroep Diaconaat,Chris Lobbezoo

Amnesty in de Koorkerk
De oproep aan de bezoekers van de Nieuwe Kerk, om op zondag 2 en zondag 9
december jl. even binnen te lopen bij de Amnestytafel in de Koorkerk, was beslist niet
aan dovemansoren gezegd. We zijn dan ook blij dat we die beide zondagen zo'n grote
groep belangstellenden mochten bedienen. Ook de landelijke schrijfmarathon was een
groot succes. In De Drvkkerij en de Zeeuwse Bibliotheek werden op 8 december bijna
1.000 brieven geschreven.
De decemberpetitie gericht aan de Filipijnse autoriteiten, waarin hen gevraagd wordt
alle aanklachten tegen senator en voormalig minister van justitie Leila de Lima te laten
vallen en haar onmiddellijk vrij te laten, is op het moment van schrijven (medio
december) al door velen van u ondertekend. Dank daarvoor.
Van 6 tot en met 27 januari ligt er
een nieuwe petitie, ditmaal gericht
aan de Venezolaanse autoriteiten.
Geraldine Chacón is nog maar 24
jaar oud, maar al 10 jaar activiste.
Ze werd in februari 2018 opgepakt
omdat ze werkt voor een stichting
die jongeren in arme wijken helpt.
Ze is nu voorwaardelijk vrij, maar ze kan elk moment weer worden opgepakt en is
gestopt met haar activiteiten. Geraldine zette voor Amnesty Venezuela een jongerennetwerk op en was onderdirecteur van een stichting die jongeren uit arme delen van
Venezuela betere kansen probeert te geven. De Venezolaanse regering denkt dat
Geraldine's stichting zieltjes probeert te winnen voor anti-overheidsgroeperingen.
Wij hopen van harte dat u ook deze petitie wilt ondertekenen. Meer informatie over
Amnesty op Walcheren vindt u op de website http://www.walcheren.amnesty.nl.

Mombatikaarsen.
In de Vierpas van december berichtten wij u dat er
op de zondagen 2 en 9
december
Mombatikaarsen te koop
zouden zijn.
Helaas is dat door omstandigheden niet gelukt.
Onze excuses hiervoor.
Gelukkig was op deze zondagen Amnesty aanwezig
en had ook kaarsen te
koop, zodat u de mogelijkheid had om met
Kerst toch een licht voor
het goede doel te
ontsteken.
Taakgroep Diaconaat

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen.
De eerstvolgende lezing is op:
Dinsdag 22 januari 2019

Rectificatie data
kring Corrie Vis
Er zijn wat foutjes geslopen in de aankondiging
van de kring van Corrie Vis
in het jaarboekje:
Deze kring met de titel
‘KIES het leven’, die
inhaakt op de theologie
van Doothee Sölle, is niet
op 27 maart en 10 april,
maar op 19 maart en 2
april, van 14.00 tot 17.00
uur (dus niet ’s avonds).
En de plaats van samenkomst is niet in de Doopsgezinde Kerk, maar in de
vergaderruimte van de
Koorkerk.

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). J
osé 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?
De lunch en lezing worden gegeven in de Zeeuwse Bibliotheek in 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
Midden-Zeeland
Op 11 november reisden een aantal leden en vrienden op zondagmorgen naar
Dordrecht om de herdenking bij te wonen van de Dordtse synode die plaatsvond
in 1619-‘19.
Deze begon met de aankomst van enkele Remonstranten in 17de-eeuwse kleding
in de haven van Dordrecht. Daarna was er een gezamenlijke kerkdienst van de
PKN-gemeente
gemeente en de plaatselijke Remonstranten in de Grote Kerk.
In de middag was er de mogelijkheid om een voorstelling bij te wonen van het “De
Witt consort” dat 17de-eeuwse
eeuwse geuzenliederen ten ggehore bracht, of om de
tentoonstelling “Werk, bid & bewonder: een nieuwe kijk op kunst en calvinisme”
te bezoeken (de tentoonstelling loopt nog t/m 26 mei 2019).
De Grote of Onze-Lieve-Vrouwe
Vrouwe Kerk in Dordrecht zat werkelijk bomvol, wat een
bijzonder gevoel
voel gaf. Tijdens deze herdenking van een schisma dat 400 jaar
geleden plaats vond, en die de aanleiding was voor de nieuwe Remonstrantse loot
aan de protestants-kerkelijke
kerkelijke boom, bedacht ik mij dat al deze mensen die zo
gezellig en eensgezind samenkwamen vvoor hun geloven, een minderheid vormen
in de huidige maatschappij. Heel anders dan 400 jaar geleden, toen de heftige
gevoelens over de discussie, onder andere over de predestinatie, leidde tot een
scheuring, voel ik mij nu een soort van strijdbaar
strijdbaar-Remonstrant, omdat ik besloten
heb het woord God nog te gebruiken in mijn dagelijks spraakgebruik.
Heden ten dage is er eerder een onderscheid waar te nemen tussen mensen die
betekenis hechten aan de woorden ‘god’ en ‘ kerk’, en mensen die daar niets mee
hebben.
Los daarvan, was het berekoud
koud in de Dordtse kerk. IIn de vloer zag ik iets van
verwarming, maar veel mocht dat helaas niet baten. Ik begrijp nu misschien iets
meer van de wrevel die de synodeleden wellicht ontwikkelden toen Episcopius
Episcopius, als
spreker namens de Remonstranten, probeerde tijd te rekken door veel vragen te
stellen. Het was in die tijd, vóórr de opwarming van de aarde, vast nog kouder dan
nu. En met een synode die weken duurde kwamen ze zeker van een koude kerk
thuis. Arme Remonstranten. Midden in de winter, op de vlucht naar Antwerpen…
Op de foto enkelen van ons (met Maarten ’t Hooft die een 17de-eeuwse hoed
draagt!).

Jaarvergadering
Veel dank aan de leden en vrienden die de moeite genomen hebben de enquête in
te vullen die het bestuur heeft opgesteld. De gegevens worden momenteel
verwerkt en zullen gepresenteerd worden tijdens de jaarvergadering op 18 maart
2019. Plaats en agenda worden te zijner tijd bekend gemaakt.
Het vermelden waard is alvast het feit dat uit de enquête bleek dat vrijwel iedereen
zich als Remonstrant voldoende herkent in de Koorkerkgemeenschap.
Daarnaast stelt het merendeel van de leden en vrienden er ook erg prijs op om als
zelfstandige gemeente binnen de Koorkerkgemeenschap door te gaan. Juist de
verscheidenheid van bloedgroepen en zienswijzen binnen de samenwerking maakt
de Koorkerkgemeenschap interessant.

Tot slot:







Op zondag 30 december gaat ds. Tjaard Barnard voor in de Jacobskerk in
Vlissingen.
De Broederschap geeft een Arminiusreeks uit. Onlangs is deel 4 uitgegeven
‘’De maaltijd die verbindt. Ervaringen rond het avondmaal”. Eerder
verschenen deel 1 “Als geloof bij jezelf begint”, deel 2 “Denken en geloven,
een touwtrekwedstrijd”, en deel 3: “Verdraagzaamheid, tijd en context”.
Te bestellen via de website www.remonstranten.nl ( € 5,- per deeltje).
Op 14 januari van 14.00-16.00 uur houdt de Vrije Universiteit in Amsterdam
een minisymposium over de Dordtse synode, aanmelden op info@acrh.eu
Op 1,2 en 3 februari is er een (tweede, wegens succes) mannenretraite op
de Hoorneboeg. Thema: Geluk en wijsheid. Aanmelden via
info@remonstranten.nl

Namens het bestuur, Marijn de Valk

Allemaal de liefste
Aanvankelijk weerhield bovenstaande titel van dit rubriekje mij ervan om ook wat
gedachten prijs te geven, want wie of wat is de liefste en wanneer of waar?
Houden van begint al in een vroege levensfase, eerst de ouders en zo komt er steeds meer
om ons heen wat aandacht en liefde vraagt. Rond mijn vijfde jaar verhuisden wij naar het
stadje Tholen, allereerst even in het huis van mijn grootouders die aan de rand van de Vest
in Het Bosje woonden, waar het altijd de zoete inval was, gezellig , ooms en tantes in de
buurt, een lieve juffrouw op school, vriendinnetjes en de zeedijk dichtbij waar we zomers
gingen zwemmen. Ik heb daar een heerlijke jeugd gehad, ondanks dat het oorlog was
geworden. Daarbij hoorden ook dieren zoals het konijn, het logeerhondje, poesjes, kippen
en het varken dat gehouden werd tot de slacht, wat ik erg zielig vond, evenals het loeien
van een bange koe bij het slachthuis. Als kind had ik gauw medelijden met ieder zielig
mens, meestal oud, of dier.
Nog een jaar in Bergen op Zoom op de HBS en die verder doorlopen in Leiden. Psychologie
studeren? Interesse genoeg, maar als amper 17 jarige wilde ik dan ook wel een
studentenleven met alles erop en eraan en ik was de oudste. Dus dan toch naar de HBOopleiding radiologie en naar het academisch ziekenhuis. Vooral de afdeling therapie
(bestraling) trok mij erg, mede door de daar intensievere contacten met de patiënten.

Colofon
Koorkerkgemeenschap
Middelburg; Predikant:

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

Vervolgens komen er dan man en kinderen om je heen , waarvan de kinderen ook wel vaak
om beurten de liefsten waren. Maar, kinderen héb je niet, ze komen door je heen , het is
geleend, je mag ze even vasthouden. Uiteindelijk gaan ze ook weer hun eigen weg.
Dan via Voorschoten en het Gooi kwamen we in Middelburg aan met inmiddels 4 kinderen,
2 honden, 4 cavia’s en een bak met gupjes. Daarvoor hadden we ook nog een nijlgansje
grootgebracht en een gerbeltje gehad.
Manlief verzuchtte wel eens dat de huiskamer steeds meer op een stal ging lijken met nu
ook nog de door hem getimmerde caviahokken erbij.

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

Respect voor al wat leeft hebben wij al vroeg bij onze nakomelingen proberen bij te
brengen. Dat al het gedierte ook pijn kan lijden, angstig of eenzaam kan zijn, verdriet kan
hebben over een weggehaald veulen of kalfje. Hoe de koeien in de stal meeleven als een
van hen aan het kalveren is en hoe blij ze zijn om in het voorjaar de vrijheid in de wei weer
tegemoet te kunnen huppelen.
Vroeger toen ik nog anders dacht heb ik vaak gebeden om bescherming voor alle zwakke
schepselen, maar wijzer geworden weet ik dat dit van ons gevraagd wordt. God heeft geen
andere handen dan die van ons.
Toen ik indertijd jarenlang actief lid was in verschillende functies, regionaal en landelijk,
van de dierenbescherming, hebben wij de kerken hun onverschilligheid t.o.v . al het leed
dat wij onze medeschepselen aandoen erg kwalijk genomen. Alles ging alleen maar om de
mens, zelfs met de Kerst was het geen vrede maar vrete op aarde. En nog steeds zijn wij
hier het grootste roofdier op dit ondermaanse. Heel langzaam komt er hier eindelijk een
kentering in ons denken, over hoe wij hier als mensen eigenlijk bezig zijn met onze aarde
met alles er op en er in.

Autodienst: Els Koole

En dan mijn andere liefsten behalve mens en dier. De natuur, zo indrukwekkend en mooi,
hoewel ook meedogenloos. Het wonder om ons heen, dat we dit alles kunnen zien , horen
en beleven. Muziek, het meest emotionele dat we kunnen ondergaan, Mozart, Bach,
Pergolesi etc. De literatuur die tot ons komt en nogmaals die lieve mensen op onze weg, in
wier gelaat wij toch iets van het hogere mogen ontmoeten.
Ik denk dan ook aan het liedje dat indertijd door
Rudi Carel tijdens een songfestival werd
gezongen:
“Ik ben zo blij dat ik een stukje van de wereld
ben, van al wat ademt en wat leeft”.
Laten we hopen dat onze kleinkinderen dat over
40 jaar ook nog kunnen zingen.
Addy Haverman

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

Coördinerend koster:
Henk Kappers 0118-639420

Organist: Vacature
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:

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

