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Notre Dame Parijs

Op zwart
Deze foto is een beetje onscherp, overgenomen uit de krant. Vierpassen, waarschijnlijk zag u ze ook wel voorbij komen toen u op TV naar DE brand keek. De dag
dat ik dit schrijf zindert het nog na.
Een van de voorbijgangers sprak van een "Notre Dame Éternelle“: de ziel van
Frankrijk, voorgoed.
In de katholieke traditie is mei de Mariamaand. Wij “doen” daar niet zoveel aan,
maar nu Frankrijk deze dagen plotseling (weer) helemaal terug (b)lijkt te zijn bij
haar christelijke wortels, stap ik over onze schaduw heen. Notre Dame ging even
op zwart, maar zal weer als een Phoenix uit het vuur herrijzen. Zoals de maand
mei elk jaar weer zindert van levenskracht!
Wim Wattel

Dienst 19 mei: oud en der dagen zin!
Zingeving op latere leeftijd. Een veelbeschreven thema zowel in de bijbel, de
filosofie en de kunst. Bestaat er zoiets als spiritualiteit van de (nieuwe) ouderdom? Wat is je roeping in deze fase van je leven? En kun je nog wonen in de
woorden uit de traditie? Dat thema verkennen we in deze dienst vanuit de poëzie
en de filosofie.
We lezen o.a. Psalm 90: “leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart
bekomen”. In deze dienst zal de cantorij, onder leiding van Aleida Post, onder het
thema: ‘gouwe ouwe’ een bijdrage leveren.
Jong van geest, oud van lijf en leden, pittig grijs, oudere jongere of jongere
oudere: iedereen van harte welkom!
Postbus 1045, 6801 BA Arnhem
www.Loesje.nl

Ineke

Dienst van 12 mei
In de dienst van 12 mei lezen we twee roepingsverhalen. Dat van de jonge Samuël
(1 Samuël 3:1-10) en dat van Marta (Lukas 10:38-42). Het laatste is vast bekend:
Marta loopt zich het vuur uit de sloffen en haar zus Maria zit aan de voeten van
Jezus te luisteren. Dat verhaal gaat niet over de ene zus die gestresst raakt van het
huishouden en de andere, die, ofschoon ze geen vinger uitsteekt, er met de
hoofdprijs vandoor gaat. Nee, dit verhaal is een roepingsverhaal, net als dat van de
jonge Samuël. Marta wordt geroepen – en daarmee wij allemaal. Marta raakt
zichzelf kwijt in de veelheid van haar leven, maar wordt tot heelheid, tot eenheid
geroepen. ‘Weet jezelf kind van de Ene’, zegt Jezus tegen haar. ‘Wees je bewust
van je oorsprong in God en leef van daaruit. Wat je doet, maakt minder uit. Het
gaat er vooral om wie je bent.’

Thema dienst van 26 mei 2019
Had Albert Camus, de Nobelprijswinnaar, iets met Jezus? Je zou denken van niet,
maar de liefde die Camus had voor zijn moeder (die hij elk jaar in Algerije opzocht)
doet hem zeggen dat zij de Christus is. Zij was een bescheiden, arme en
gedeeltelijk dove werkvrouw, die niet kon lezen en schrijven en kort na de
geboorte van Albert weduwe werd. Toch klaagde ze nooit.
Camus heeft zijn armoedige achtergrond nooit verloochend. Was zij een voorbeeld
van wat Jezus zei: “leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart”?

Kerkdiensten
5 mei
Ds. Monique van Zoest
12 mei
Ds. Marga Haas
19 mei
Ds. Ineke de Feijter
26 mei
Rev. Dirk van Leeuwen
2 juni
Ds. Hans Noordeman

In memoriam Sonja van Hoof
Geheel onverwacht overleed in de week van 20 maart Sonja van Hoof. Sonja was
de laatste jaren een trouw Koorkerkganger. Kwetsbaar als ze was vond ze hier een
plek waar ze zichzelf mocht zijn. “Ik heb er altijd veel aan” zei ze. Dapper
probeerde ze om te gaan met haar levensomstandigheden, die van jongs af aan
zwaar waren. Dat bleef haar hele leven een worsteling die haar met tijden in de
psychiatrie deed belanden. Houvast vond ze in haar liefde voor dieren; ze was dol
op honden en de schuwe zwerfkat vond bij haar elke dag een schoteltje met eten
in het open vensterraam. Enkele jaren terug verloor ze haar broer, met wie ze een
band hand. Evenals met haar halfzus, die haar treffend beschreef tijdens het
afscheid op woensdag 27 maart in het crematorium. In de Koorkerk herdachten
we haar de zondag ervoor met het Erbarme Dich uit de Mattheus Passion. Tijdens
de plechtigheid in het crematorium, waar ze werd omringd door enkele buren en
vrienden, heb ik haar herdacht en het gedicht ‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar
mens’ gelezen. In de laatste dienst die ze bijwoonde, op 17 maart, ging het over de
woestijn-periodes van ons leven. Hoe mensen zich soms als een tere krokus door
harde woestijngrond moeten worstelen. Sonja was zo’n kwetsbaar en kostbaar
mens. Met de woorden waarmee ze zelf na de dienst altijd afscheid nam: “nou dag
hoor, mens”, hebben we afscheid genomen van haar. En haar toe-vertrouwd aan
de bron van Licht en Liefde.
Ineke

Zin in grijs: kom op de koffie!

Zin in grijs
27 mei, 1 juli

Uit de pastorale enquête die vorig jaar is gehouden, kwam naar voren dat er naast
de ontmoetingsmiddag belangstelling was voor kleine losse activiteiten. De
taakgroep pastoraat wil daar graag aan tegemoet komen. In mei en juni gaan we
twee koffie/thee inloop middagen uitproberen, waarin we aan de hand van een
thema elkaar willen ontmoeten. Als overkoepelend thema hebben we dit keer ‘zin
in grijs’ gekozen. Daarover gaat ook de dienst op 19 mei. Er is ruimte voor
verdieping (rond spiritualiteit, kunst, poëzie, filosofie, actualiteit, of eigen inbreng
of voorkeur). Maar ook wie gewoon wil aanschuiven voor koffie/thee en een goed
gesprek is meer dan welkom. Leeftijd speelt geen rol. Wel beperken we de groep
per keer tot maximaal 12-15 personen, zodat een gesprek en ontmoeting mogelijk
is.
De eerste middag is op 27 mei, de tweede op 1 juli. We beginnen steeds om 14
uur met koffie/thee en besluiten rond 16-16.30 uur.
In verband met de voorbereidingen is het fijn om zo’n eerste keer ongeveer te
weten met hoeveel mensen we zullen zijn. Wie mee wil doen graag even een
berichtje of belletje aan Els Koole joels@zeelandnet.nl tel 0118 – 629476 of Marja
Oostdijk jmo@zeelandnet.nl tel 0118 – 629300.

Ontmoetingsmiddag
Ontmoetingsmiddag
11 november

De jaarlijkse ontmoetingsmiddag zal dit jaar plaatsvinden in het najaar. We
hadden in de planning om dit begin september te doen, maar de spreker die we
hebben uitgenodigd is dan in het buitenland. De taakgroep pastoraat heeft
gekozen voor Eduard Verhoef, die vorig jaar een eigen vertaling in het Nederlands
heeft gepubliceerd van de Koran. Met een daarbij behorend boek getiteld ‘Uitleg
bij de Koran’. Eduard Verhoef zal graag ingaan op al onze vragen: wat is het voor
een boek, wat staat er wel en niet in, wat zijn de overeenkomsten en verschillen
met de Bijbel. Voor nu alvast de datum om te noteren: 11 november. Nadere
informatie en uitnodiging volgen t.z.t.
Eerst welkom op de koffie!
ds. Ineke de Feijter

Kent u datumprikker.nl? De kerkenraadsleden in ieder geval wel, waarschijnlijk
meer dan hen lief is. Er moet nogal eens een datum geprikt worden want er is
veel te doen. Bijvoorbeeld de verdere verkenning van de beleidsnotitie Verbinden,
Verbreden en Verdiepen (waarover ik al eerder schreef) en andere voorbereidingen voor de gemeenteavond die we op 20 mei willen houden. Ook zijn we
bezig met het afronden van de zoektocht naar nieuwe organisten, we moeten een
datum vaststellen voor het ontvangen van de nieuw-ingekomenen van afgelopen
jaar voor een nadere kennismaking en we gaan aan de slag met het invullen van
een vragenlijst voor de Raad van Kerken Middelburg. Daarnaast zijn er ook nog de
reguliere kerenraadsvergaderingen.
Met 7 privé-agenda's naast elkaar is het wel eens een uitdaging om een passende
dag of avond te vinden. Maar ook wat dat betreft blijken we een goed team te
zijn, we komen er altijd uit en waar dat kan, verdelen we de taken.
Zo zullen Joke Homan en Hans Vreeke zich samen met Jan Janse buigen over de
vragenlijst die we ontvingen van de Raad van Kerken Middelburg. Die vragenlijst is
bedoeld als inventarisatie binnen de Middelburgse kerken van de behoefte en de
wensen met betrekking tot samenwerking.
Bij veel andere punten willen de kerkenraadsleden graag allemáál een steentje
bijdragen, uit enthousiasme en omdat ze zich betrokken voelen. Zo zien we de
beleidsnotitie "Verbinden, Verbreden en Verdiepen" als een belangrijk agendapunt voor de gemeenteavond, en daarom gaan we daarmee steeds met zoveel
mogelijk van ons zevenen aan de slag.
Ook het organiseren van een avond voor nieuw-ingekomenen is iets waar
iedereen graag aan mee wil helpen en bij wil zijn. Die avond verwachten we in de
week van 17 juni te organiseren.
Gelukkig zijn er ook zaken die we langzamerhand kunnen afvinken zodat er weer
ruimte komt voor andere agendapunten. Ik denk dan aan de zoektocht naar
opvolging van onze organist Mathieu. Zoals het er nu voorstaat, gaan we niet met
één nieuwe organist, maar met een driekoppig college van organisten onze
muzikale toekomst tegemoet. De kerkenraad en het bestuur van de VVHM zijn
met het desbetreffende voorstel van de benoemingscommissie akkoord gegaan.
Het college bestaat uit: Martin van der Bent, Rien Balkenende en Bram de Wolf.
Martin zal binnen het college de coördinerende taken op zich nemen en Rien het
onderhoud van het orgel en de vleugel. Samen zullen zij de meeste diensten
spelen. Wanneer beiden niet kunnen, neemt Bram (die ook elders vaste zondagse
verplichtingen heeft) de vervanging voor zijn rekening.
Het zijn drie zeer gekwalificeerde musici, in de lijn van Leen de Broekert en
Mathieu Meijs (sommigen waren leerlingen van hen), elk met een lange staat van
dienst, zowel in de begeleiding van diensten en de cantorij als in het geven van
concerten. Met een mooie diversiteit in expertise, muzikale voorkeur en speelstijl,
zowel op orgel als piano, kunnen we hiermee muzikaal preluderen op 'Verbreden'
(Verbinden, Verbreden en Verdiepen).
Daar zijn we erg blij mee. Met dit college vertrouwen de benoemingscommissie en
de kerkenraad erop, een bestendige muzikale toekomst van de Koorkerkgemeenschap te kunnen waarborgen.
Op de gemeenteavond van 20 mei hopen we nader kennis met hen te kunnen
maken. Evenals in de komende Vierpassen.

Uit de
kerkenraad
Gemeenteavond
20 mei

We willen alle organisten die na het overlijden van Mathieu hebben willen spelen,
hartelijk bedanken. Dat dit gelukt is, hebben we te danken aan de inzet van Adrie
Karman en Nic van der Noll. Ook een dankjewel aan de leden van de benoemingscommissie: Jaap Tas, Tom Lijftogt en Ineke de Feijter, voor hun expertise, kundige
gesprekken en de vele uren die zij hieraan hebben besteed. Het was een aangename samenwerking.
Zoals gezegd, met het afvinken van dit agendapunt krijgen we weer ruimte voor
andere zaken zoals het bijpraten met de taakgroepen, een paar keer per jaar een
gesprek met het bestuur van de VVHM en het meekijken en adviseren van de
mensen die met de nieuwe website aan de slag gaan onder aanvoering van Peter
van Keulen. Gelukkig heeft Marijn de Valk zich opgeworpen als de planner in ons
gezelschap. Onze agenda is daarmee in goede handen.
Ik schrijf dit nadat ik vanochtend tijdens de kerkdienst de uitvoering van het Stabat
Mater van Pergolesi bijwoonde. Een invulling van de dienst door de werkgroep
Spagaat die ik zeer passend vond voor de Palmzondag. Wat zullen dergelijke
uitvoeringen extra goed uit de verf komen als het podium er eenmaal staat. Een
heel fijn vooruitzicht dankzij de inspanningen van Gert Kooiman, Johan Klumpenaar
en Henk Soepenberg.
Kortom: we zijn met mooie en boeiende zaken bezig binnen de Koorkerkgemeenschap.
Namens de kerkenraad,
Wim van Liere, voorzitter.

Amnesty in de
Koorkerk

Vanaf Pasen vragen wij in een petitie, gericht aan de Griekse autoriteiten, om
onpartijdig en onafhankelijk onderzoek naar de dood van een Griekse LHBTIactivist.
Op 21 september 2018 overleed de Griekse mensenrechtenactivist Zak
Kostopoulos, nadat hij door twee mannen in elkaar was geslagen. Ook lijkt
politiegeweld te hebben bijgedragen aan zijn tragische dood. Zijn familie wil
gerechtigheid. Op videomateriaal is te zien dat de politie op gewelddadige wijze
probeert om Kostopoulos te arresteren, terwijl hij stervende is. Zackie Oh, zoals de
travestie-artiestennaam van Kostopoulos luidde, was onvermoeibaar in zijn strijd
voor de rechten van LHBTI-ers en mensen met hiv. Zijn familie en de Griekse LHBTIgemeenschap zijn kapot door het verlies. De Griekse autoriteiten stelden een
onderzoek in naar de dood van de activist, maar daarin heeft de familie weinig
vertrouwen. Onderzoeken naar politiegeweld in Griekenland schieten systematisch
tekort.
De vorige petitie, die inzake de Turkse “Zaterdagmoeders”, werd in vijf weken door
slechts 29 personen ondertekend, terwijl we doorgaans op zo’n 100 handtekeningen uitkomen. Wij hopen dan ook van harte dat onze Koorkerkgemeenschap met deze nieuwe petitie weer op dat oude niveau terugkomt.
Meer informatie over Amnesty op Walcheren vindt u op
http://www.walcheren.amnesty.nl.

Opbrengsten bijzondere diaconale collecten

Zondag 24 maart is gecollecteerd voor Movement on the Ground voor hun werk
onder de vluchtelingen op het Griekse eiland Samos.
De opbrengst van deze collecte bedraagt € 290,51. Heel hartelijk dank!!!
Extra giften blijven van harte welkom op banknummer NL 69 TRIO 0777 8227 84
t.n.v. Geloof en Samenleving te Utrecht o.v.v. project Samos.
Er moeten nog de nodige volgende stappen worden genomen om ook daar tot een
meer menswaardig bestaan te komen voor de wachtende vluchtelingen .

Op 31 maart en 7 april is gecollecteerd voor de Voedselbank Walcheren.
De opbrengsten op deze collecten bedragen respectievelijk € 220,80 en € 251,65.
Daarnaast is er de opbrengst in natura.
Hartelijk dank voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook!!!.
Aangezien de stichting het moet hebben van giften en /of donaties van particulieren, bedrijven en kerken geldt dat extra giften om het werk te kunnen
blijven voortzetten, meer dan welkom zijn.
Extra giften zijn altijd welkom op rekeningnummer NL70 RABO 0102 3743 41 t.n.v.
Stichting Voedselbank Walcheren.

Diaconale collecten in de maand mei.
Voor de maand mei 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 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

Uitnodiging
culinaire avond
28 juni
zie de laatste
pagina

Allemaal de liefste
Bij mijn bevestiging als kerkenraadslid heb ik al het een en ander verteld van mijn
roots. Kerkelijk gezien dan... Ook dat ik uit het "Hoge Noorden" kom. Waar de
"siepels" groeien en de "juun" in Zeeland!
Het is wel leuk om te vertellen waar ik mijn liefste ontmoet heb.
Mijn ouders hadden een bakkerij en kruidenierswinkel in het vakantiedorp
Hooghalen! Mijn moeder deed de winkel mijn vader bakte het brood, we moesten
thuis gewoon meehelpen, dus ook ik stond in de winkel.
Was wel een leuke tijd vooral in de zomer, dan kwamen er veel vakantiegangers!
Op de dag dat er 3 jongens op brommers het plein op kwamen stormen ( sowieso
al spannend, zoveel gebeurde er niet in het dorp) zal ik nooit vergeten.
Ze kampeerden op de camping. Vooral die "ENE" was wel heel leuk. Had ook de
leukste brommer een Puch met een gek stuur. (Waar je al niet naar kijkt als 17jarige) 😜. Elke dag kwamen ze in de winkel!
Mij vriendin en ik kwamen ze ook vaak tegen in het zwembad. We hadden
"contact"... de laatste dag nodigde Johan mij uit voor een kopje soep ‘s avonds in
de tent! Leuk... maar moest het wel eerst even aan mijn moeder vragen 😳 (wat
was ik toch braaf)... maar ze vond het wel goed, want ze had ze zondags in de kerk
gezien!
Volgens mij hadden ze zich vergist in de kerk!
Het hele soep gebeuren liep qua tijd een beetje uit de hand, want eer het pakje
soep werd aangemaakt was het al redelijk laat! Ja, toen kreeg mijn moeder het
toch wel wat te kwaad... haar dochter met 3 jongens in een tent op de camping!
😳
Zwager en knecht werden er op uitgestuurd om te kijken waar ik was. Nou ja
toestanden… moeder in tranen, vader lag al op bed, moest om 4 uur weer brood
bakken!
Maar het is allemaal goed gekomen, Johan kwam de volgende morgen met een
bosje anjers
voor mijn moeder. We zijn van de zomer 48 jaar getrouwd!
Ons leven heeft zo zijn beloop gehad… Toen wij 40 jaar getrouwd waren hebben
onze dochters 11 servetten laten borduren (ze kunnen zelf nog geen naald
vasthouden 😜) met de huizen waar we in gewoond hebben!
We wonen hier in Middelburg nu 20
jaar, we hebben nog nooit zo lang
ergens gewoond! Het bevalt heel
goed hier, het matcht wel de
Noordelingen en de Zeeuwen.
(nuchtere mensen).
We hebben ons stekkie ook wel
gevonden in de Koorkerk, een warme
ontmoetingsplek.
Joke Klumpenaar-Homan
De pen gaat door naar: Chris
Lobbezoo
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Eindredacteur Vierpas:
Jan Brussee
E: jhbrussee@live.nl
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