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Paradise lost?
“Dat koninkrijk van U, weet U wel,
wordt dat nog wat?”, verzuchtte Reve
in Nader tot U.
Dit timmerwerk ziet er uit als een
tijdelijke noodoplossing. Ruw handwerk, even vlotweg in elkaar geflanst.
Een tussenschot; daarachter misschien werk-in-uitvoering, nu nog
even aan het oog onttrokken? Zie
ommezijde: Je zou willen weten hoe
de achterkant er uitziet, of misschien
zit dáár nou juist de voorkant? Maar
schijn bedriegt – dit is wat het is; niet
meer/niet minder. Doe het er maar
mee.

Kooromgang Sint Martinus Moorslede, België

Als Genesis zó begonnen was, zonder doorkijkje, alleen maar als grof raamwerk,
zonder de belofte dat uit de chaos iets moois zou ontstaan, zonder constatering
dat dat goed en veelbelovend was, dan weet ik niet of het wel wat geworden
was…
Wim Wattel

Pinksterdienst

‘Ik waai met de wind, tot ik zoek wat ik vind’
Inspiratie. Daar gaat het over in de Pinksterdienst op 9 juni. Inspiratie is voor
iedereen verschillend. Voor de een is het de natuur, voor de ander muziek, kunst
of poëzie. In de bijbel is er sprake van Geest in relatie tot scheppende kracht. Zij
doorbreekt alle kaders en waait waarheen zij wil.
Een mooi gegeven voor een wat andersoortige ‘dienst’.
Waarin enkele Koorkerkers iets laten zien of
horen over hun inspiratie.
Verder is er veel muziek en gaan we heerlijk
zingen.
Dus iedereen welkom, voor een geestig
vrolijk uur! Met uiteraard koffie en
ontmoeting na.
Ineke

Dienst Koorkerk 16 juni 2019 ds. Wim Jansen
Thema: Hoe vind je de weg in je hoofd?
Alles wat we meemaken speelt zich uiteindelijk af in ons hoofd.
Schopenhauer zei het in navolging van Kant: alles doet zich voor als een
verschijnsel in onze hersenen. Wat speelt zich daar allemaal af? Aan
donkerheid soms. Aan zorgen en pijn. Maar ook aan vreugde en licht. Hoe
vinden we de weg in ons hoofd naar dat licht? De weg van ons hoofd naar
ons hart…
Vandaag gaan we de weg naar binnen. Daar ontmoeten we onszelf. In al onze
gestalten. Maar vreemd genoeg ook een ander, een bron, dat licht misschien zelfs een ‘Gij’…

Avond nieuwe leden: 17 juni
Maandag 17 juni organiseert de kerkenraad weer een ontmoetingsbijeenkomst voor nieuwe leden, vrienden en belangstellenden. Aanvang om
20.00 uur in de vergaderkamer van de Koorkerk. (Ingang via de Koorkerkhof,
de kleine groene zijdeur in de nis aan de zijkant van de kerk).
Om 20.00 uur staan koffie en thee voor u klaar.
We willen die avond graag nader kennis met u maken, informatie geven over
de Koorkerk, ingaan op uw eventuele vragen en gelegenheid geven elkaar te
ontmoeten. Er worden uitnodigingen verstuurd, maar ook wie nog niet in ons
adressenbestand staat en belangstelling heeft deze avond bij te wonen is
welkom.
Om te weten op hoeveel personen we ongeveer kunnen rekenen graag een
berichtje vooraf aan Marijn de Valk marijndevalk@hetnet.nl tel 0118 –
616609.

Kerkdiensten
2 juni
Ds.Hans Noordeman
9 juni
Ds. Ineke de Feijter
16 juni
Ds. Wim Jansen
23 juni
Ds.Annemike van der
Meiden
30 juni
Ds.Ineke de Feijter
7 juli
Ds.Joep de Valk

Uit de kerkenraad

Het moment waarop ik dit schrijf is vlak voor de gemeente-avond, de eerste
voor ons als nieuwe kerkenraad. Best spannend, maar ook iets waar we naar
uitkijken, benieuwd naar de gedachtewisseling die we met de gemeente
zullen hebben.
We spreken uiteraard ook bij andere gelegenheden met gemeenteleden,
bijvoorbeeld na de dienst bij het koffiedrinken, bij een toevallige ontmoeting
of bij een geplande afspraak, maar het is ook goed om elkaar geregeld in een
wat formeler setting te ontmoeten, waarbij we afspraken kunnen maken die
vastgelegd kunnen worden, zodat we er later ook weer op terug kunnen
komen.
Benieuwd ook naar de reacties op de plannen die we hebben voorbereid en
de concretisering van de plannen die al langer op de rol staan. En niet in de
laatste plaats benieuwd ook naar de terugkoppeling die we hopelijk zullen
ontvangen op ons functioneren als kerkenraad in de eerste maanden van dit
jaar.
Terugkoppeling waarmee we verder aan de slag kunnen om op een zo goed
mogelijke manier, samen met de gemeenteleden, te kunnen bouwen aan de
toekomst van onze Koorkerkgemeenschap.
Elders zullen we uitgebreid terugkomen op de gemeente-avond van 20 mei.
Voor nu vast een mooie junimaand gewenst.
Namens de kerkenraad,
Wim van Liere
Voorzitter kerkenraad

Maandagavond, 20 mei was de eerste gemeenteavond met de nieuwe
kerkenraad. Met de planning rondom het ter perse gaan van deze Vierpas
was het niet te doen om al een uitgebreid verslag te publiceren. Dat willen
we in de Vierpas van juli doen, mooie vakantielectuur. Want mooi was het.

Eerste indrukken
gemeenteavond

Veel belangstelling tijdens de gemeente avond: 74 personen. Een prachtige opkomst.

De kerkenraad kijkt terug op een goede bijeenkomst. Een avond waarop een
groot aantal leden van de Koorkerkgemeenschap, meer dan 70, de moeite
namen om te komen luisteren en kijken naar de resultaten die de
werkgroepen 'podium' en 'liturgische aankleding' na een periode van
intensieve samenwerking hebben bereikt.
Gert Kooiman nam ons mee door een overzichtelijke en duidelijke
presentatie van de mogelijkheden van het nieuwe podium en gaf een
impressie van de liturgische aankleding. We hopen podium en inrichting in de
dienst van 28 juli aanstaande in gebruik te nemen. Vanaf deze plaats dank
aan Gert, Johan Klumpenaar en Henk Soepenberg die met zoveel aandacht en
gedrevenheid hebben gewerkt om tot dit mooie resultaat met betrekking tot
het podium te komen.
Gert maakte samen met Marijn de Valk en Joke Homan deel uit van de
werkgroep die de ideeën over een passende liturgische inrichting van het
podium hebben ontwikkeld. Heel veel dank daarvoor. Vanuit de kerkenraad
was Ineke bij beide groepen betrokken, Wim bij de werkgroep die zich met
het podium bezighield.

Eerste indrukken
gemeenteavond

Gert Kooiman gaf een mooie presentatie over het nieuwe podium/liturgisch centrum dat in juli
wordt geplaatst

Op de agenda stond ook de visienota 'Verbinden, Verbreden en Verdiepen'.
Een stuk waarmee de kerkenraad na haar aantreden intensief aan de slag
gegaan is. Er is veel gediscussieerd over haalbaarheid, passendheid en
toekomstbestendigheid van de visie waarop 'Verbinden, Verbreden en
Verdiepen' is gebaseerd en ook in de presentatie van het stuk op deze
gemeenteavond is menig uur gaan zitten. In het bijzonder Marijn en Ineke
hebben hier veel werk in ge-stoken. De kerkenraad keek dan ook met
spanning uit naar de reactie van de leden van de Koorkerk-gemeenschap.
Na de presentatie door Ineke, die muisstil werd aangehoord, kwamen er veel
reacties. Vragen over de haalbaarheid, 'waar halen we tijd, middelen en
vooral menskracht vandaan?', vragen over de doelgroepen die we willen
bereiken, (antwoord: 'die is niet vastomlijnd maar gaan we gaandeweg
ontdekken').
Wat betekent dit voor de gebruikelijke diensten? (antwoord: 'Wat we hebben
houden we, projecten op basis van 'Verbinden, Verbreden en Verdiepen'
worden daarnaast / aanvullend ontwikkeld').

Eerste indrukken
gemeenteavond

Terwijl Joke Homan de vragenstellers behulpzaam is met de microfoon is de rest van de
kerkenraad vol aandacht voor een Zinnig Zeeuws gesprek met de gemeente

Er werden mitsen en maren gezien maar bovenal werd er ook enthousiast
gereageerd en werd er per acclamatie goedgekeurd dat de kerkenraad een
taakgroep gaat instellen die e.e.a. verder gaat uitwerken. Met recht konden
de aanwezigen na deze presentatie over 'Verbreden, Verbinden en
Verdiepen', oftewel 'Zinnig Zeeuws' zoals het vanaf nu genoemd zal worden,
het glas heffen op een geslaagde gemeente avond.
De presentatie van het college van organisten kon deze avond niet doorgaan.
Zo worden de mogelijkheden voor het uitbrengen van een toast door de tijd
gespreid.

Geanimeerd gesprek tijdens de ontmoeting nadien

Wim van Liere.

Opbrengsten bijzondere collecten
In de dienst van Woord en Tafel op 18 april is gecollecteerd voor Onderwijs voor
Dalitkinderen in India, een jeugdproject van Kerk in Actie. De opbrengst bedraagt
€ 120,45.
Hartelijk dank.
Op 15 maart 2019 raasde
cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe.
De wervelstorm ging gepaard
met golven van 6 meter hoogte
en
zorgde
voor
enorme
overstromingen.
Zeker 3 miljoen mensen zijn
getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer
dan 500.000 mensen zijn
dakloos geraakt.
Het zwaarst getroffenen zijn
mensen in afgelegen
gebieden. Via het internationale kerkelijk netwerk draagt Kerk
in Actie bij aan de noodhulp in deze gebieden.

Met de diaconale collecte op Paasmorgen ondersteunden
wij het werk van Kerk in Actie. De opbrengst van de collecte
bedraagt € 597,88.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Diaconale collecten in de maand juni
Er zijn in de maand juni 2 bijzondere diaconale collecten.
De eerste vindt plaats in de Pinksterdienst op
9 juni en is bestemd voor het werk van
Steuncomité Israëlische
Vredes- en Mensenrechten Organisaties.
SIVMO bevordert een rechtvaardige en
duurzame vrede tussen Israël en de
Palestijnen. We doen dit door financiële en
morele steun te geven aan Israëlische
actiegroepen die:
 de Israëlische bezetting willen beëindigen
 de Israëlische maatschappij bewust maken van politieke oplossingen
 protesteren tegen onrecht jegens Palestijnen
 met Palestijnen samenwerken als vredespartners
en zo de grond rijp maken voor verandering.
SIVMO heeft nauwe banden met kleine en grotere, bekende en minder bekende
Israëlische groepen. Op dit moment steunen wij 16 verschillende organisaties.

De tweede bijzondere diaconale collecte wordt gehouden
op zondag 23 juni en is bestemd voor Kerk in Actie/ werelddiaconaat/ Steun
vluchtelingen in Nigeria.
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms
moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden
niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria
zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram.
De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben
om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld,
vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaans kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunen wij op onze beurt Kerk in Actie.
Op de overige zondagen in de maand juni is de opbrengst van de diaconale
collecten bestemd voor het reguliere werk van de Centrale Diaconie van de PGM.

Alle collecten van harte aanbevolen!!!
Namens de Taakgroep Diaconaat
Chris Lobbezoo

Namaste, aan allen die mij hebben geholpen t.b.v. Nepal.
Met dit bericht wil ik verantwoording afleggen voor de uitgevoerde projecten, o.a. met uw
hulp, in Nepal.

Hulp aan Nepal

In 2014 kwam ik voor het eerst in Nepal. Dit was onvergetelijk!
Wat schrok ik van het bericht dat daar op 25 april 2015 een grote aardbeving had plaats
gevonden. Ik ging hen helpen. We kookten thuis de Nepalese maaltijd Dahl Bat, gasten
kwamen aan tafel of haalden de maaltijden op. We vroegen daarvoor een vrijwillige
bijdrage.
Deze actie en andere initiatieven zoals een benefiet concert, collectes in de Koorkerk, giften
van bekenden en onbekenden en o.a. van de Wereldwinkel Middelburg, lezingen en een
percentage van de verkoop voor Sjaal met Verhaal, leverden in totaal bijna € 10.000,-- op.
Er zijn zinken daken voor tijdelijke onderkomens en tenten gekocht. Zonnepanelen en
kookschotels op zonne-energie leverden we aan een kindertehuis en een kookschool voor
kansarme jongeren in Kathmandu. Verbandmiddelen namen we mee voor het
gezondheidscentrum in Lakuribot. En een deel is besteed aan het onderwijs in het dorp. Dit
agrarische dorp ligt vlakbij het epicentrum tegenover de berg Manaslu.
In mei 2016 is de coöperatie Peepalbot Agriculture Co-operative Gorkha officieel
geregistreerd. Inwoners leggen naar draagkracht maandelijks een klein bedrag in.
Belangrijkste doelstellingen van het programma zijn:
 Goed onderwijs voor de kinderen en hoogwaardige gezondheidszorg, vooral voor de
aller armsten.
 Het op de markt brengen van lokale landbouwproducten en toegang tot financiële
diensten.
 Werk creëren voor lokale jongeren en het stimuleren van alternatieve energie, zoals
zon en wind energie.
 Het bevorderen van agricultuur-toerisme met behulp van vrijwilligers en bezoekers.
Wij stimuleren de coöperatie om met professionele hulp zelfredzaam te worden.
Dit wordt gerealiseerd met de aanleg van een koffieplantage, de grond is met onze hulp
aangekocht. In maart 2019 zijn de koffiezaadjes de grond in gegaan. Het oogsten van de
eerste koffiebonen zal over 3 jaar plaats moeten vinden.
In het najaar van 2015 en in het voorjaar van 2016 bezocht ik het dorp en maakte ik een
trekking naar Annapurna Sanctury. Het najaar van 2017 ging ik weer op pad om door het
epicentrum van de aardbeving, langs de Manaslu en door de Tsum Valley te trekken. En
was onder de indruk van hetgeen allemaal al gerealiseerd was. Maar ook de primitieve
leefwijze en gastvrijheid van de mensen was hartverwarmend.
Vorig jaar november 2018 ging ik er weer heen, nu naar het verre Westen van Nepal. Ik
vlieg met zicht op de Himalaya van Kathmandu via Nepalgunj naar Bajura.
Het wordt een behoorlijke primitieve trekking met overnachtingen bij de mensen thuis. Ze
maken plaats voor mij en gaan zelf op zolder slapen, of ik krijg een plekje in een soort stal of
schuurtje. In mijn uppie vraag ik me weleens af waarom ik hieraan begonnen ben, maar
eenmaal onderweg tussen de hoge bergen en omringd door lieve mensen voelt het als een
pelgrimsroute. Het onderweg zijn is het hoogtepunt.
Het pad gaat op en neer soms met veel keien of gravel en stoffig, langs en over
boomstammen over een snel stromend riviertje of door een kloof, dan weer door bossen
met baardmos en langs dorpjes. Ik kom steeds hoger, uiteindelijk boven 3000mtr., waar het
Raralake ligt. Het is voor Nepalezen een heilige plaats en nu erg druk i.v.m. het Tiharfestival.
Veel jongeren komen nu terug naar hun geboorteplaats, zij hebben vaak in de stad
Kathmandu gestudeerd. Het moet voor hen een grote tegenstelling zijn om te zien hoe hun
familie in de bergen nog zo primitief leeft.
Mijn reizen en trekkingen zijn door mijzelf betaald, dus alle hulp is geheel ten goede
gekomen aan de Nepalese bevolking.
Ria Lievense-Lankhaar

Concert op 8 juni

Woord van dank

Zaterdag 8 juni om 15.30 uur wordt de tentoonstelling EDEN muzikaal afgesloten
met een concert door organist RIEN BALKENENDE en dichter F. van DIXHOORN.
Rien Balkenende presenteert werk van Willem Breuker (Lost Ground), van Louis
Andriessen (De goddelijke routine; Louis Andriessen schreef dit werk in 2017 naar
aanleiding van de verjaardag van zijn toen hoogbejaarde vader), van George
Crumb (Pastoral Drone), van Morton Feldman (Principal Sound) en van Olivier
Messiaen (Messe de la Pentacôte, 1950). Messiaen vindt zelf dat hij in dit werk al
zijn improvisaties verenigt; in de vierde en vijfde meditaties laat hij verschillende
vogels horen; in ritmisch opzicht is de Messe een van de gecompliceerde
orgelwerken van Messiaen.

Lieve mensen,
Heel hartelijk dank voor de prachtige bloemen die Marja en Johan Oostdijk
namens de Koorkerk na mijn rugoperatie bij mij brachten. Jammer genoeg heeft
deze operatie tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd, zodat ik nog niet
uit de voeten kan.
Hartelijke groeten, Marianne de Pagter-Kuiper.
PS: Ik wil jullie attent maken op de zeer interessante cursus over Religieuze
Verdieping, die in Goes op donderdagavonden met ingang van 5 september 2019
voor alle gezindten wordt gegeven.
Voor informatie: www.ctvgoes.nl.
Carpoolen is mogelijk. Kosten: € 250,= per cursusjaar.

Allemaal de liefste
Als laatste van de nieuwe kerkenraadsleden mag ik dit keer de rubriek “allemaal de
liefste” vullen.
Bijna 45 jaar geleden zijn wij in Middelburg komen wonen en eigenlijk al direct kerkelijk
actief betrokken geraakt in de Thomaskapelwijkgemeente. Een kerkgemeenschap
vergelijkbaar met de Koorkerkgemeenschap: open en betrokken op elkaar, Een
gemeenschap waarin ieder van vrijzinnig tot en met Gereformeerde Bond zich thuis
voelde.
In 1983 overleed mijn eerste vrouw en bleef ik achter met twee kinderen. Ze was een
Rotterdamse uit Tuindorp Vreewijk, een groene oase in Zuid, maar wel op
gehoorafstand van De Kuip. In de tuin was op zondagmiddag het verloop van de
wedstrijd goed te volgen! Hoe meer lawaai hoe beter het ging, werd het stiller dan ging
het niet goed met de thuisclub.
En natuurlijk hebben wij op 7 mei 1970 op de Coolsingel gestaan om hét grote succes
van de ‘enige echte voetbalclub’ mee te vieren.
In 1991 hebben Riks en ik elkaar leren kennen en inmiddels zijn we ruim 25 jaar
getrouwd. We zijn gezegend met vijf fantastische kleinkinderen en een zesde op komst.
Na mijn pensionering hebben we samen de cursus Theologische Verdieping gedaan. Een
verrijkende ervaring. De cursus zorgde voor de bevestiging en ondersteuning in mijn
proces van veranderende geloofsbeleving. Ik heb de cursus afgesloten met het schrijven
van een artikel over “Veranderende Godsbeelden”.
Onderstaand enkele fragmenten hieruit.
Voor ons Godsbeeld putten we niet alleen uit de Bijbel. Ook de gevoelens die met
beelden verbonden zijn, zoals blijdschap, overgave, verzet, vrijheid, warmte eerbied of
angst zijn van invloed. Ook factoren als onze opvoeding, onze levenservaringen, maar
ook liederen, gebeden, gedichten, schilderijen etc. spelen een rol.
Daarom ook zal niemands Godsbeeld precies samenvallen met dat van een ander.
Godsbeelden zijn altijd een heel persoonlijke, intieme zaak. Dat vergt respect omdat in
ieders Godsbeeld ook altijd iets zal meeklinken van ieders eigen levens- en
geloofsgeschiedenis.
Ik kan het met bepaalde Godsbeelden niet eens zijn of zelfs afwijzen, maar dat mag niet
leiden tot het veroordelen van de mensen voor wie het (de) beeld(en) juist van groot
belang is. Het dwingt me wel continu na te denken over mijn eigen Godsbeelden: worden
het geen afgodsbeelden en daarmee onwrikbare, statische beelden.
Onwrikbare, statische beelden van God kunnen een belemmering zijn voor het leerproces
van het vragen naar God. Zulke Godsbeelden kunnen ons de illusie geven dat we alles
van God weten en dat we niets meer kunnen leren. Daarmee blokkeren we de
mogelijkheid kritisch om te gaan met ons Godsbeeld, het te corrigeren, aan te vullen en
aan te passen aan nieuwe inzichten en ervaringen.
Bij een levend Godsgeloof hoort een dynamisch beeld van God.
Als passend bij de Koorkerkgemeenschap sluit ik mijn ‘Allemaal de liefste’ af met:
Er is kennen, begrijpen, weten, aanraking, waarneming,
mening, voorstelling en naam
van Hem, en nog al het andere.
En toch laat Hij zich niet kennen,
noch uitspreken, noch noemen,
en is Hij niets van wat is,
en is Hij in niets van wat is te kennen,
en is Hij alles in alles en niets in niets.

Chris Lobbezoo
Mini Rijsdijk-Gaal verzorgt de volgende "Allemaal de Liefste".

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.

