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In en uit de
kerkenraad
In een vrolijke dienst (zie
het fotoverslag) zijn
inmiddels vier nieuwe
kerkenraadsleden
aangetreden: Joke
Homan, Marijn de Valk,
Tom Lijftogt en Chris
Lobbezoo. Met mooie
bijdragen en teksten
presenteerden zij zich aan
de hand van het thema:
‘goed gek’. In de komende
Vierpassen kunt u nader
met hen kennis maken; zij
zullen de eerste vier
maanden "Allemaal de
Liefste" verzorgen.

Hierbij nogmaals een werkstukje van
smeedijzer uit de Sint Jan. Weliswaar
vier dwarse passen (passerbogen)
binnen die ene buitencirkel, maar dit is
toch echt geen vierpas.
Het ziet er schots en scheef uit, achterstebinnen of buitenstevoren? Ik weet
het zo niet…
Die komma-achtige figuren heten in de
gotiek “visblazen”.
Sint Jan, ‘s-Hertogenbosch
Je zou er ook best vier engeltjes in
kunnen zien, of geesten-uit-de-fles.
Een goede reden om eens bij de buren te kijken, want je vindt ze ook in de ramen
van de Nieuwe Kerk.
Het is een goede vrijzinnige traditie om eens lekker op het verkeerde been gezet
te worden. Daar blijf je geestelijk fit bij. Zonder nu meteen het diepste van m’n
binnenste te laten zien wilde ik u dit voor deze keer meegeven. Een beetje dwars
voortborduren op oude zekerheden…
Wim Wattel

Samen met Wim van Liere, Hans Vreeke en Ineke de Feijter heeft de
Koorkerkgemeenschap daarmee weer een voltallige kerkenraad. In de komende
periode zullen zij zich met name gaan bezighouden met een conceptnota voor
toekomstig beleid: ‘Verbinden, Verbreden, Verdiepen’. Naast allerlei ‘lopende’
zaken, zoals de verbouwing van het liturgisch centrum/podium die op stapel staat.
Evenals de glazen tochtdeur in de hal waar de VVHM druk mee doende is.
Afscheid namen we van Jorieke Meijer, Bob Viveen, Joop Tillema en Maarten ’t
Hooft, die we zeer erkentelijk zijn voor het vele werk dat zij hebben gedaan. De
Koorkerkgemeenschap heeft veel te danken aan hun langdurige inzet, ervaring en
expertise.
De nieuwe kerkenraad bouwt voort, en zal op zijn beurt en wijze verder werken
aan een toekomstbestendige Koorkerk. Daarbij kan zij niet zonder de steun van de
vele vrijwilligers en de gemeente, waarop we ook in de komende jaren hopen te
mogen blijven rekenen. Want dat is de kracht van onze mooie Koorkerkgemeenschap!
Nieuwe organist
Na het overlijden van Mathieu zijn diverse gastorganisten bereid geweest in te
vallen, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Tot en met februari blijft dit zo.
Momenteel is een kleine commissie (Wim van Liere, Tom Lijftogt, Jaap Tas en
Ineke de Feijter -en vanaf de zijlijn Aleida Post en Aart Bos), bezig met het invullen
van de vacature. Er wordt een profielschets opgesteld; daarna zullen gesprekken
plaatsvinden met gegadigden. In de Vierpas van maart hopen we u nader te
kunnen informeren.
Ineke

Fotoverslag dienst 20 januari ‘goed gek’
Foto's: Liesbeth van Oudenallen en Ad Kop
Met dank aan allen die hieraan -en aan de zeer feestelijke nazit en de vrolijk
versierde kerk- hebben meegewerkt!

Vier nieuwe kerkenraadsleden bevestigd: Marijn de Valk, Chris Lobbezoo, Joke
Homan en Tom Lijftogt, die samen met Wim van Liere, Hans Vreeke en Ineke de
Feijter de nieuwe kerkenraad vormen

Tom Lijftogt en gastorganist Rein van der Kluit op viool en piano:
BWV 1021 no 1 in G groot, adagio en vivace van J.S. Bach

De ‘kr-exit’ vertrekkende kerkenraadsleden: Joop Tillema, Bib Viveen,
Maarten ’t Hooft en Jorieke Meijer

Fijn dat er (klein)kinderen waren

De Tillemaatjes

Dienst 3 februari
Het thema voor de dienst van 3 februari is "Godshuis"
Jacob de aartsvader is God kwijt. Op de vlucht voor zijn broer Esau is hij moederziel alleen. Maar onderweg heeft hij wonderlijke ervaringen: hij droomt er o.a.
over hoe hij God bereiken kan.
Uit die ervaring groeit later een godshuis, een tempel. Jozef en Maria brengen hun
kind naar de tempel in Jeruzalem om hem aan een priester te tonen. Is God daar
te bereiken? Laat God zich vangen in een gebouw van steen? In het slotvisioen van
de Bijbel komt geen tempel of ander godshuis meer voor: God woont daar onder
de mensen.
Dirk van Leeuwen

Dienst 10 februari
Het thema voor de dienst van 10 februari is "Compassie en Zelfcompassie"
Iedereen neemt mij zoals ik ben .... Nou ik nog. Aldus “Loesje”, de geestige spreukenmachine uit Arnhem. Iedereen neemt mij zoals ik ben .... nu is het mijn beurt
om mijzelf te accepteren.
Het raakt direct aan de vraag die de bijbelse aansporing om je naaste even lief te
hebben als jezelf, oproept. Is het de bedoeling dat ik ook van mijzelf houd?
Als dat zo is, wie komt er dan eerst, mijn naaste of ikzelf?
Als ik mijzelf als eerste noem, is dat niet egoïstisch?
De dienst van 10 februari cirkelt rondom deze twee gedachten:
Tweede gebod is dit:
"liefhebben zul je je naaste als jezelf!"
een ander gebod, groter dan deze, is er niet!
Markus 12,31 uit de Naardense vertaling

(Zelf)compassie is het bewustzijn van het lijden van de ander
of van jezelf, met de wens om het te verlichten.
Graag overdenk ik met u hoe in het leven te staan.
Joep de Valk

Dienst 17 februari: een goed glas
Een goed glas. Dat is het thema van de dienst in februari. Maand van de carnaval.
Van maskers en spel. Van rituelen. In de film ‘Babette’s feast’ leert een Franse
kokkin, een vluchtelinge uit het verzet in Frankrijk, een traditioneel gelovige
gemeenschap in Denemarken stap voor stap (gerecht na gerecht, wijn na wijn)
wat het ritueel van samen eten en drinken kan inhouden. Uit het traditionele
keurslijf vandaan, waar het eten en drinken (en het leven) schraal en smakeloos is,
vallen de maskers langzaam af. En ontstaat een ontroerende gemeenschap. (De
film is in 1987 gemaakt, gebaseerd op het gelijknamige boek van de Deense
auteur Karin Blixen uit 1958).
In deze dienst zingt de cantorij o.l.v. Aleida Post Wer nur den lieben Gott lässt
walten van J.S. Bach. Naast enkele liederen uit Taizé: Frieden (met een bovenstem
van Petra Wagemaker) en Jubelt und freut euch: jubel en verblijd je! In deze
dienst, hoe kan het anders, delen we brood en wijn met elkaar. Welkom!
Ineke

Kerkdiensten
3 februari
Rev. Dirk van Leeuwen
10 februari
Ds. Joep de Valk
17 februari
Ds. Ineke de Feijter
24 februari
Ds. Tina Geels
3 maart
Ds. Menso Rappoldt

Opbrengst bijzondere collecten
Zondag 16 december was de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor het
Project Tent of Nations
Nations,, het vredesproject van de Palestijns-christelijke
Palestijns
familie
Nasar. De opbrengst bedraagt € 196,55.
Uit de Kerstboodschap van Daoud:
“De grote uitdaging iiss voortdurend hoe wij woorden omzetten in daden. Toen Jezus
zei dat wij het licht van de wereld zijn, maakte hij duidelijk dat het er om gaat hoe
wij ons dagelijks leven vormgeven, dat wij verandering bewerkstelligen, niet door
te praten, maar door te doen
doen. […]
Aan het einde van dit jaar zijn we dankbaar dat God ons altijd weer kracht geeft om
frustratie om te vormen in positieve acties, haat om te vormen in liefde, en
duisternis in licht. Dit komt allemaal samen in ons motto “Wij weigeren een vijand
te zijn”.
n”. […]
Wij dank jullie voor jullie vriendschap, gebeden, solidariteit en support. Wij hopen
dat wij allemaal met elkaar door zullen gaan om een ‘change maker’ te zijn, ieder in
zijn of haar eigen omgeving, geïnspireerd door hoop, geloof en liefde.”
De collecte bij de uitgang op Kerstavond
was bestemd voor de Stichting
Solidaridad. De opbrengst hiervan
bedraagt € 143,52.
De diaconale collecte in de dienst op Kerstmorgen was bestemd voor Kinderen in
de Knel,, het kinderhulpprogramma van Kerk in Actie. D
Ditmaal specifiek voor hulp
aan vluchtelingenkinderen in Libanon, met name op het gebied van onderwijs en
psychologische hulp. De opbrengst bedraagt € 432,65
Hartelijk dank voor uw bijdragen!!!

Diaconale (rode zak) collecten in februari
Zondag 3 februari staat bekend als zondag Werelddiaconaat.
Werelddiaconaat Een initiatief van een
aantal kerken naar aanleiding van de ontvangen buitenlandse hulp na de
Watersnoodramp in 1953, om in het vervolg elk jaar de eerste zondag in februari te
collecteren voor no
noodhulp, waar ook ter wereld.
Dit jaar staat de hulpverlening en preventie in Bangladesh centraal.
centraal
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een
ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor
vruchtbaar land. De klimaa
klimaatverandering
tverandering heeft tot gevolg dat de
overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen
worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op
een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de
rivier. Of door ee
een
n goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat
mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.
Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht:
medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in
rampenpreventie.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in
Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.

Van harte aanbevolen

Zondag 17 februari is er een Dienst van Woord en Tafel
Gewoontegetrouw heeft de diaconale collecte dan een
specifiek doel. Ditmaal heeft de Taakgroep gekozen voor
een “jeugdproject” van Kerk in Actie en wel voor:
Onderwijs voor Dalitkinderen in India. Kerk in Actie
werkt hiertoe samen met de organisatie Cards

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag.
Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en
buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede
waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.
‘Dalits’ betekent vertrapte of
verdrukte. Dalits vallen buiten
het Indiase kastenstelsel en
worden ook wel kastelozen
genoemd. Ze worden geminacht.
Dalit kinderen worden op school
met de nek aangekeken en
verwaarloosd. Daardoor stoppen
veel kinderen vroegtijdig met
school.
Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede
stoppen veel kinderen vroegtijdig met school.
Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw,
de visserij of de steenfabriek.
De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende
kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten,
Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans
en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties
verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de
moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie
van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde
gemeenschappen te doorbreken.
Van harte aanbevolen
Namens de Taakgroep Diaconaat.
Chris Lobbezoo

Vanuit de
kerkenraad

We zijn inmiddels alweer een eindje op streek in 2019 en de laatste nieuwjaarswensen worden uitgewisseld. Op het wereldtoneel is het onrustig, maar ook in
kerkelijk Nederland. De Koorkerk heeft heel bewust gekozen om met het uitsteken
van de regenboogvlag op zondag 13 januari de welkomstwoorden die door de
gastheer of gastvrouw worden gesproken, te onderstrepen: een ieder is zeer en
warm welkom in onze kerk.
De regenboogvlag riep ook vragen op: betekent dit niet een bepaalde onverdraagzaamheid ten opzichte van de mening van de ‘Nashville’-ondertekenaars?
Dat is natuurlijk een legitieme vraag. "Zijn alle meningen in de Koorkerk welkom,
ook meningen waar we ons ongemakkelijk bij voelen?" Ik ken het antwoord op die
vraag niet. Ik denk echter dat het goed is om onze visie op wat er om ons heen
gebeurt, te uiten en tegelijkertijd over die visie in gesprek durven blijven gaan.
Dit om te voorkomen dat we ons wentelen in ons comfortabele gelijk. Dat vergt
mildheid en wijsheid van ons allen. Ik wens onze Koorkerk daartoe een open geest
en open dialoog opdat we blijven groeien in inzichten en tegelijkertijd blijven
twijfelen aan onze zekerheden daarover.
Als dit stukje verschijnt, ben ik inmiddels voorzitter en kerkenraadslid af en dat
betekent dat dit mijn laatste stukje in deze rubriek is. Ik schrijf dit dus met enige
weemoed maar in vol vertrouwen dat de nieuwe kerkenraad hele mooie dingen
voor de Koorkerk zal verwezenlijken.
Jorieke Meijer

Bijbelse vrouwen,
overlevers of
heldinnen?

Vier maandagmiddagen of -avonden dit voorjaar.
In de patriachale context van de bijbel wordt er door mannen gevochten om
vrouwen, worden zij om politieke redenen verhandeld en zijn zij een teken van
status. Hoog tijd dat Eva, Sarah, Mirjam, Rebekka, Lea, Hagar, Noömi, Ruth, Hanna,
Abigaïl, Ester, Debora, Martha en de Samaritaanse vrouw zelf aan het woord
komen. Zijn zij echt zo daadkrachtig, of moeten zij wel om te overleven?
Hoog tijd ook dat wij onszelf in hun situatie verplaatsen met alle menselijke psychologie die vandaag de dag nog precies zo geldt.
Boeiende, schokkende, inspirerende en ook leuke literatuur van 2500 jaar geleden.
Bijeenkomsten zijn in de kerk steeds op een maandagmiddag (14 tot 16 uur) en
maandagavond (20 tot 22 uur)
Maandagen 11 februari, 11 maart, 15 april en 13 mei
De bijeenkomsten kunnen ook separaat bijgewoond worden.
Het leesmateriaal krijgt u doorgaans een 10tal dagen van te voren per email
toegezonden.
Opgave bij Joep de Valk j.devalk@telfort.nl of 06-53 39 15 24

Beeldverslag van
de Kerstmusical
2018

Een fotoimpressie

Het lijkt al weer zo lang
geleden, maar het
januarinummer van de
Vierpas lag al bij de
drukker.
Onder de bezielende
leiding van Simone
Ludikhuijze stond er weer
een betekenisvolle
kerstmusical in het door
Henk Soepenberg
samengestelde en
opgebouwde decor. Vele
koorkerkers waren weer
ingeschakeld. Niet alleen
als actieve betrokkenen
bij het onderdeel toneel,
maar ook daaromheen,
zoals het kosterteam, de
film- en geluidstechnici en
de koffie- en bakploeg. En
niet in de laatste plaats
het publiek.
Ik weet zeker dat al wordt
nagedacht over de
kerstmusical 2019.
Simone vertrouwde mij
toe dat ze al iemand op
het oog heeft voor een
rol. Spannend!
Bedankt Simone, Henk en
allen die het eigentijdse
kerstverhaal van Koorkerk
weer hebben mogelijk
gemaakt.
Hans Vreeke

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen
De eerstvolgende lezing is op:
Dinsdag 26 februari 2019
Prof. Dr. Pieter Ippel, geboren tijdens de watersnood in Werkendam, studeerde
wijsbegeerte, criminologie en Nederlands recht aan de VU in Amsterdam. Hij was
verbonden aan beide universiteiten in Amsterdam, die in Nijmegen en die van
Utrecht en werkte voor de Rijksoverheid. Op dit moment is hij hoogleraar
rechtsgeleerdheid aan het University College Roosevelt. Hij publiceerde onder
meer de boeken “Modern recht en het goede leven. Over gezondheid, milieu en
privacy” ( 2002) en “De binnenkant. De praktijk van recht en ethiek in de
psychiatrie”( 2012).
De titel van zijn lezing is:
“ Constantia. Over soepelheid en standvastigheid”.
De aanleiding voor de ( interactieve) lezing is een boek van Justus Lipsius ( Joost
Lips) uit 1584, dat heet “Standvastigheid in tijden van algemene rampspoed”.
Lipsius ( afkomstig uit Leuven) was beinvloed door de filosofie van de Stoa en was
op het moment van schrijven hoogleraar in Leiden. De vraag is of we ‘standvastigheid’ eigenlijk wel een deugd vinden, omdat in een steeds veranderende
samenleving soepelheid en openheid de toon aangeven. Waar staan we voor en
wat zijn de waarden ( en instituties) die we willen doorgeven?
De lunch en lezing worden gegeven in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 12 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

jviveen@zeelandnet.nl

Allemaal de liefste
Hallo, ik ben Jiao-Lin. Ik speelde 20 januari in de dienst op de piano met het liedje
‘Dream’. Muziek maken is mijn hobby. Ik begon ooit met dwarsfluitles, maar dat
vond ik niet zo uitdagend dus ben ik ermee gestopt. Ongeveer 2 jaar geleden
ontdekte ik de piano. Het eerste liedje dat ik leerde spelen was Thousand Years
van Christina Perri.

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

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

Ik doe dit graag omdat het me een rustgevend gevoel geeft en ook omdat er veel
uitdaging in zit. Ik leer dit namelijk mezelf aan, via filmpjes op YouTube. Ik luister
naar de melodie en kijk hoe het voorgespeeld wordt. En dan doe ik dat na, net
zolang totdat het vloeiend gaat. Meestal heb ik voor een liedje een paar dagen
nodig (ten minste tijdens schooldagen).
Ik speel niet alleen piano, maar ik schrijf ook liedjes en verhalen. ‘This is me’ was
de allereerste zin van mijn allereerste liedje. Dit is iets wat ik ook graag doe omdat
ik er mijn gevoelens in kan uiten over dingen die invloed hebben op mijn leven.
Wie mij ook heel lief is, is ons hondje Saaike. Twee jaar geleden, met Kerst kregen
wij een nieuwe pup. Een Maltezer Leeuwtje nadat ons vorige hondje (Snufje) was
overleden. Ik ben mee gaan kijken naar het nestje om er ééntje uit te kiezen. Dat
was moeilijk omdat ze allemaal zo lief waren, maar uiteindelijk heeft één kleintje
mijn hart veroverd. Hij was heel rustig op het eerste zicht, maar toen ik hem
oppakte kroelde hij helemaal tot in mijn nek. Nu is hij een heel enthousiast,
grappig en speels hondje. Met tomeloze energie. En ook slim. Hondentraining met
hem was heel leuk. Hij leert heel snel dingen aan. Zoals een ‘high five’ met zijn
poot. Ik hou onwijs veel van hem.
Verder houd ik veel van film en series en (bord) spelletjes. De film die het meeste
indruk maakte toen ik nog kleiner was, is Hachiko. Over een hond die elke dag met
zijn baasje mee gaat naar het station en hem daar opwacht als deze ’s middags
met de trein uit zijn werk komt. Totdat het baasje dood gaat. Hachiko blijft nog
negen jaar lang elke dag trouw naar het station gaan; ook in de winter. Zijn leven
lang. Iedereen bij het station kent hem.
Dit schijnt een waar gebeurd verhaal te zijn; in Tokio is tegenover het station
Shibuya een standbeeld voor hem opgericht. Dat zou ik wel eens willen zien. En
waar gebeurd of niet, doet er niet zoveel toe. Zo houd ik ook van de Griekse
mythes. Nu ben ik het boek ‘Mythos’ van Stephen Fry aan het lezen.
Verhalen kunnen je raken, dát is belangrijk. En als ik mijn moeder goed begrijp: is
dat in geloof ook niet zo?
Tot nog eens in de Koorkerk,
Jiao Lin

Coördinerend koster:
Henk Kappers 0118-639420

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

