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In beginsel
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Rondom Pasen
Witte donderdag, 18 april
is er in de Koorkerk ‘s
avonds om 19.30 een viering met brood en wijn.
Het wordt een ingetogen
viering, met beeldmeditaties. Vier korte filmpjes,
die ik uitzocht bij de lezing
uit het evangelie naar
Johannes.
Met tussendoor een enkel
gedicht. Daarna lezen we
het tafelgebed
Om jouw Liefde

hebben Vrijzinnigen niet zoveel met
principes, maar in principe is Pasen het
feest van een nieuw begin.
Op de banderol die deze vogel vasthoudt staat: “In principio erat”; daar
hoort nog bij: “verbum” - de beginwoorden van het evangelie van
Johannes: “In den beginne was het
Woord…”
Deze vierpas prijkt aan het bovenuiteinde van de grote crucifix in de kerk
Sint-Romboutskathedraal Mechelen, België
van Mechelen.
Op de andere uiteinden een stier, een leeuw en een mens, met bijbehorende
beginteksten van de andere evangelisten.
Die vier gevleugelde dieren (of “wezens met vier gezichten” vlg. Ezechiël 10)
verwijzen naar het boek Openbaring hoofdstuk 4: 7 en 8, waarin ze om de troon
van de Eeuwige staan. In de oude christelijke iconografie (beeldtaal) staan ze dus
rondom het kruis: een kernachtige verwijzing naar het Lijden van Christus.
Wim Wattel

en delen we brood en
wijn. Ik hoop dat we dat
met velen zullen doen, U
bent van harte welkom!

Op Paasmorgen is er een feestelijke paasdienst om 10.00 uur. Met als thema
‘Boulevard of Broken Dreams’. In aansluiting bij het thema van de maand van de
filosofie (april), ‘ik stuntel dus ik ben’ in Zeeland omgedoopt tot ‘feest van de
feilbaarheid’. Zou dat een mooie definitie kunnen zijn van Pasen?
Van harte welkom!
Ineke

De dienst van 7 april 2019
Dit jaar bestaan de Remonstranten 400 jaar. Dat is iets om bij stil te staan. In de
overdenking van 7 april gebeurt dat naar aanleiding van Galaten 5, 1-6, een
dierbare tekst van Jacobus Arminius. Paulus noemt in die tekst de vrijheid als kern
van ‘het evangelie van Jezus Christus’ (om de remonstrantse beginselverklaring
maar eens te citeren). Het is alleen nogal jammer dat Paulus die vrijheid duidt in
nogal defensieve termen. ‘Wie is vrij? Die niet door slavernij gebonden is.’ Kan dat
niet wat positiever, wat meer vanuit de verbinding gedacht? Jawel, dat kan! De
vrijheid begint bij de belofte. Wat die inhoudt en voor wie die is bedoeld is een
verrassing.
Martijn Junte

De dienst van 14 april
Het Bevelands Vrouwenensemble Cantando zingt op Palmzondag 14 april het
‘Stabat Mater ’van de Italiaanse componist Pergolesi (1710-1736). In het “Stabat
Mater’ wordt de kruisiging van Christus bezongen, gezien door de ogen van Maria,
de moeder.
Cantando staat onder leiding van Willy Feijtel-Bout.
Begeleiding op piano: Edu de Goffau.
Dit concert is georganiseerd door de taakgroep Spagaat van de Koorkerk.
Aanvang: 10.00 uur.
Collecte bij de uitgang.

Kerkdiensten
31 maart
Ds. Ivo de Jong
7 april
Ds. Martijn Junte
14 april
Spagaat: Cantando
18 april 19.30 uur
Ds. Ineke de Feijter
21 april
Ds. Ineke de Feijter
28 april
Ds. Jan Klijnsma
5 mei
Ds. Monique van Zoest

Verstaanbaarheid
in de Koorkerk

Enige weken geleden zijn er twee extra luidsprekerzuilen in de kerk bijgeplaatst.
Hierdoor werd het mogelijk om het geluid nog meer te richten op de banken. De
geluidsmetingen STI - voor wat betreft verstaanbaarheid - hebben aangetoond dat
deze nu overal vrijwel gelijk is.
Ook het geluidsvolume is zowel voor als achter in de kerk ongeveer gelijk.
Tot nu toe hebben wij van velen een positieve terugkoppeling gehad. Zowel via de
enquête als in gesprekken na de dienst.
Het wil niet zeggen dat wij de ideale situatie bereikt hebben, maar wel de meest
optimale!
De verstaanbaarheid is van meerdere factoren afhankelijk:
 De spreker. Spreekt deze goed in de microfoon. Heeft deze een heldere
stem of een donkere en wordt er goed gearticuleerd. Wordt er te snel
gesproken (komt vaak voor bij het voorlezen van de tekst) Factoren die wij
niet in de hand hebben en waar wij de sprekers hoogstens op kunnen
wijzen.
 De galm in de kerk. Onze kerk is bekend om zijn goede akoestiek bij
muziek- en zanguitvoeringen. De naam Koorkerk zegt het al. De galm is
echter slecht voor het gesproken woord. Hier is niet maar even aan te
voldoen zonder dat de goede akoestiek voor zang en muziek geweld wordt
aangedaan.
 De hoorder zelf! Het is nu eenmaal een feit dat bij het ouder worden bij de
meesten het gehoor achteruit gaat. Het eerste wat minder wordt is het
verstaan van de medeklinkers en juist deze worden het meest ingeslikt
door de sprekers en gepaard gaande met veel galm wordt dat nog
moeilijker.
Indien u ondanks alle maatregelen nog moeite heeft zijn er twee mogelijke
oplossingen :
 Gebruikmaken van de ringleiding door het aanschaffen van een
ringleidingontvanger. Tegen verhoudingsgewijs weinig geld (max €100)
aan te schaffen. De ringleiding geeft een excellente weergave van het
gesproken woord. Geen last van galm. Wij bezitten zelf een testexemplaar. Mocht u die een keertje willen uitproberen,dan horen we dat
graag.
 Of gang naar de audicien. Bij het eventueel aanschaffen van een gehoortoestel wel aangeven dat deze met ringleiding ontvangst is uitgerust!
Johan Klumpenaar
Gert Kooiman
Joop Tillema

College van
organisten

De belofte om in deze Vierpas het college van organisten voor te stellen kan ik
jammer genoeg niet nakomen. Wij zijn nog niet helemaal rond maar daar wordt
hard aan gewerkt.
Ineke

Als ik dit schrijf, duurt het nog maar een paar dagen en het is lente. Dan is de
huidige kerkenraad alweer twee maanden actief. Zoals u kon lezen in het
februarinummer van dit blad, hebben we met het nieuwe kerkenraadteam een
dag lang samen opgetrokken, en wel in Rijsbergen. Een inspirerende omgeving om
elkaar beter te leren kennen. Om met elkaar de lijnen naar de toekomst uit te
zetten en om na te gaan waar ieders belangstelling ligt zodat we een passende
verdeling van taken en acties kunnen maken. En om na een verfrissende boswandeling ook de lopende zaken door te kunnen nemen.
In de loop van de tijd zal de taakverdeling zich nog verder uitkristalliseren en
zullen er nieuwe activiteiten bijkomen die ook weer ondergebracht moeten
worden. Voor nu gaan we gezamenlijk aan de slag met Verbinden Verbreden en
Verdiepen, de beleidsnotitie van de kerkenraad waartoe Ineke een aanzet heeft
gegeven en die we op de gemeenteavond van 20 mei willen toelichten. Om dat
goed voor te bereiden, sluiten we ons 22 maart een middag op in de vergaderzaal.
Heerlijk om met een startend team dit plan op te pakken en uit te werken.
Een andere taak die opgepakt is en zo langzamerhand in de afrondende fase
belandt, is het zoeken naar invulling van de positie die onze geliefde Mathieu
Meijs voorheen bij ons bekleedde. Tom Lijftogt heeft zich als nieuw kerkenraadslid
samen met Jaap Tas, Ineke en mij ingezet om hiervoor een passende bezetting te
vinden.
Hans Vreeke blijft als scriba de pen hanteren, zo u wilt het toetsenbord beroeren.
Hans is al heel wat langer actief binnen de Middelburgse kerkelijke wereld. Met
het netwerk dat hij daarmee heeft opgebouwd is het ook logisch dat hij als scriba
de contactpersoon is voor andere kerkelijke organisaties binnen Middelburg en
daarbuiten.
Chris Lobbezoo is onze linking pin met het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnig
Hervormden in Middelburg. Als bewaker van de financiën in dat bestuur zal hij in
de kerkenraad ook de pecunia als aandachtsgebied hebben.
We vormen samen een team dat elkaar helpt, zoals Joke Homan dat doet door aan
te sluiten waar dat nuttig is. Een team dat waar nodig, taken van elkaar
overneemt. Zo zal Marijn de Valk bij afwezigheid van ondergetekende de
voorzittershamer ter hand nemen.
Tot slot iets over een actie die al een tijdje loopt en die nu in een stroomversnelling komt: de nieuwe website. De oude site houdt binnenkort op te
bestaan. Ineke, Peter van Keulen en ik hebben samen een verkennende fase
doorlopen. Onderdeel daarvan was een enquête, die vijftien gemeenteleden en
andere geïnteresseerden hebben ingevuld.
Aan de hand van hun beoordeling van websites als johanneskerk.nl, mijnkerk.nl,
parkstraatgemeente.nl en nieuwepoort.nl hebben we een beeld gekregen van de
belangrijkste eisen en wensen met betrekking tot een nieuwe website. Peter gaat
hier met Wim Wattel en Anton Bil (en in een later stadium Pieter de Gaaij, de
huidige webmaster) verder mee aan de slag.
Mooi dat er zoveel gebeurt en dat er zoveel mensen zijn die zich willen inzetten en
betrokken voelen. Dat laatste maak ik ook op uit het koffiedrinken na de dienst.
Van die mogelijkheid wordt naar mijn idee steeds meer gebruik gemaakt. Het
versterkt onze verbondenheid met de Koorkerkgemeenschap en het geeft ons de
gelegenheid om kennis te maken met nieuwe bezoekers. Alweer heel wat jaartjes
geleden leerde ik als koster in opleiding bij Riet Jongerius tot waar de koffieketel
gevuld moest worden bij de verschillende predikanten. Nu is dat per definitie tot
aan het bovenste streepje! Prachtig. Als gemeenteleden en belangstellenden
hebben we met de Koorkerkgemeenschap goud in handen.
Namens de kerkenraad,
Wim van Liere, voorzitter

Uit de
kerkenraad

De kerkenraad nodigt iedereen die zich betrokken voelt bij de Koorkerkgemeenschap van harte uit op de jaarlijkse gemeenteavond op 20 mei, in de
Koorkerk.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee gereed en is er gelegenheid voor
ontmoeting.
Op de agenda:

Uitnodiging
gemeenteavond
maandag
20 mei 2019

19:30

Opening vergadering door Wim van Liere (voorzitter)
Verslag vorige jaarvergadering (23 mei 2018)

19:45

Liturgisch centrum/podium
Gert Kooiman (werkgroep liturgisch centrum/podium) presenteert het
definitieve plan en de realisatie ervan

20:15

Beleidsplan Verbinden, Verbreden en Verdiepen
ds. Ineke de Feijter en de kerkenraad lichten dit toe
Als voorzet bij dit agendapunt een beknopt citaat over de doelstelling van
dit plan (vanuit de hedendaagse context en met het oog op de toekomst):
“De Koorkerkgemeenschap wil op een open en vrijzinnige manier
bijdragen aan vernieuwende vormen van zingeving in de stad (en
omgeving). Zij wil zich daarbij ontwikkelen tot een plek (centrum) waar
mensen, ongeacht religie/levensbeschouwing, kleur, sekse, inkomen, leeftijd of achtergrond, elkaar kunnen ontmoeten. Daartoe wil zij initiatieven
ontwikkelen die voorbij gaan aan het onderscheid gelovig/niet-gelovig. En
mensen met elkaar in verbinding brengen die geïnteresseerd zijn in
zingeving in relatie tot maatschappelijk en persoonlijk relevante thema’s.
Daartoe willen we ons breder profileren en verankeren in de samenleving.
Met Koorkerk-eigen initiatieven die niet binnenkerkelijk zijn. Waar
mogelijk wil de Koorkerk allianties aangaan (in wisselende samenstelling)
met bijvoorbeeld: de Roosevelt academie; de Drvkkery; het Zeeuws
museum; PZC; Omroep Zeeland; de bibliotheek; gemeente Middelburg,
provincie Zeeland, ‘Wij zijn de stad’ etc. Ook non-profit organisaties, ideële
instellingen (Voedselbank, Amnesty, dialoogtafel) of levensbeschouwelijke
instellingen (Humanisten, Vrijmetselaars), kunnen hiertoe behoren. Mits
passend binnen het concept waarmee de Koorkerk zich wil profileren als
een plek die staat voor openheid; pluriformiteit; zingeving; compassie,
inspiratie, ruimte, gastvrijheid, warmte, kwaliteit. Waar mensen terecht
kunnen voor eigentijdse bezinning, rust en ontmoeting in velerlei vormen”.

21:15

Voorstellen college van organisten

21.30

Afronding, met aansluitend samenzijn met een hapje en drankje

De kerkenraad hoopt u te mogen verwelkomen!
Hans Vreeke (secretaris)

“Als de veerman is vertrokken
Zonder oevers zijn rivier
Tol en lot voor eeuwig samen
Is de overkant nu hier”.
Met die woorden boven het overlijdensbericht namen Justus en Niels Beth eind
januari afscheid van hun vader: Sipke (Wim) Beth. Zo verloren ze op twee jaar tijd
hun beide ouders. Sip was sinds februari 2017 weduwnaar van zijn liefste Janneke.
Dapper probeerde hij hiermee om te gaan. In alles zag hij een herinnering, een
aansporing of houvast. Tegelijkertijd was hij bij momenten ook kwetsbaar. Het
leven was na haar overlijden moeilijk voor hem. In overleg met zijn jongens nam
hij doortastend en weloverwogen het besluit om te verhuizen naar Zwolle, waar ze
dichter bij elkaar konden zijn. Hij hield van de mentaliteit van de mensen, de
betrouwbaarheid, het gemoedelijke. Genoot van wat Zwolle te bieden had en
bovenal van zijn jongens. Al bleef het hartenzeer. We gedenken Sip als een
buitengewoon gastvrij en aardig mens. Onze gedachten gaan uit naar Justus en
Niels die zo vroeg in hun leven hun twee nog zo jonge ouders hebben moeten
loslaten. Ze hadden zo graag nog meer tijd samen gehad. In de dienst van 27
januari hebben we Sip herdacht met muziek. “Fijn dat jullie er ook nog even bij stil
hebben gestaan. De kerk en de (geloofs)gemeenschap is voor hen beide van grote
betekenis geweest, en daar zijn wij dan ook weer heel dankbaar voor”, zo
schreven ze. We wensen hen toe dat de inspiratie van Sip en Janneke met hen is,
deze maanden en de jaren daarna.

In memoriam
Sip Beth

Ineke

‘Als een boom geplant aan stromend water’. Met dat thema namen we op vrijdag
1 maart afscheid van Ria de Kleijn. Ze groeide op in Rijnsburg, waar ze samen met
haar zus en ouders een huis bewoonde aan de vliet. Met haar man Antonie en
oudste zoon Huib kwam ze in 1966 naar Middelburg, waar Ton geboren werd. Ria
was een vrouw met een enorme drive. Die ze inzette in haar moederschap, het
huishouden, de tuin -haar grote passie- en de vele clubjes waar ze lid van was.
Bridgen, tennissen, leesclub, tuinclub, beleggingsclub en de laatste jaren de
cantorij van de Koorkerkgemeenschap, waar ze veel plezier aan beleefde. Het huis
aan de president Kennedylaan was een open huis, aan de ingang van de wijk. Ria
hield van reuring en beweging, sprak graag met mensen. Ze had vele
vriendschappen. Ze wist te genieten van het leven en bleef, ook na de diagnose
van haar ziekte, overal zoveel mogelijk naar toe gaan. Ze was een resolute vrouw.
Sterk en standvastig. Nooit lang van stof, altijd bezig, tot het laatst toe. Soms was
dat ook haar schild; emoties toonde ze niet gauw. Ze miste haar man, die ze tot
het laatst toe verzorgde. Pakte daarna dapper haar leven weer op. Ze was
bijzonder trots op haar ‘jongens’ en belangstellend naar haar kleinkinderen.
Genoot tot het laatst toe van haar tuin. Vastberaden ging ze om met haar ziekte
en de eindigheid van haar leven. In een volle Koorkerk, waar haar eigen cantorij
haar ‘uit-zong’, begeleid door Martin van der Bent op orgel en piano, hebben we
haar toevertrouwd aan de Goddelijke bron van liefde en licht. Moge haar
gedachtenis haar kinderen en kleinkinderen en haar oudere zus Jannie, met wie zij
een hechte band had, als een klein mosterdzaad tot zegen zijn.
Ineke

In memoriam
Ria de Kleijn

Opbrengsten bijzondere diaconale collecten.
In de dienst van Woord en Tafel op 17 februari was de diaconale collecte bestemd
voor Onderwijs aan Dalits, een project van Kerk in Actie en zusterorganisatie Cards
voor onderwijs aan kinderen onder de Dalits, de kastelozen uit India.
De opbrengst bedraagt € 213,77.
In de dienst van 10 maart is gecollecteerd voor Geloof en Samenleving, de diaconale afdeling van de Remonstranten. De opbrengst bedraagt € 240,35.
Het geld wordt besteedt aan het vluchtelingenwerk op het eiland Samos in
Griekenland. De partnerorganisatie Movement on the Ground heeft toestemming
gekregen van de autoriteiten om haar huidige werkzaamheden op het eiland
Lesbos uit te mogen breiden naar Samos.
In de dienst van 17 maart is gecollecteerd voor Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
voor het project een nieuw begin voor (ex) gedetineerden. Een project in samenwerking met de Stichting Exodus, waarbij jaarlijks 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden worden ondersteund. De opbrengst bedraagt € 284,20.
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen.

Bijzondere diaconale
collecten in de maand
april.

De diaconale collecte op de vierde zondag van de 40 dagentijd (31 maart ) en op de
vijfde zondag (7 april) zijn bestemd voor de Voedselbank Walcheren.

De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van de (verborgen)
armoede op Walcheren.
Nevendoelen zijn het terugdringen van het sociaal isolement van de doelgroep, die
van een laag inkomen rond moeten komen en het stimuleren van deelname van
vrijwilligers aan de Voedselbank, voor een grotere betrokkenheid van de
samenleving.
Ondanks de verbeterde economisch situatie is het aantal cliënten van de
Voedselbanken in Nederland en ook op Walcheren toegenomen. Er zijn en blijven
mensen die vallen tussen wal en schip.
Onze ondersteuning is dan ook van harte welkom.
Dat mag via de collectezak, maar er is ook de mogelijkheid om, evenals voorgaande
jaren, dit in natura te doen. Houdbare producten zijn van altijd welkom. Achter in
de Koorkerk zullen in deze periode tot en met Paasmorgen kratten staan waarin u
uw gaven kwijt kunt.
Voor velen is de 40-dagen periode een periode van sober proberen te leven. Maar
laten we royaal zijn naar mensen die altijd al (zeer) sober moeten leven!!!
Zij verdienen geholpen te worden. Doet u mee????

De diaconale collecte tijdens de dienst van Woord en Tafel op
donderdag 18 april is weer bestemd voor Onderwijs aan Dalits, het
project van Kerk in Actie en partnerorganisatie Cards.
Geen plaats voor een kind.
Dat is in India aan de orde
van de dag. Duizenden
kinderen van Dalits worden
Onderwijs aan Dalits
gediscrimineerd en
buitengesloten. Hierdoor blijven
hele gezinnen hangen in de
armoede waaraan ze zo graag
zouden willen ontsnappen.
Cards stelt elk jaar 7.200 kinderen in de gelegenheid om naar school te
gaan. Dat kan alleen als er voldoende geld is. Helpt u mee????
Van harte aanbevolen.

De diaconale
collecte op
Paasmorgen is
bestemd voor
noodhulp in de
gebieden getroffen
door de cycloon
Idai.

In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen getroffen
door de cycloon Idai. Zij hebben dringend voedsel, water, kleding,
onderdak en medicijnen nodig.
De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar.
Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.
Kerk in Actie biedt via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het
getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten en
dekens.
Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water,
gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale
ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften
van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een
handicap en ouderen.
STEUN DE SLACHTOFFERS VAN IDAI

Namens de Taakgroep Diaconaat
Chris Lobbezoo

Tentoonstelling en concert op 22 april

ELISABETH BLOM
sopraan en koordirigent studeerde aan het Rotterdams Conservatorium bij
Wiecher Mandemaker.
Ze vervolgde haar studie
bij Jos van Velthoven aan
het Koninklijk Conservatorium Den Haag en bij Rob
Vermeulen
aan
het
Utrechts Conservatorium.
Elisabeth Blom treedt
regelmatig op als sopraansolist. Bovendien is
zij sinds januari 2014
werkzaam als zangeres bij
de professionele kamerkoren
 Capella Amsterdam
 Studium Chorale
Maastricht
 Laurens Collegium
Rotterdam
 De Nederlandse
Bachvereniging.
Elisabeth Blom was dirigent van het Roosevelt
College Choir in Middelburg.
Sinds september 2017 is
zij dirigent van Cappella
Breda, zij volgde Daan
Manneke op, die in 1976
het koor oprichtte.
RIEN BALKENENDE
(1959) studeerde piano,
orgel en kerkmuziek aan
het Rotterdams conservatorium. Sindsdien is hij in
Middelburg als zelfstandig
piano- en orgeldocent gevestigd. In 2009 is hij
docent aan de Zeeuwse
Muziekschool voor orgelen piano.

Maandag 22 april 14.30 uur - tweede paasdag - is er een tentoonstelling met
concert in de Koorkerk Middelburg, De tentoonstelling EDEN is van de beeldend
kunstenaar William Verstraeten en duurt tot 10 juni. In 14 schilderijen wordt het
gewas van het paradijs afgebeeld. In de bijbel, het Oude Testament, is Eden, de hof
van Eden, het gebied dat aan de mensen werd toevertrouwd om het te
onderhouden. Als gevolg van zijn ongehoorzaamheid werd de mens van daar
verdreven. Via de Griekse en Latijnse vertaling werd de tuin tot 'paradijs', een
lustoord.
In het werk van William Verstraeten neemt de plek, een lokatie, een gebouw een
centrale plaats in. Verstraeten (1951) is beeldend kunstenaar, woont en werkt in de
regio Hulst.
Aansluitend aan de opening van de tentoonstelling is er om 15.30 uur een concert
door ELISABETH BLOM, sopraan, en RIEN BALKENENDE, orgel en piano.
Het programma heeft als thema Liederen van de aarde en de hemel.
Programma:
HENDRIK ANDRIESSEN (1892-1981) MAGNA RES EST AMOR (1919) sopraan/orgel
Voor zijn eerste composities vond hij inspiratie in de teksten van Thomas a
Kempis.(1380-1471) 'De liefde is iets groots'.
ARVO PÄRT (1935) - ANNUM PER ANNUM (1980) orgel De compositie heeft vijf
variaties naar de letters K(yrie), G(loria), C(redo), S(anctus), A(gnus Dei)
SOFIA GUBAIDULINA (1931) - HELL UND DUNKEL (1977) orgel (Light and Shadow)
De Russische Gubaidulina staat bekend als één van de meest bevlogen en
dramatische toonkunstenaars met een ongekend kleurrijk palet. Zij is overtuigd lid
van de Russisch-orthodoxe kerk en men zou zelfs kunnen stellen dat elke nieuwe
compositie een eerbetoon is aan God. ln haar eerste en enige orgelcompositie
dansen de vingers vrolijk op het klavier met af en toe een laag gerommel dat de
duisternis voorstelt. Maar er is een voortdurend evenwicht tussen het donker en het
licht.
GEORGE CRUMB (1929) – PASTORAL DRONE (1982) orgel
Een Pastorale is een beweging van een melodie (bij Bach's BWV 590). Een drone in
de muziek is een harmonisch effect of een begeleiding waarbij een noot of een
akkoord continu klinkt.
OLIVIER MESSIAEN (1908-1922) – CHANTS DE TERRE ET DE CIEL (1938)
(Liederen van de aarde en de hemel). Een intiem liedcyclus in zes delen – voor
sopraan en piano. De teksten van de componist zijn doordrongen van zijn liefde
voor zijn vrouw, bijgenaamd 'Mi' , voor hun zoontje, Pascal, en zijn christelijk geloof.
De cyclus is diep persoonlijk en weerspiegelt de vreugde van Messiaen bij de
geboorte van zijn zoon Pascal in 1937. De zes delen zijn als volgt:
1 – Bail avec Mi (voor mijn vrouw) 2 – Antienne du silence (voor de dag van de
Guardian Angels) 3 – Danse du bébé-pilale (voor mijn kleine Pascal) 4 – Arc-en-ciel
d'innocence (voor mijn kleine Pascal) 5 – Minuit pile et face (voor overlijden) 6 –
Résurrection (voor Paasdag)
De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een bijdrage gevraagd ter dekking van de
kosten.
Ad van 't Veer advantveer@zeelandnet.nl

Dr. Ir. Wim Thijs was docent wetenschappelijk onderzoek in Delft en supervisor/
beschermheer van de zg. Dream Teams van de TU Delft. Tevens was hij TU trekker
van bijbehorend onderwijs. Hij was vice wereldkampioen windsurfen en heeft veel
wedstrijden georganiseerd en gejureerd. Hij was Directeur van de Nederlandse
Watersportbond. Hij is gepromoveerd in de Beslissingstheorie, een domein met
wortels in de Psychologie , Wiskunde en Techniek. Een grote passie van Wim is het
meevoeren van een gehoor waarbij het publiek veel plezier heeft en toch veel
leert. Zijn grootstee passie is het bespelen van grote kerkorgels.
De titel van zijn lezing is:
“De overbodigheid van God”. Goden bestaan, tenminste….. in de gedachtenwereld van veel mensen. Hoe zit het met de gedachtenwereld? Het denkgereedschap is ontstaan als overlevingsmechanisme. Gaat de mens zich niet
schromelijk te buiten door met dit overlevingsmechanisme te gaan fantaseren
over goden? Zijn de attributen die goden krijgen wel coherent denkbaar? Brengt
het idee van goden iets goeds? Is het zo dat er een stadium is in de evolutie van de
mens dat hij onvermijdelijk goden uitvindt? Is er ook een stadium in de ontwikkeling van de individuele mens (dan wel de mensheid) waarin deze hypothese
onvermijdelijk sneuvelt? De spreker denkt van wel. Daarom is de stelling: God is
overbodig.
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.
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

Zeeuwse
Gesprekskring
voor Vrijzinnig
Gelovigen.
De eerstvolgende
lezing is op:
dinsdag 23 april
2019

Het Filosofisch Café Middelburg, UCR, boekhandel de Drvkkery en HZ Middelburg
organiseren op vrijdag 26 april de tweede Zeeuwse Nacht van de Filosofie in
Common House Elliott in de Lange Noordstraat. De Nacht van de Filosofie is een
bonte avond vol filosofische sprekers, muziek, poëzie en dans. Vele namen, onder
wie Ann Meskens, Jan Vorstenbosch en Marjan Slob, leveren een filosofische
bijdrage aan het thema: ik stuntel, dus ik ben.

Zeeuwse nacht
van de filosofie
vrijdag 26 april
2019 20.00 uur

Thema
Ik stuntel dus ik ben is een variatie op Descartes’ uitspraak ‘Ik twijfel (of: ik denk),
dus ik ben’. Dit thema gaat over het gegeven dat mensen fouten maken, over trial
and error, over de noodzaak tot experimenteren en over het menselijk tekort. De
vraag komt op of we het stuntelen kunnen wegknutselen met medische en
psychologische technologie en human enhancement. En of dat wenselijk is. Of blijft
de mens altijd tobben, wat we ook proberen?
Sprekers
De Zeeuwse Nacht van de Filosofie begint om 20.00 uur en gaat door tot 01:00 in
de nacht. Er zijn zowel onderdelen in de Nederlandse als in de Engelse taal. Het
programma is nog in ontwikkeling, maar krijgt dankzij de toezegging van
verschillende filosofen steeds meer vorm. Toegezegd hebben reeds: Marjan Slob
(auteur van Hersenbeest dat in 2017 de prijs voor het beste filosofieboek won), de
Vlaamse filosoof Ann Meskens (die schreef over de films van Jacques Tati), Sjef
Houppermans (over de toneelstukken van Beckett), Jan Vorstenbosch (bekend
publieksfilosoof), Cor van der Weele (hoogleraar ethiek Wageningen, oorspronkelijk uit Noord-Beveland), stadsdichter en filosoof Anna de Bruyckere, Sabine
Bierens en verschillende studenten van UCR en HZ. Er treden tijdens de avond
diverse muzikanten op.
Voor meer info: www.zeeuwsenachtvandefilosofie.nl
Entree
Een kaartje kost €10,- en is verkrijgbaar in boekhandel de Drvkkery in Middelburg
(ook online via www.drukkerijmiddelburg.nl.) Kaarten zijn eveneens verkrijgbaar
aan de deur op de avond zelf, zolang de capaciteit dit toestaat.

Dodenherdenking
zaterdag 4 mei

De Raad van Kerken heeft mij gevraagd om op zaterdag 4 mei voor te gaan in het
moment van gedenken voorafgaand aan de ceremonie op het Abdijplein.
De bijeenkomst begint om 19.00 uur in de Nieuwe Kerk en duurt een klein half uur.
Daarna gaan we via de Kloostergang naar het Abdijplein, waar om 19.40 de
plechtigheid van de gemeente Middelburg begint. Na het stilte moment om 20.00
uur worden daar kransen gelegd voor alle oorlogsslachtoffers. Samen met Harm
Verbeek (voorzitter) zal ik namens de Raad van Kerken een krans neerleggen.
Ineke

Jubileumjaar
Het jubileumjaar “ Remonstranten 400 jaar” is op zondag 3 maart officieel geopend met een
feestelijke dankdienst in de Rotterdamse Arminiuskerk. Na een vrij klassiek begin en
middendeel, met aandacht voor de remonstrantse geschiedenis door Tjaard Barnard werd
ook ingegaan op het spraakmakende artikel in Trouw van 26 februari jl. ”Drijven de
Remonstranten af van hun Christelijke basis?”, waarin het zogenoemde ‘afglijden’ naar het
humanisme werd genoemd in combinatie met een vermeende richtingenstrijd binnen de
Remonstranten. Maar kenmerkend voor Remonstranten is immers de diversiteit in visies die
allemaal naast elkaar bestaansrecht hebben. De hoogleraar Christa Anbeek hield een even
verbindend als genuanceerd betoog als inleiding tot de Geloofsbelijdenis van 2006, waarmee
de dienst werd afgesloten.
Ter gelegenheid van het 400-jarig jubileum is een nieuwe glossy verschenen met de naam
‘Get out’, oftewel ‘Wegwezen!’. Dat kregen de remonstranten 400 jaar geleden te horen
tijdens de synode van Dordrecht. Te bestellen via de site www.remonstranten.nl.
Ook is er een animatiefilmpje gemaakt door Paul Smit, afgestudeerd aan de Hogeschool
voor de kunsten in Utrecht, waarin de essentie van wat Remonstranten geloven op een
speelse manier wordt neergezet: https://www.youtube.com/watch?v=Dv8amZ_Dn98&t=4s
Jaarvergadering
Op 18 maart had de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland haar jaarvergadering ten
huize van Eva en Maarten ’t Hooft, waarbij zeker de helft van het totaal aantal leden en
vrienden aanwezig was. De resultaten van de enquête werden gepresenteerd, we hebben
samen gegeten en voor de vergadering is er gebrainstormd over (nieuwe) activiteiten. Een
aantal voorstellen voor initiatieven zult u zeker terug vinden in het programma komend jaar,
in samenwerking en afstemming met de Koorkerkgemeenschap.
“Get out” en go on
De resultaten van de enquête kunnen als volgt worden samengevat:
Een ‘remonstrantse reddingsbrigade’ is hier in Zeeland niet nodig, ondanks de hoge leeftijd
van veel leden en vrienden. Het wordt als zinvol tot zeer zinvol ervaren om als
Remonstrantse gemeente deel uit te maken van de Koorkerkgemeenschap. De
samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden binnen de Koorkerkgemeenschap stemt
vrijwel iedereen tot tevredenheid. De Koorkerkgemeenschap straalt een vitaal en warm
gevoel uit. En de Remonstranten herkennen zich over het algemeen voldoende in de
Koorkerkgemeenschap. Dit hangt zeker ook af van het regelmatig voorgaan van
remonstrantse voorgangers. Met andere woorden; “een stukje nestgeur”.
Vanuit het remonstrantse gedachtengoed en haar streven naar vrije dialoog in
gelijkwaardigheid, zal onze relevantie moeten blijken uit de kwaliteit, die we in en samen met
de Koorkerkgemeenschap in alle bescheidenheid proberen in te brengen. Profilering van het
remonstrantse gedachtengoed wordt door de vergadering als positief gezien. Het kan een
bijdrage zijn aan de diversiteit van visies binnen de Koorkerkgemeenschap en het kan de
aantrekkelijkheid vergroten van de Koorkerkgemeenschap binnen en buiten de kerk.
De ‘veelkleurigheid’ van de Koorkerk wordt geroemd. Het belang van meer contacten buiten
de Koorkerk wordt zeker gezien. Maar of deze nog verder is uit te bouwen naar andere
verwante organisaties en zinzoekers, zowel gelovigen als ongelovigen, die zich bezig houden
met zingeving, wordt enerzijds betwijfeld, maar moet anderzijds zeker onderzocht worden.
Aansluiting bij de nieuwe beleidsnotitie ‘Verbinden, verbreden, verdiepen’ wordt hiervoor
als de juiste weg gezien (deze wordt naar verwachting gepresenteerd in het voorjaar van
2019).
De capaciteiten om extra activiteiten te organiseren en om nieuwe leden te werven zijn
klein. De doelgroep voor het bestuur bestaat daarom in de eerste plaats uit de huidige leden
en vrienden.
Tot slot: de organisatie van sociale activiteiten wordt erg op prijs gesteld, zowel met een
religieus thema, als gewoon voor de gezelligheid.
Voor toelichting op enquêteresultaten of voor informatie mag u altijd contact opnemen met
ondergetekende.
Namens het bestuur, Marijn de Valk

Nieuws
Remonstrantse
Gemeente
Midden-Zeeland

Allemaal de liefste
Deze Vierpas editie biedt mij de mogelijkheid om mij nader aan U voor te stellen.
Bij de presentatie van de vier nieuwe kerkenraadsleden van de Koorkerkgemeente
op 20 januari j.l. bleef mijn inbreng beperkt tot een samenvatting van de Terlouwlezing van de hand van Bas Heijne. Met een meer persoonlijk bericht hoop ik het
beeld vandaag te kunnen aanvullen.
Geboren in 1947 groeide ik op in en bij Eindhoven als enige zoon van liefdevolle
ouders. Mijn ouders waren Nederlands-Hervormd en gaven mij een gelovige
opvoeding. Vooral mijn vader was actief in de kerk. Alle denkbare functies heeft hij
daarin vervuld, behalve dominee. In zijn jeugd had hij in Amsterdam de
kerksplitsing meegemaakt die resulteerde in de oprichting van de Gereformeerde
Kerken in Hersteld Verband (ds. Buskes en ds. Geelkerken o.a.). Het geloof was
voor hem levend. Zijn belangstelling ervoor maakte dat hij zich beurtelings
interesseerde voor Oecumene, de bronnen van de Joods-Christelijke traditie, de
Bevrijdings Theologie van Dorothee Sölle etc. Hij sprak er graag met mij over, maar
liet mij tegelijk vrij om er iets of niets van te vinden. Ik realiseer me voortdurend
hoe bijzonder hij was en hoe hij mij in veel opzichten heeft beïnvloed.
Voor de geneeskunde-studie verhuisde ik naar Utrecht. Na mijn Doctoraal
studeerde ik een jaar in Frankrijk (Poitiers). Deels uit idealisme (de jaren zestig),
deels voor het avontuur, en ook om militaire dienstplicht te vermijden besloot ik
tropenarts te worden. Na twee jaar vooropleiding verhuisde ik met mijn vrouw
naar West Kenya. Als enige arts in een groot missie-ziekenhuis was ik voortdurend
in touw, vaak op de grens van mijn fysieke – en professionele – kunnen. Het waren
niettemin drie fantastische jaren. Ze hebben grote invloed gehad op mijn
wereldbeeld. Afrika zit in mijn hart.
Na een opleiding tot algemeen chirurg en drie maanden handchirurgie bij leprapatiënten in Ethiopië (Addis Abeba) werd ik in Zwolle opgeleid tot Plastisch
Reconstructief chirurg.
Met drie kinderen verhuisden we naar het platteland van de Achterhoek. Ruim vijf
en twintig jaar werkte ik in de ziekenhuizen van Enschede en Winterswijk. Met
mijn nieuwe vrouw Marijke verhuisde ik acht jaar geleden naar Middelburg. De
overgang bleek een succes: veel nieuwe contacten via mijn werk, de muziek en het
hardlopen.
Sindsdien gaan we ook naar de Koorkerk, een vast punt op de zondagmorgen en
een reflectie als accu voor de week. Het is toch bijzonder voor ons, want sinds heel
lang gingen we niet meer regelmatig naar de kerk. We verblijf ik soms een
weekend in een klooster, blijkbaar uit een latente behoefte tot verdieping.
Inmiddels wilden we ons aanmelden als vrijwilligers in de Koorkerk toen Ineke mij
vroeg toe toe treden tot de kerkenraad. De vraag kwam dus op het juiste moment,
maar was niettemin verrassend. Ze vertelde over haar project Verbinden,
Verbreden Verdiepen. Nu moet het ook ons aller project worden. Het vooruitzicht
mij de komende vier jaren ook hiervoor te mogen inzetten sprak mij aan. Er is veel
te doen. Ik ben net zo benieuwd naar het resultaat als U waarschijnlijk.
Tom Lijftogt
Ik geef de pen door aan Joke Klumpenaar- Homan
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