N ove m b e r 2 0 1 9
Gespreksgroep:
MENS, wat ben je mooi
(en ingewikkeld) onder
leiding van Corrie Vis
De geloofsbelijdenis van de
Remonstranten uit 2006 stelt
de mens centraal. De mens die
zich verwondert over wat hem
toevalt en geschonken wordt.
De mens die op zoek is naar
dat wat oneindig groter is dan
hemzelf. En de mens die leeft in
verbondenheid met al wat leeft.
Tijdens de kring zullen we deze
visie op geloof - waarin de mens
het uitgangspunt is - verder met
elkaar verkennen. Dit doen we
aan de hand van het Goddeeltje
“Mens” geschreven door Christiane Berkvens -Stevelink (2014).
Dit boekje vergelijken we met
enkele hedendaagse visies op
geloof en de zin van het leven.
Hiervoor maken we gebruik van
een serie interviews uit de Volkskrant waarin journalist Fokke
Obbema bekende en minder
bekende Nederlanders vraagt
naar de zin van het leven en de
rol van religie. De serie is online
te lezen: www.volkskrant.nl/
zinvanhetleven. Zie bijvoorbeeld de verhalen van: Johan
Witteveen, Broeder Bernardus
en Marjoleine de Vos. Ook Christa Anbeek is voor deze serie
geïnterviewd. Wie weet word je
ook zelf uitgedaagd om je eigen
geloofsbelijdenis of “zin van het
leven- document” te schrijven.”
Door Corrie Vis, remonstrants
predikant / geestelijk verzorger
Diakonessenhuis Utrecht en
Zeist. Vrijdagmiddag 15 en
29 november 2019 van 13.30
tot 17.30 uur in de consistorie
van de Koorkerk. Opgave voor
31 oktober bij Marijn de Valk, via
marijndevalk@hetnet.nl
of
0118-616609.

Tussenruimte
Vlak voordat ik dit schreef wandelde ik een
weekend min of meer langs de Schelde, van
Dender(-) naar Rupel(-monde), met tussenstop
in Bornem. Zoiets doen we twee keer per jaar
met een groep oud-collega’s, zwervend van hot
naar her. Hoewel, dat laatste klopt eigenlijk niet,
want wat we doen is altijd onderdeel van een
zogenaamde “Grande Randonnée”, van een al
lang voorbij A naar een ver B in het verschiet.
Het is altijd een soort eilandje in de zee van dagelijkse beslommeringen, even los van alles,
even alleen maar hier en nu. Het doet me den- Onze-Lieve-Vrouwekerk Bornem, België
ken aan de oosters-wijze woorden van Do Ho Suh: “Wij hebben de neiging om ons steeds
op de bestemming te richten, waardoor we alle tussenruimtes over het hoofd zien”. Genieten van de tussenruimte - een mooie gedachte voor november… Wim Wattel

Gedachtendienst 3 november 2019
Zondag 3 november gedenken we diegenen die in
het afgelopen jaar zijn overleden. Hun families zijn
uitgenodigd om voor hen een kaars aan te steken,
bij het noemen van hun namen. Zo gedenken we:
Mathieu Meijs; Johan Gerrit Francke; Sipke Wim
(Sip) Beth; Maria Agatha Cornelia (Ria) de Kleijn Hogewoning; Henk Herman Kole; Sonja van Hoof;
Jacobus (Co) Boekholtz; Jannetje van de Woestijne - Buijze; Hendrika Johanna (Riek) Looy - Holl;
Johanna Jacoba (Coby) Joustra - Salomons.
In deze dienst zal de cantorij o.l.v. Aleida Post zingen. Zij brengen o.a. het Sanctus van Schubert, My
peace I give unto you van James Davy (for remembrance Sunday), The peace of the earth, en Da
pacem Domine (gregoriaanse antifoon). Allemaal teksten die cirkelen rond Johannes 14:27 ‘Mijn
vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet kent’. Aan orgel en vleugel onze eigen organist: Martin
van der Bent. Ook in onze eigen kring gedenken wij diegenen die we missen. Of dat nu kort of
lang geleden is. Voor iedereen die dat wil is er gelegenheid om zelf een klein kaarsje aan te doen
tijdens de dienst. U bent daar hartelijk toe uitgenodigd. Na afloop ontmoeten we elkaar samen
met de families bij koffie en thee. Allen van harte welkom! Ineke de Feijter

Wie is de organist.
Vanaf april ben ik werkzaam als organist in de Koorkerkgemeenschap. Ik ben geboren
in Kamperland en studeerde orgel, piano en kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium.
Tien jaar lang was ik als organist verbonden aan de Gasthuiskerk te Zierikzee, alwaar
onder leiding van Klaas Hendrikse ook de zondagsdiensten van de vrijzinnige gemeente werden gevierd. Als pianodocent ben ik verbonden aan de Zeeuwse Muziekschool. Voor het geven van concerten heb ik een aantal vaste duo’s : een fluit-piano duo
met fluitiste Maaike van der Heijdt, een piano-cello duo met cellist Martijn Kooiman
en een klarinet-piano duo met Evelien de Vries. Vorig jaar heb ik gespeeld in een door
Ad van ‘t Veer georganiseerde serie orgelwerken van Olivier Messiaen, Georg Crumb,
Arvo Part en Louis Andriessen. De prachtige akoestiek van de Koorkerk en inspirerende
vieringen maken het orgelspelen tot een feest en ik hoop nog lang in uw gemeente
werkzaam te mogen zijn.
Rien Balkenende

Zinnig Zeeuws
In de Vierpas van juni deden we u verslag van de gemeenteavond, waar we o.a.
spraken over toekomstbestendigheid van
de Koorkerk en de visienota ‘Zinnig Zeeuws’.
Zinnig Zeeuws is een driejarige pilot (proef)
waarmee de Koorkerk op een open en vrijzinnige manier wil bijdragen aan vernieuwende
vormen van zingeving in de stad. Verbinden,
verbreden en verdiepen zijn daarbij kernwoorden. Zinnig Zeeuws is bedoeld voor
iedereen die, gelovig of niet, interesse heeft
in zingeving in relatie tot maatschappelijk of
persoonlijke thema’s.
In de Vierpas van juli/augustus kon u lezen
over de voortgang. Dat we bezig waren met
de eerste verkenning van randvoorwaarden.
En in die van september dat we hebben
gesproken over een checklist van aandachtspunten bij de opzet.
Inmiddels hebben we weer stappen vooruit
gemaakt. Na de vele reacties op de gemeente-avond had de kerkenraad begin juli
besloten om Ineke als kwartiermaker aan
te stellen. En daarom in de maanden september en oktober vrij te stellen van twee
diensten (niet van het overige werk). Om zo
ruimte te maken voor het ontwikkelen van
een project plan.
Dat is nu zo goed als gereed en het is eind oktober besproken in de kerkenraad (na de sluitingsdatum voor deze Vierpas). Het omvat
o.a. een inhoudelijk uitgewerkte programma
opzet; een paragraaf over het waarborgen
van continuïteit; voorstellen voor een taakgroep om Zinnig Zeeuws aan te sturen; een
start checklist en tijdpad; een inventarisatie
van mogelijke samenwerkingspartners; en
paragrafen over publiciteit en budget.
Het is de bedoeling om begin november
voor een eerste keer samen te komen met
de nieuwe taakgroep Zinnig Zeeuws. Met
als opdracht om mee te denken over opzet,
inhoud en beleid en het, samen met vrijwilligers, uitvoeren van de organisatie van ZZ.
Zij worden ook het aanspreekpunt voor ZZ.
In de volgende Vierpas hopen we hen aan u
voor te kunnen stellen. En nader in te kunnen
gaan op de opdracht die zij meekrijgen.
Voor een daadwerkelijke start van Zinnig
Zeeuws denken we voorlopig aan april 2020.
In combinatie met het 125 jarig bestaan van
de vrijzinnigheid/VVHM in Middelburg. Ook
hebben we de tussenliggende tijd nog hard
nodig voor het publiciteitsplan. Aan een logo
wordt inmiddels gewerkt.
Het zou mooi zijn als we dat in de volgende
Vierpas kunnen presenteren. En in een maandelijkse rubriek willen we u vanaf dan gaan

bijpraten over Zinnig Zeeuws. Een term die al
aardig ingeburgerd begint te raken.
September en oktober hebben we met de
hele Koorkerkgemeenschap een investering
gedaan. We hebben de diensten waarin Ineke zou voorgaan ingeleverd zodat zij de rust
had om dit allemaal op stapel te zetten. We
hebben haar allemaal gemist. Maar met de
plannen die Ineke ontwikkeld heeft, heb ik er
vertrouwen in dat wij als gemeenschap die
investering niet voor niks hebben gedaan.
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Namens de kerkenraad
Wim van Liere

Het went snel, het nieuwe Liturgisch Centrum
Alsof het er al járen staat. Een goed teken, zeggen ze. Elke week - ik
zal het maar eerlijk bekennen - kijk ik ernaar met veel voldoening. Het
hogere podium geeft een veel beter zicht op wat er ‘daar vóór in de
kerk’ allemaal gebeurt. Iemand verwoordde het zo fraai met: ‘het begrip
‘ruimte’ wordt geraakt’. En het allermooiste? Dat is als er op de vleugel
wordt gespeeld. Nu niet alleen hóórbaar, maar ook zichtbaar. En het
meest verrassende, niet alleen voor mij, maar voor vele anderen: de
klanken komen nu nog mooier binnen. Een gevoel van voldoening:
dáárvoor hebben we het dus gedaan…
Het project is bijna afgerond. Nog enkele, niet onbelangrijke, laatste
acties. Eén daarvan is een nieuw doopvont. Passend bij het nieuwe
Liturgisch Centrum, en tegelijk gemakkelijk te verplaatsen. Het idee is er
al. De werkgroep liturgische aankleding buigt zich nu over een zorgvuldige verdere uitwerking.
We houden u op de hoogte!
Namens de Werkgroep Liturgische Aankleding,
Gert Kooiman
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Kerkdiensten
3-nov.

ds Ineke de Feijter

10-nov.

ds Florus Kruyne

17-nov.

ds Martijn Junte

24-nov.

ds Chris Vonck

24 november: ds. Chris Vonck
thema “Blijf in het geloof”
Het was niet om te reizen. Daar dacht ik niet
aan. Ik kende het nauwelijks. Toch moest
ik - ik kon niet anders - theologie studeren.
De passie was de wereld te ontdekken.
Onze wereld. De wereld van de mens. De
mens - dat kleine kuddeke. De mens die
zich de ene periode rijk voelt en de andere
periode arm. Op 17 jarige leeftijd Bijbel en
theologie in Parijs. Op 20 jarige leeftijd in
Lissabon. En in zomervakanties linguïstiek
en culturele antropologie eigen maken. Is
dat bezieling. Geen weet. Door omstandigheden gereisd. Bestaat zoiets als omstandigheden?
Vrijwel immer op invitatie. De mooiste contreien: Jamaica, de Verenigde Staten, Libanon, Birma, Thailand, Australië, Brazilië, Nigeria, Israël, Oman, enz. Ik ben steeds thuis
gekomen als een rijker mens.
“Thuis” was meermaals het aanhoren van

geklaag, misnoegdheid, onvrede en strakke dikwijls ongezonde gelaatsuitdrukkingen. Ja, bleekgezichten. Een menigte van
malcontente mensen. Eén troost was er,
namelijk dat ik geboren was in een devoot
gezin in de Hemelstraat met ouders die
Protestants-Evangelisch geworden waren
(je moet maar durven in het België van
1938!) en wellicht alleen maar daardoor
open stonden voor anderen, o.m. Joodse
collega’s (de jaren 40) van mijn vader en
Hindoes (de jaren 50) gasten.
“Blijf in het geloof” dat is de boodschap
van de Geest tot de mens die in wezen een
geestelijk wezen is (o.a. duidelijk bij S. Kierkegaard, T. de Chardin). Geef aan de keizer
enerzijds en geef aan God anderzijds. Het
gaat van het mindere naar het meerdere.
Het grootste gebod.

1 dec.

ds. Tjaard Barnard

8 dec.

ds. Foekje Dijk
		

15 dec.

ds. Monique van Zoest

22 dec.

ds. Jan Klijnsma

24 dec.

(ds. Ineke de Feijter)

25 dec.

ds.Ineke de Feijter

29 dec.

Pastor Wim van Goch

Taakgroepen overleg 18 november
Binnen de Koorkerkgemeenschap zijn heel wat taakgroepen actief. Denk aan de taakgroepen ‘Pastoraat’, ‘Diaconaat’, ‘Woord en Tafel’. Maar ook de vrijwilligersgroep van mensen die
zich inzetten als koster en ook José Baars die ons vertegenwoordig bij de Raad van Kerken
horen hierbij.
Al deze groepen opereren in belangrijke mate zelfstandig. Natuurlijk is het daarbij wel zaak
om elkaar op de hoogte te houden. Daarom ontvangt de kerkenraad jaarlijks vertegenwoordigers van alle taakgroepen om te horen hoe het afgelopen jaar is verlopen en wat de
toekomstplannen zijn, wat er verbeterd kan worden en welke zaken we vooral op dezelfde
manier moeten voortzetten. Goed om elkaar te informeren en soms ook op nieuwe ideeën
te brengen.
Dit jaar komen we 18 november ‘s avonds om 19.30u samen in de vergaderzaal van de
kerk. Mocht u dit lezen en belangstelling hebben om zich aan te sluiten bij een taakgroep
dan zijn we daar natuurlijk erg blij mee. Kijk dan bijvoorbeeld in het jaarboekje van de
Koorkerkgemeenschap voor meer informatie over de zaken waar de taakroepen zich mee
bezig houden. U ziet dan ook de namen van leden van verschillende de groepen waarmee
u contact kunt opnemen voor meer informatie of om uzelf aan te melden.
Wim van Liere.
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Agenda
(verkort, voor meer
informatie zie ook het
jaarboekje):
11 november:
Ontmoetingsmiddag:
Lezing Eduard Verhoef
over de Koran
Oproep kerstmusical
Beste Koorkerkers!
De afgelopen tijd heb ik me, met plezier,
bezig gehouden met het zoeken naar een
nieuw verhaal om uit te spelen met kerst.
Veel dank voor alle mensen die mij van
suggesties hebben voorzien!
Het is elk jaar moeilijk een goed concept
te vinden maar tot mijn vreugde is het
toch weer gelukt.
Onze mooie bijzondere vakantie in Egypte
is uiteindelijk de inspiratiebron geweest.
Met dit verhaal kon ik de grote wens: het
optimaal gebruik maken van het nieuwe
podium, vorm geven.
Het wordt een spel met een knipoog.
Naar het podium, naar de lift, naar kerst en
naar ons, de spelers.
Mijn idee is dat we de traditionele vorm
loslaten dit jaar en we het liefst met zoveel
mogelijk spelers samen een verhaal
uitspelen. Om zo in spel en samenspel
nieuwe energie op te mogen doen voor
het nieuwe jaar.
Voor dit spel zijn veel spelers nodig!
Voor iedereen een kleine opdracht en een
vrije invulling om hier eigen woorden voor
te zoeken.
Ook hoop ik dat iedereen in zijn eigen
klerenkast op zoek gaat naar kleding voor
deze rol.
Mijn grote uitgangspunt is het plezier
waar we dit samen mee kunnen doen.
Zie het als een familiefeestje waarbij we
kijken wat er voor handen is en we het
daar mee doen.

Het doel wordt niet bereikt met perfectie
maar met creativiteit!
Een wijze met een hoedje en een omslagdoek vind ik veel leuker bedacht dan een
gehuurde kledingset….hoewel dat ook
verrassend uit kan pakken!
De rollen wil ik aan zoveel mogelijk
mensen aanbieden. Slechts de hoofdrol is
vergeven….
Doe mij een plezier en volg je hart, geef je
op voor een mooie rol die bij jou past!
We gaan oefenen op zondag 22 december
vanaf 19.00 uur.
Mochten we het nodig vinden kunnen we
ook maandagavond 23 december in het
echte decor oefenen.
Dinsdagavond gaan we om 19.30 op
en verandert ons leven naar het verre
Egypte…
Als je onderstaande rolverdeling ziet begrijp je dat ik niet meer weggeef van het
verhaal genaamd:
Kostbaarheden.
Wordt het dan wel kerst?
Jazeker! Daarvoor moet je er bij zijn en
mee doen!
Ik reken op jullie!
Voor vragen:
Simone Ludikhuijze
Tel. 0118-633017
Mail: simlud@live.nl
Opgeven voor de rol verdeling kan
tot eind november maar wie het eerst
komt….wie het eerst maalt!

18 november:
Kerkenraad en taakgroepen overleg
29 november:
Middagkring ‘Mens
wat ben je mooi (en
ingewikkeld)’
Corrie Vis
11 december:
Start kring Ineke:
wat is dan goed?
22 december/
evt. 23 december :
oefenen kerstmusical
24 december:
kerstmusical
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Rollen kerstmusical
Sultan

Henk Soepenberg

Muziek

Elias Ludikhuijze

Licht

Marinus Ludikhuijze

Regie

Simone Ludikhuijze

Zangers

Kunnen er velen zijn!
Onder leiding van Aleida Post
Ook deze rol is tot mijn grote
Er was iemand en er was niemand. Niemand anders dan prinses Yasmina.
Ze was zo mooi dat de mensen zeiden: Maan je mag wel verdwijnen, dan kan in jouw vreugde ingevuld!
Discretie is gevraagd…..
plaats Yasmina schijnen.
Vriendinnen van Yasmina, adviseurs in de liefde!
Hassan, hij is één van de drie broers, verliefd op de mooie Yasmina en wil graag met haar
trouwen. Tussen de broers is het nodige overleg hierover.
Hij gaat mee met een karavaan naar Istanbul en op de bazaar daar koopt hij een kostbaar
geschenk.
Hoessein is de tweede broer. Ook verliefd. Hij reist naar Damascus.
Ook hij koopt daar, bij de zuilengalerij, een geschenk.
Aziz, de derde broer. Doet niet onder voor de eerste en tweede… Hij reist naar Samarkand. Ook naar de markt! En ook hij koopt een kostbaar geschenk.
Marktkoopman/ vrouw in Istanbul
Marktkoopman/vrouw in Damascus
Marktkoopman/vrouw in Samarkand
Markt koopmannen/vrouwen die goed hun waar kunnen aanprijzen.
Voor ieder die wil is plaats!
Mensen die op de markten spullen kopen Voor ieder die wil is plaats!
Drie wijzen, zij komen met lege handen..
Dokter in witte jas, bezorgd om de gezondheid van Yasmina
Dienaren van de Sultan, zij zorgen dat het hem aan niets ontbreekt.

Huiskamerbijeenkomst “Vrijzinnig christendom en religieus humanisme”
Na de eerste geslaagde huiskamerbijeenkomst met ds. Wim Jansen over mystiek van alle dag, ontstond al snel het idee
voor een tweede bijeenkomst met als titel “Vrijzinnig christendom en religieus humanisme”. Deze wordt georganiseerd
op donderdagavond 21 november onder leiding van Tina Geels, remonstrants dominee en verbonden aan de gemeente
Vrijzinnig Delft. Aanleiding voor deze avond is het krantenartikel in februari 2019 in Trouw: ‘Drijven de remonstranten af
van hun christelijke basis?’. Hoewel deze krantenkop wat tendentieus klinkt, is de discussie zeker actueel, ook gezien de
ontwikkelingen in de Koorkerk waar ‘Zinnig Zeeuws’ buiten de kaders wil denken van gelovig en ongelovig.
Na een inleiding van Tina Geels en een korte introductie in het gedachtengoed van Theo Hobson en zijn boek ‘Gelovig humanisme’ door Maarten ’t Hooft, is er gelegenheid voor gesprek en discussie. Ook mag natuurlijk ook gewoon komen luisteren. Iedereen is weer van harte uitgenodigd aan de huiskamertafel! (Maximaal 15 mensen, aanmelden tot 15 november)
Plaats
Tijd
Opgave

Koudekerkseweg 202 (Orangerie van Ter Hooge)
21 november, 19.00 – 21.15 uur
Maarten / Eva ’t Hooft, 0118-436084 / mithooft@hotmail.com

Zeeuwse Gesprekskring voor
Vrijzinnig Gelovigen
De heer Pieter Ippel, geboren tijdens de
watersnood in Werkendam, studeerde wijsbegeerte, criminologie en Nederlands recht
aan de VU in Amsterdam. Hij was verbonden
aan beide universiteiten in Amsterdam, die
in Nijmegen en die van Utrecht en werkte
voor de Rijksoverheid. Op dit moment is hij
hoogleraar rechtsgeleerdheid aan het University College Roosevelt. Hij publiceerde
onder meer de boeken “Modern recht en het
goede leven. Over gezondheid, milieu en privacy” ( 2002) en “De binnenkant. De praktijk
van recht en ethiek in de psychiatrie”( 2012).
De titel van zijn lezing is:

“En dan nu: de toekomst”.
Er is een befaamde uitspraak van de 19e
eeuwse Deense denker Kierkegaard die ongeveer zegt: “Het leven moet voorwaarts geleefd worden, maar kan alleen achterwaarts
worden begrepen”. We weten niet wat de
toekomst brengt, maar we bereiden ons
op die reis voor met een koffer vol wijsheid
en dwaasheid uit het verleden. Wat is nog
steeds de moeite waard, wat moeten we
beschermen en waarop moeten we ons
voorbereiden? Natuurlijk kan die vraag niet
tijdens de lunchpauze worden behandeld
maar het is wel van belang die vraag te stellen en het erover te hebben.

N.B.
We beginnen met een gezamenlijke lunch
voorafgaand aan de lezing om 12 uur in
Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren,
Oranjelaan 17 Middelburg. De lunch kost 12
euro en dient vooraf betaald te worden aan
Albert de Visser.
Daarna start de lezing om 13 uur en duurt
tot ongeveer 14 uur.

Mededelingen
Ook dit seizoen weer de vraag aan de leden
eventuele afwezigheid bij de lezing en/of
lunch tijdig af te melden bij de heer Albert
de Visser tel 0118-611868
devisseraj@zeelandnet.nl
Afmelden voor vrijdag 10.30 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.
Niet- leden zijn bij elke lezing welkom!
Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor
hen 10 euro.
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de
Visser of José Viveen.
Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl

Raad van Kerken bij opening
Al Rahman moskee
Op zaterdag 28 september 2019 is de Al
Rahman moskee in Middelburg Zuid geopend. De islamitische gemeenschap heeft
met eigen middelen nieuwbouw weten
te realiseren (Henk Soepenberg heeft het
bestuur van de moskee hierbij geadviseerd).
’s Middags was er open huis.
Bij de opening spraken onder meer locoburgemeester Carla Doorn-Roosenburg
én Harm Verbeek van de Raad van Kerken
Middelburg. De laatste spreker refereerde
aan de uitreiking van de Four Freedoms
Award, drie jaar geleden, aan drie religieuze
leiders uit de Centraal Afrikaanse Republiek,
een imam, een bisschop en een dominee.
“Zij kregen de award voor godsdienstvrijheid, omdat ze hartstochtelijk samenwerken om de politieke situatie in hun land te
verbeteren. Er is die avond door de Joodse
gemeente Zeeland, de Yildirim Beyazit moskee en de Raad van Kerken een verklaring
getekend waarin onder andere staat:
Als religieuze gemeenschappen zetten we
ons in voor een open samenleving, die wordt
gekenmerkt door saamhorigheid. Wij delen
het verlangen naar gerechtigheid en vrede
in de omgang van mensen met elkaar. Met
goede en respectvolle informatie over de verschillende religieuze tradities en culturen leveren wij een bijdrage aan het afbreken van
muren van onbegrip en angst. Wij verzetten
ons tegen een samenleving waarin mensen
tegen elkaar worden uitgespeeld in een ‘wij’
en ‘zij’.”
Harm Verbeek benadrukte dat “het prachtig
is dat we als kerken in Middelburg aanwezig mogen zijn bij de officiële opening
van deze moskee tijdens de vredesweek
met als thema “Vrede verbindt over grenzen”. Onze oproep is dan ook: Doe mee, en
onderzoek de grenzen. Kom in contact met
andere mensen, met een andere omgeving.
Ontmoet mensen van de overkant en luister
naar hun ideeën. Zodat vrede ons verbindt,
over grenzen heen. Tijdens de Vredesweek,
en daarbuiten.”
Wie de open dag heeft gemist en meer over
de moskee wil weten kan informatie vinden
op de website: https://alrahman.nl/
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Taakgroep Diaconaat
Gehouden eigen collectes.
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Ontmoetingsmiddag
11 november
met Koran-kenner
Eduard Verhoef

• In de Vierpas van oktober meldden wij u

dat voor het Kuron Peace Village Project in
Zuid-Soedan dit jaar € 543,85 is opgebracht.
Daar moet nog een collecte van € 147,16
aan toegevoegd worden, zodat de eindopbrengst € 691,00 geworden is.
• De collecte tijdens de Woord &Tafel dienst
op 20 oktober t.b.v. diverse onderwijsactiviteiten voor kasteloze Dalitkinderen in India
bracht € 192.12 op. Daarmee komt de totaalopbrengst van de vier W&T diensten voor dit
project in 2019 uit op het mooie bedrag van
€ 791.12.
• De collectes voor een kerstbijdrage aan éénoudergezinnen met een sociaal minimum op
Walcheren kwam voor 29 september uit op
€ 231,90 en voor 6 oktober op € 185,44;
totaal dus op € 417,34.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Komende bijzondere collectes.

• Op 13/10 had gecollecteerd moeten wor-

den voor het werelddiaconale doel van Kerk
in Actie. Door het niet tijdig ontvangen van
de flyers voor deze bijzondere collecte is op
13 oktober een algemene diaconale collecte
gehouden, met als uitkomst € 157,28.
De werelddiaconale collecte voor het opleiden van 200 voormalige bendejongeren uit de
sloppenwijken van Bogota, Columbia tot topkok op een kookschool zal nu op 17 november
plaatsvinden.
Een flyer over dit sympathieke project zal
voor de dienst uitgereikt worden.
• Voor informatie over de collecte voor de
Stichting Zeeuws Verlies tijdens de gedachteniszondag op 3 november verwijzen wij u
naar de bijdrage van Gerda van Leeuwen,

elders in deze Vierpas.
• Tijdens de adventstijd zal er traditiegetrouw weer gecollecteerd worden voor projecten van
Kinderen in de Knel onder de oproep: Geef
kinderen licht! In de Vierpas van december
geven we u meer informatie over de vijf projecten, waarvoor weer flyers tijdens de diensten uitgedeeld worden.

Oproep
Graag herinneren wij u nog aan de vacatures
voor vrijwilligersinzet uit de Vierpas van oktober. We zoeken nog steeds een coördinator
kerstpakkettenactie in de gevangenis Torentijd; een organisator van de Paaslunchtafel
in 2020 en een coördinator voor het project
Schuldhulpmaatje.
Als nieuwe vacature kan daar aan toegevoegd worden dat het Hofje onder den Toren vrijwilligers zoekt voor de verzorging
van maaltijden en de wekelijkse inloop.
Tot slot: Eind dit jaar stellen we het collecterooster 2020 vast. Daarbij willen we voor de
zelf te bepalen collectedoelen zoveel mogelijk aansluiten bij de door Kerk in Actie voorgestelde mondiale en landelijke diaconale
projecten. Suggesties van gemeenteleden
voor projecten waar men een bijzondere
betrokkenheid bij heeft, zijn van harte welkom en nemen we bij de vaststelling van het
collecterooster 2020 graag mee.
N.B.
Najaarscollecte: in de brief die de kerkenraad en de taakgroep diaconie aan de najaars-collecte hebben toegevoegd staat een
fout rekeningnummer van de wijkkas Koorkerkgemeenschap. Het juiste nummer luidt:
NL52 INGB 0000 2185 95 . Excuses hiervoor.
Namens de taakgroep diaconie, Jan Janse.

Zoals de Bijbel voor christenen hét geloofsboek is, en voor joden de Thora/het eerste testament, is de Koran dat voor moslims. Een boek waar soms veel discussie over is, dikwijls gebaseerd op geringe kennis ervan. Uit de media kennen we wellicht
woorden als fitna, of jihad, maar wie weet wat ze binnen de islamitische context eigenlijk betekenen?
Iemand die een kenner van de Korantekst is, en deze zelf vertaalde uit het Arabisch, is dr. Eduard Verhoef (1943). Hij is theoloog, - specialist in nieuwe testament, vooral de brieven van Paulus -, was predikant, studeerde daarnaast Semitische talen
en later Arabisch. In 2015 verscheen zijn als ‘zeer toegankelijk’ geprezen vertaling in boekvorm: De Koran, heilig boek van de
Islam, dat zeer goed werd ontvangen en inmiddels een derde druk kent. Twee jaar later gevolgd door het boek: Uitleg van de
Koran (beide uitgegeven bij Skandalon).
Eduard Verhoef is onze gast op de jaarlijkse ontmoetingsmiddag en zal ons meenemen in dit bijzondere boek. Hij zal o.a.
ingaan op de visie op Jezus in Koran en Bijbel. Zijn stelling is dat Mohammed een oorspronkelijker beeld van Jezus geeft dan
het beeld dat, onder invloed van concilies en keizers, uit het ‘gevestigde’ christendom naar voren komt. En dat kan wel eens
een ware verademing zijn…
We beginnen om 13:30 uur met koffie en thee (de Koorkerk is open vanaf 13 uur). Daarna volgt om 14 uur de lezing en is er tijd
voor vragen. Rond 15:30 ronden we af. Vanaf 15:45 uur is er tijd om elkaar te ontmoeten en verder te praten bij een drankje
en een hapje in de Wandelkerk. De ouderen in de Koorkerk hebben inmiddels zoals gebruikelijk een uitnodiging voor deze
middag ontvangen van de taakgroep pastoraat. (Mocht deze u niet hebben bereikt, meldt het dan even bij Els Koole). Indien
nodig wordt voor vervoer gezorgd.
Maar ook wie interesse heeft in dit onderwerp en graag de lezing wil bijwonen is welkom. U kunt zich opgeven bij Els Koole:
joels@zeelandnet.nl tel. 0118 – 629476. Graag vóór 7 november, i.v.m. de organisatie en inkopen.
Namens de taakgroep pastoraat: Els Koole, Marja Oostdijk en Ineke de Feijter

Op 3 november wordt er gecollecteerd voor het
Project Lief Kindje
Lief Kindje is een initiatief van Stichting Zeeuws Verlies.
Zeeuws Verlies biedt individuele hulp en brengen jonge ouders/lotgenoten met elkaar in
contact na het verlies van hun stille kindjes.
Ella vertelt: “we waren zo blij met onze zwangerschap, de spreekwoordelijke roze wolk. Geen
moment dachten we eraan dat het ook fout zou kunnen gaan. We hadden de naam al bedacht. Totdat het helemaal misging en we met lege handen achterbleven”.
Ook hier zijn er jaarlijks heel veel pappa’s en mamma’s met een leeg wiegje thuis. Ze moesten
zich voorbereiden op een bijzondere geboorte en tegelijkertijd nadenken over een afscheid
van hun kind dat voor de buitenwereld nog niet echt bestond. Dat maakt het ook zo moeilijk
om het verdriet mee te kunnen voelen.
Jonge ouders (en ook bijvoorbeeld de oma’s en opa’s ) die dit meemaken willen graag steun
en contact met andere jonge ouders. Zij weten het beste wat het betekent om tijdens de
zwangerschap je kindje al te moeten verliezen.
De mensen van Zeeuws Verlies helpen hierbij. We bieden individuele steun en brengen mensen in contact met lotgenoten. Dat begint al in het ziekenhuis. Onlangs deden we een oproep
namens een jonge ouder op onze Facebook pagina en daarop is veel gereageerd.
In 2020 willen we graag meer mensen helpen zoals Ella en regionaal bijeenkomsten organiseren voor deze jonge ouders.
Helpt u mee om dit voor elkaar te krijgen?
Heel hartelijk dank namens alle ouders van “een kind van de toekomst”.
Zie ook www.metjari.nl (voor de docu filmpjes) of lees verder het boek van Kathy Beckers:
Rouwen na het verlies van je baby (blijvend verlangen naar je kind van de toekomst).
Zeeuws Verlies informatie, advies en steun bij rouw
www.zeeuwsverlies.nl
www.facebook.com/www.zeeuwsverlies.nl
telefoon: 06-25032498

Colofon
Predikant:
Ineke de Feijter
Oude Weimerstraat 8
4884 MB Wernhout
tel. 06 – 53268763
e: ineke.defeijter@home.nl
Scriba: Hans Vreeke,
tel.: 06 - 53135733
e: hans.vreeke@koorkerk.nl
www.koorkerk.nl
RGMZ, secr. Daan Sauer
tel.: 0118-474712
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
e. boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster:
Henk Kappers 0118-639420
Organisten : Martin van der
Bent (rooster) 06 - 20543666
e. vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkende, Bram de Wolf
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
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Hans Vreeke
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06-19036870
e: joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 0118-629300
e: jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
NL52 INGB 0000 218595 t.n.v
VVHM wijkkas Koorkerkgemeenschap , Serooskerke W
VVHM: NL81 INGB 0000 148233
t.n.v VVHM
RGMZ: NL38 INGB 0000
630321 t.n.v. penningmeester
RGMZ Middelburg

