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Vastigheid

Saint-Pardoux-d’Arnet, Creuse, Frankrijk

Toen Rev. Van Leeuwen laatst preekte
over de steen onder Jacobs hoofd, die
hij na een leerzame droom wijdde als
“beth-el” oftewel “godshuis” zat daar
voor mij iets vreemds aan. Vastigheid,
is dat niet vooral een menselijke
behoefte? Zou die nomadische god wel
gediend zijn van een vaste woon- of
verblijfplaats?

In het verhaal van de Uittocht behielp hij zich immers alleen maar omwille van het
volk met een tent...
Laten we het eens omkeren: Als wij aan het zwerven gaan, kunnen we
gecharmeerd raken van mooie oude dingen die de tand des tijds hebben
doorstaan. Zo vond Rien Contant dit oude dorpskerkje in Saint Pardoux. In onbruik
geraakt, verwaarloosd, maar toch nog door een betrokken enkeling overeind
gehouden met betonijzer. Om een droom levend te houden?
Wim Wattel

Beeldmeditatie
Van De gebroeders Karamazov (de
legende van de grootinquisiteur)
tot de film Jesus de Montreal… Het
verhaal van de 40 dagen van Jezus
in de woestijn heeft veel
kunstenaars geïnspireerd.
In een poging zelf de 40 dagen
invulling te geven vasten mensen,
beperken ze zich in het gebruik van
voedsel of social media of richten
ze zich op een goed doel. Of lezen,
om toe te leven naar de week van
Pasen een 40-dagen kalender. Met
elke dag ‘iets nieuws’.
Ik kijk 40 dagen lang naar eenzelfde
beeld en lees eenzelfde gedicht. In
stilte. Alleen maar dit. Om te zien
wat dat met mij doet.
Het beeld kreeg ik aangereikt van Thilly van der Rijst. Een mysterie, waar je
eindeloos naar kunt kijken. Die omhelzende, zegenende armen en handen. En die
open, diepe, woorden van Rutger Kopland. Verwondering die blijft, steeds
opnieuw.
Ineke

Al die mooie beloften
De grazige weiden, de stille wateren,
ik heb ze gezocht en inderdaad
gevonden, ze waren nog mooier
dan mij was beloofd,
prachtig.
En in dit liefelijke landschap
de zoon van de maker, aan een boom genageld,
maar geen spoor van geweld
of verzet, alleen maar
vrede, rust.
Zijn lege ogen kijken het landschap in,
om zijn mond spelen eeuwige vragen,
waarom dan, wie ben je,
waar was je, e.d.
zonder verwijt, hij moet hebben geweten
wat er zou gaan gebeuren.
Ik heb geen antwoord.

Kerkdiensten
3 maart
Ds. Menso Rappoldt

Rutger Kopland (1934-2012)
Uit: 'Dit Uitzicht', Van Oorschot, Amsterdam 1982

10 maart
Ds. Kim Magnee

Dienst 17 maart: Waan en visie

17 maart
Ds. Ineke de Feijter

40 dagen tijd. Niet 40-dagen-tijd, maar 40 dagen tijd. Ik kijk op mijn wandeling
naar de krokussen in het bos. Zomaar ineens zijn ze er weer. Ze lokken mijn
aandacht. Doen me een ander pad in slaan. Hun schoonheid bekoort me. Ik leer
veel van ze. Stil te staan. Los te laten. Na te denken. Open te staan. Weer beter
zicht te hebben op waar het om gaat. Een gratis levensles, waar geen zelfhulpboek
tegenop kan.
Op de terugweg staat er zomaar ineens nog iets in het landschap. Het bord voor
de verkiezingen. Ook dat probeert te bekoren. “Kies mij… en dan… “. Een andere
taal.
We lezen in deze dienst o.a. het verhaal van de 40 dagen tijd die Jezus in de
woestijn doorbrengt. Een plek van aanvechting, eenzaamheid, zoeken naar
nabijheid. Van keuzes. Van waan en visie. Maar ook een ode aan kwetsbaarheid,
groei en hoop.
In deze dienst ook een bijzondere
muzikale ode door Aart Bos Sr. Hij zal
voor ons een eigen improvisatie
spelen, als muzikale nagedachtenis aan
Mathieu Meijs. In Aarts eigen
woorden: “een eigen improvisatie over
de melodie van het gezang “Abide with
me” (Blijf mij nabij Heer ) bestaande uit
het thema, een variatie als een prelude
van Bach, een als een Lied ohne Worte
van Schubert, een als een Marche
funèbre van Chopin en een naspel; dit
alles als een nagedachtenis en
eerbetoon aan Mathieu. Daarna wil ik
moduleren naar een eigen compositie
met variatie”. We zien ernaar uit, Aart!
Ineke

24 maart
Ds. Florus Kruyne
31 maart
Ds. Ivo de Jong

Met enige schroom neem ik de pen over van mijn voorgangster Jorieke Meijer.
Met bewondering las ik altijd haar korte teksten. Uit actualiteit en persoonlijke
belevenissen wist zij een wens of een bemoediging voor de Koorkerk te halen of
aan te geven waarvoor de Koorkerk staat. Jorieke, vanaf deze plaats nogmaals
dank daarvoor.

Uit de
kerkenraad

Vier ervaren kerkenraadsleden zijn aan het einde van hun termijn) afgetreden, vier
enthousiaste mensen zijn als nieuw kerkenraadslid op 20 januari bevestigd. Deze
eerste weken gebruiken we om elkaar beter te leren kennen en samen op een rij
te zetten wat er te doen staat. Dat is heel wat. Ineke de Feijter heeft met haar
notitie Verbinden Verbreden en Verdiepen, lijnen uitgezet voor een
toekomstbestendige Koorkerk. Welke richting willen we inslaan? Het is mooi om
als nieuw team een bijdrage te kunnen leveren aan het verder uitwerken van de
gedachten daarover.
Dat uitwerken bestaat enerzijds uit het oppakken van praktische zaken zoals de
zorg voor een nieuw liturgisch centrum, een nieuw podium. Maar ook het verder
ontwikkelen van de visie op onze rol, de rol van de Koorkerk, in de samenleving is
er onderdeel van. Eveneens het onderhouden van bestaande contacten en het
uitbreiden van het netwerk met nieuwe relaties zoals bijvoorbeeld de Drvkkery en
culturele organisaties.
Een belangrijke zorg op dit moment is het op een zo goed mogelijke manier
invullen van de lege plaats die onze organist Mathieu Meijs bij ons heeft
achtergelaten. Daartoe is een kleine commissie intensief bezig met het opstellen
van een profielschets en het voeren van gesprekken. We zijn blij met alle
organisten die ons in deze moeilijk tijd helpen. Eind maart, begin april hopen we
dit proces af te ronden en een goede invulling te hebben gevonden voor de
muzikale begeleiding van onze diensten.
Genoeg te doen en met onze nieuwe enthousiaste kerkenraad, die naast de
reguliere maandelijkse vergaderingen ook al een hele dag bijeen was, moeten we
ver kunnen komen. Geïnspireerd door onze Koorkerkgemeenschap die wij allen
zo’n warm hart toedragen.
Wim van Liere, voorzitter van de kerkenraad.

Voortgang
zoeken nieuwe
organist

Inmiddels heeft het klein comité dat zich bezighoudt met het zoeken van een
nieuwe organist (zoals vermeld in de Vierpas van februari), de gesprekken met
kandidaten zo goed als afgerond. En is er een voorstel richting kerkenraad gegaan.
Daarna zal de VVHM zich nog buigen over de financiële en contractuele
afhandeling. In de Vierpas van april hopen we u definitief te kunnen informeren.
Tot dan vragen we nog even uw geduld in verband met het zorgvuldig afhandelen
van de procedure naar de betrokken kandidaten.

Terugblik.
De vier collectes voor onze gezamenlijke PGM diaconale doelen in januari leverden
€ 619,84 op.
De werelddiaconaat collecte voor Bangladesh voor hulpverlening na
overstromingen van de vele rivieren en preventiemaatregelen tegen die overstromingen bracht € 185,68 op.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Vooruitblik.
Tijdens de veertigdagentijd van 6/3 t/m 20/4 kunnen we weer voor eigen
wijkdoelen collecteren.
Traditiegetrouw draagt de diaconale tak Geloof & Samenleving van de Remonstranten op twee zondagen collectedoelen voor: op 10 en 24 maart. Omdat die bij
het inzenden van de kopij voor deze Vierpas nog niet bekend waren, zullen die in
de ordes van dienst van deze zondagen vermeld worden.

Onze diaconale
taak

Op 17 maart wordt gecollecteerd voor het binnenlandse diaconale doel van KiA
voor hulpverlening aan (ex) gevangenen en hun familieleden. Er zal een folder met
informatie over dit project voor de dienst worden uitgereikt.
Verder vragen wij, zoals gebruikelijk, in deze veertigdagentijd aandacht voor
mensen op Walcheren met armoedeproblemen, die ondersteuning van de
Voedselbank Walcheren broodnodig hebben. Naast de collectes voor de
Voedselbank zullen er ook weer kratten staan waarin u in natura producten kunt
bijdragen. Er wordt weer tijdens de diensten een informatiefolder verspreid.
Een overzicht van de vele projecten en activiteiten in deze veertigdagentijd kunt u
vinden op de website kerkinactie.nl/40dagentijd.
Graag uw aandacht en vrijgevigheid voor bovenstaande bijzondere collectes.
Namens de taakgroep Diaconaat van onze Koorkerkgemeenschap,
Jan Janse.

Amnesty in de
Koorkerk

In de maand maart vragen wij in een petitie, gericht aan de Turkse autoriteiten,
om gerechtigheid voor de Turkse Zaterdagmoeders.
In de jaren negentig verdwenen in Turkije honderden, vooral Koerdische, mannen.
Hun lichamen zijn nooit teruggevonden. De Zaterdagmoeders vragen om onafhankelijk onderzoek en berechting van de daders die bij de verdwijningen
betrokken waren.
De moeders werden voortdurend tegengewerkt door de autoriteiten. Na een
lange pauze kwamen ze vanaf 2009 toch weer elke zaterdag bijeen op het
Galatasarayplein in Istanbul. De moeders en sympathisanten tonen dan in stilte
foto's van hun dierbaren.
In augustus 2018 verboden de Turkse autoriteiten de 700ste(!) bijeenkomst van de
Zaterdagmoeders. Met waterkanonnen, traangas en rubber kogels werden de
vrouwen verjaagd. Het Galatasaray-plein is nu omheind met hekken, waardoor het
plein niet langer toegankelijk is.
Wij hopen van harte dat u door middel van ondertekening van de petitie in actie
wilt komen voor het recht van de Turkse Zaterdagmoeders om te demonstreren
en te vragen wat er met hun familie is gebeurd.
Meer informatie over Amnesty op Walcheren vindt u op
http://www.walcheren.amnesty.nl.

Op maandag 18 maart vind de jaarvergadering van de RGMZ plaats ten huize van
Maarten en Eva ’t Hooft. De uitnodigingen voor de leden en vrienden worden
binnenkort verzonden.

Nieuws
Remonstrantse
Gemeente
Midden-Zeeland

Verder zijn de volgende landelijke activiteiten de moeite van het vermelden waard:
 De officiële opening van het jubileumjaar gaat plaatsvinden op zondag 3
maart om 15.00 uur in de remonstrantse kerk in Rotterdam. In deze
landelijke dankdienst wordt de geschiedenis herdacht en het
vierhonderdjarig bestaan gevierd. Remonstranten uit het hele land worden
gevraagd om bij die dienst aanwezig te zijn. Wie wil meerijden met de auto
kan contact opnemen met Marijn de Valk 0118-616609.
 Op zaterdag 9 maart vindt de Algemene Vergadering van Beraad plaats in
de Geertekerk in Utrecht. Over het onderwerp citeer ik het volgende: ‘ In
de afgelopen 400 jaar hebben wij, Remonstranten, als het eigenwijze zusje
binnen de protestantse kerk, een wezenlijke bijdrage geleverd aan de
vernieuwing van de theologie en het bevorderen van inclusief denken in de
kerk vanuit aloude kernwaarden van vrijheid en verdraagzaamheid. […]
Maar hoe doen we het in een veranderende samenleving waarin geloof en
religie hun vanzelfsprekendheid hebben verloren? Is onze relevantie in
deze tijd misschien nog wel niet groter geworden? Deze en ander vragen
houden ons allemaal meer dan bezig. We tasten een nieuw pad af. Doen
we het goed, waar kunnen we verbeteren of het zelfs anders doen.
Hierover gaan we in gesprek.’
 Zaterdag 13 april vindt de landelijke contactledendag plaats in de
Arminiuskerk in Rotterdam met als thema (S)Amen in de zandbak. Over
spelenderwijs contacten leggen.
Voor informatie en opgeven, zie de site www.remonstranten.nl
Namens het bestuur, Marijn de Valk

25 maart
terugkommiddag
film

Op verzoek van de middaggroep van de filmkring is er een terugkommiddag om
nogmaals de film Her met elkaar te bekijken en bespreken.
We beginnen om 13.30 uur. Om ongeveer te weten met hoeveel we zijn graag even
aanmelden: ineke.defeijter@home.nl

Zeeuwse
Gesprekskring
voor Vrijzinnig
Gelovigen

De eerstvolgende lezing wordt gehouden door Dr. Phiny de Groot op dinsdag 26
maart in de Zeeuwse Bibliotheek Middelburg.
De titel van haar lezing is:
“Het appel van Nietzsche op de verantwoordelijke mens in een hedendaags
( feministisch) filosofisch perspectief”. Hij verklaart God dood! Maar de vraag is
welke God? En welke gevolgen heeft deze doodverklaring voor de mens? Is er nog
hoop voor de mens? Volgens Nietzsche , “de filosoof met de hamer”, is er hoop
omdat de mens een wil tot macht heeft.
Phiny de Groot studeerde na de Sociale Academie Sociologie aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam en promoveerde aan de Universiteit in Gent in de
Kunstwetenschappen.
De lezing begint om 13.00 uur. belangstellende niet-leden kunnen zich tot vrijdag
22 maart 10.30 uur aanmelden bij de heer Albert de Visser
devisseraj@zeelandnet.nl

"Ik ben behulpzaam, invoelend, positief ingesteld, sociaal, leuk”
Nadat iedere bezoeker van de Koorkerk op zondag.... een mooie eigenschap – een
talent – van zichzelf op een gekleurd 'handje ' had geschreven, werden deze
handjes zorgvuldig tot slingers verwerkt en overal in de Koorkerk opgehangen.
Levendig waren zij aanwezig, al die kwaliteiten die bij de Koorkerkgangers te
vinden zijn en die op deze manier aan het licht kwamen.
Zorgzaam, intelligent, trouw, open mind, vrolijkheid, respect voor mens en dier,
leven en laten leven, positief in het leven staan, geduldig, verdraagzaamheid,
belangstelling voor de ander,....
Bij het voorstellen van de nieuwe kerkenraadsleden op zondag 20 januari sierden
deze slingers de koorkerk. Het was tevens de dag dat afscheid werd genomen van
vier aftredende kerkenraadsleden.
Een overvol programma dat feestelijk werd afgesloten met koffie en taart en
waarbij menigeen nog eens extra nableef. En toen moest er opgeruimd worden en
ook de slingers … zonder dat daar eigenlijk iets wezenlijks mee gedaan was. Al het
werk dat daarin gestoken is... dat ging me aan het hart.
Ik verzamelde alles in een doos en nam die mee naar huis. Loyaal, humor,
luisteren, liefde uitdragen, betrokkenheid, inzicht, flexibel, enthousiasme,
creativiteit..... en vanzelf ontstond het idee om al die mooie eigenschappen te
verwerken in een stukje Koorkerkkapitaal voor de Vierpas.
Ik ben vergevingsgezind, lief, eerlijk, heb tijd voor anderen, trouw aan mijn diepste
zelf, positief , optimistisch,verbindend, praktisch, empathisch, behulpzaam,
gastvrij, vrolijk, stoer, sterk, krachtig en een doorzetter.
Goede eigenschappen zijn bij verschillende vieringen in te zetten en ook komen ze
van pas bij wat de koorkerk als gemeenschap wil uitdragen.
Ik kan vergeven, luisteren,klaar staan voor anderen, geven, loslaten, vergeven, met
mijn naaste meeleven, gelegenheidsversjes maken, zorgen, iedereen in zijn waarde
laten, attent zijn, omkijken naar de medemens, vertrouwen wekken, rekening
houden met een ander...., accepteren hoe iemand is.....
En nog zijn er eigenschappen die hier nog niet genoemd zijn zoals
Ik heb belangstelling voor anderen, geduld, verantwoordelijkheidsgevoel, begrip,
een vrolijke uitstraling, een mooie stem, hartelijkheid en op zijn tijd een geintje!!
Tot slot de wensen: een jaar vol wederzijds respect, inleven in die ander,
hartelijkheid en warmte uitstralen, aanwezig zijn met oprechte aandacht,
Daar wordt een mens stil van....
Marijke Kluijtmans

De dienst met de
handjes-slingers:
Wat een
schitterend talent
heb ik!

Allemaal de liefste
En dan loop ik in het donker / met de bomen en de sterren boven mij / langzaam
naar mijn eenzaam huis weer / en ik ken geen ander doel / dan te liggen tussen
lakens / met mijn kleren op de stoel (Chris van Geel).
Vanaf dat ik een jaar of acht was, totdat op mijn achttiende ik uit huis ging, liep ik
regelmatig aan het eind van de dag door de schemering naar de rivier. Als ik mijn
meeste huiswerk af had en mijn moeder al met het avondeten bezig was, deed ik
mijn laarzen aan, rende door de glibberige akker vol aardkluiten, kroop onder het
prikkeldraad door, de dijk over en liep dan door de brede uiterwaarden naar de
Maas, de stroming bijna onzichtbaar van Batenburg naar Appeltern, met mij er
tussenin op haar oever. Als ik terug liep, was het vaak donker. Soms stond de maan
daar.
Te Rotterdam ben ik geboren / onder de adem van de Maas / Liep ik in mijn eigen
stilte, / te midden van het stadsgeraas (Jan Prins).
In Rotterdam speelde ik veel alleen. Ik was een pips en kwetsbaar meisje. En
daarna, als stadskind in een dorpje van 600 inwoners hoorde ik er nooit echt bij.
Maar vanaf het moment dat ik op mijn zevende naar de boerderij verhuisde, heb ik
het heerlijk gehad als ik alleen buiten was. Mijn helden waren de ontdekkingsreizigers die op barre pooltochten volbrachten wat ze zich ten doel hadden
gesteld. Een foto van Amundsen hing boven mijn bed. De arme Scott hing op het
prikbord samen met Fridtjof Nansen, Thor Heijerdahl, Sir Edmund Hillary en Norgay
Tenzing …. Toen ik later een kano kon kopen, kreeg die de naam Thor. De Biesbosch
werd bereikbaar, ik sliep onderweg onder mijn omgekeerde bootje en las boeken
langs de waterkant tot het te donker was om de letters nog te kunnen zien.
Zwart paardje / grote maan / olijven in mijn zadeltas / al ken ik ook de wegen /
nooit kom ik in Córdoba, Córdoba, ver en verloren … (Federico García Lorca)
Nu loop ik regelmatig weer in de schemering, langs het kanaal, in het gras, richting
Veere. Liefst met laarzen aan. Op de terugweg zie ik Middelburg liggen vaak in
prachtig avondlicht met wolken in allerlei kleuren en soms komt de maan op. De
Lange Jan altijd fier in het midden. De Koorkerk is daar en ons huis ligt in zijn buurt.
Anders dan veertig jaar geleden loop ik nu met mijn hond Snorrie. Mijn vader komt
regelmatig op bezoek in Middelburg. En behalve ‘opa’ zijn er nu nog drie lieve
mannen thuis: Jan, mijn vriend, met wie ik alle dagen samen werk en mijn zoons
David en Louis.
Ze zijn allemaal op hun manier zo zorgzaam voor mij, dat ik mij afvraag of ik
misschien eigenlijk ondertussen niet flink verwend ben geraakt. Maar ja, ik hoef
niet meer te veranderen, toch?
Vorig jaar ben ik met de zoons naar musea in Oslo geweest en hebben zij met mij
geposeerd bij het beeld van Amundsen en fotografeerde ik David als een jonge
Thor Heyerdahl bij de Kon Tiki. Wat kan een moedertje nog meer wensen? En nog
fijner, nu hoef ik zelf niet meer stoer te wezen. Nu houd ik alleen nog de
handdoeken op tijdens de Nieuwjaarsduik op 1 januari en wrijf ik ze over hun
ruggen.

Allemaal
Allemaalde
deliefste
liefste
De nieuwe Maas stroomt door mijn bloed / waardoor ik altijd werken moet […] dat
is niet slecht maar ook niet goed […] maar wel een beetje jammer …. (Herman
Pieter de Boer)
Lang ben ik met mijn oudste zoon David alleen geweest. We hebben daar allebei
goede herinneringen aan. Toen hij nog klein was, heb ik ontslag genomen bij het
Zeeuws Archief en ben ik als boekrestaurator voor mijzelf begonnen. Als
zelfstandige was ik flexibeler als moeder. Tien jaar later leerde ik Jan kennen en is
hij mee gaan werken. Samen zijn we een goed team en we houden veel van ons
werk. We hebben een mooie klantenkring van bibliotheken en archieven in
Nederland en Vlaanderen.
Waar hondje Snorrie plasje doet, tegen de oude torenvoet (naar J.C. van Schagen)
In de dienst van 20 februari ben ik bevestigd als nieuw lid van de kerkenraad, wat
de reden is dat ik deze keer gevraagd ben om voor deze rubriek te schrijven.
Daarom tot slot kort mijn motivatie om mij in te zetten binnen de kerkenraad:










Allereerst ben ik echt een soort van ‘’fan’’ van Ineke. Ik vind haar preken
werkelijk heel knap, en ik ken misschien wel niemand anders die zo
intellectueel begaafd, maar tegelijkertijd ook zo lief is (in deze rubriek mag
ik dit misschien wel schrijven?!)
Als voorzitter van de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland zie ik het
ook als mijn taak om mee te denken over de ‘veelkleurigheid’ van de
Koorkerk.
Een derde reden is het feit dat ik inspiratie haal uit de vele mooie woorden
die klinken in de Koorkerk en die helpen om verder te denken in de
traditie van het christendom en onze cultuur. Ik vind de Koorkerk
belangrijk.
Ten vierde geeft het werk vorm aan mijn bekommernis voor de kerk en de
plaats van spiritualiteit in de maatschappij in het algemeen. Ook naar de
toekomst toe.
En tot slot vind ik het een eer
en een plezier om samen te
werken met de mensen die al
in de kerkenraad zaten; Ineke,
Hans en Wim, en de mensen
die er nu ook nieuw bijkomen;
Joke, Tom en Chris.

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik
echt zin in heb in dit nieuwe avontuur.
Marijn de Valk

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

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.

