Januari 2020
Kring Wat is dan goed?
13 januari
Op 11 december hebben we
de eerste bijeenkomst gehad
van de kring. Met opnieuw
een mooie opkomst van 55
ingeschreven personen, hebben we zowel in de middagals de avondgroep, het eerste
programma gekeken waarin
Stevo Akkerman zes mensen
interviewt rond goed en
kwaad (Arnon Grunberg,
Marilynne Robinson, Rowan
Williams, Jan Key, Naomi Ellemers en Eva Meijer).
Gert Kooiman had hiervoor
de vergaderzaal weer perfect
weten om te bouwen tot een
heuse Koorkerk-bioscoopzaal, waarvoor dank!
Het programma, en de kranteninterviews die we vooraf
hadden gelezen, leverden
heel boeiende gesprekken
op. Zowel in kleine groepen
(bovenzalen en beneden)
als in de grote groep daarna.
De volgende bijeenkomst is
op maandag 13 januari. Dan
verkennen we het thema: het
geweten. ’s Middags beginnen we om 14 uur, ’s avonds
om 19.30 uur. Ingang weer via
de groene deur in de nis aan
de zijkant van de Koorkerk.
Welkom!
Ineke

In alle eenvoud
Bij m’n vorige stukje zei iemand: “Hé, deze keer
geen vierpas?” Dat klopte niet, maar het zette
me wel weer even op een ander been. Vierpassen worden op alle mogelijke manieren “gevuld”,
soms dus zelfs zodanig dat je de contouren waar
het om draait over het hoofd ziet. Daarom bij de
start van dit nieuwe jaar maar weer eens een simpel begin. Zó ziet een vierpas er uit.
Die steenrode cirkel eromheen mag zelfs nog
weg. Maar dat doe ik niet, want aan deze kleur
zie je dat je in de Eifel bent; voor mij een soort
Kloosterkerk Niederehe, Eifel, Duitsland
tweede thuis.
2020 – na de decemberfeesten weer even op een ander been. De contouren staan er…
Ik wens u een verrijkende vulling, in alle eenvoud. Wim Wattel

Kring ‘Zin in ouder worden’
Wat hebben deze levensfasen ons voor aan moois te bieden,
buiten verzet tegen de aftakeling of de strijd om langer te leven?
“Zin in ouder worden” wil op zoek gaan naar de spiritualiteit en de
kwaliteit van deze jaren. De inhoud is gebaseerd op het boek Zin in
de ouderdom van Van Baardwijk en Rosmolen.
Er zijn vier middagbijeenkomsten voor wie zich wil verdiepen wat
ouder worden aan positiefs kan brengen.
21 januari Ouderdom in kunst: de schoonheid van de ouderdom
25 februari Beelden van ouderdom: vijf typen; levensfasen;
gracieus oud worden
24 maart In welke woorden kan ik wonen? Bijbelverhalen,
levensgeheim / het goddelijke, ambivalentie van
sterven
21 april
Spiritualiteit van het ouder worden:
God: verlangen, essentie, levensgeheim, godsbeelden
Mens: wie ben ik, vrijheid en verbondenheid, pelgrim
Jezus: breuklijnen, overgave, innerlijke ruimte;
Geest: troost, humor, veerkracht
Tijd:
Plaats:
Opgave:

14 – 16 uur
Koorkerk, bestuurskamer
bij Joep de Valk 06 53 391524 / j.devalk@telfort.nl

Een bijdrage in de kosten van koffie/thee van € 10,-- (totaal) wordt op prijs gesteld. Over te maken
op de rekening van de Wijkkas KKG, IBAN: NL52 INGB 0000 2185 95

Uit de kerkenraad
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur.
Aan het einde van het jaar een terugblik op
2019.
Aan het begin van het jaar 2019 was de
kerkenraad enthousiast en op volle sterkte
aan de slag gegaan. Het was wel even wennen, vooral voor degene zonder enige ervaring in het kerkelijk bestuur.
Er is veel bereikt, zoals:
- De vacature van organist is ingevuld
met twee gekwalificeerde organisten Martin van den Bent en Rien Balkenende. En
met Bram de Wolf als een eveneens gekwalificeerde invaller.
- De werkgroep structuur heeft voortvarend gewerkt aan een nieuwe en heldere
structuur voor de Koorkerkgemeenschap,
waarin iedereen zich kan herkennen (protestanten, remonstranten, katholieken en
andere zingevingsgroeperingen). Het eindrapport wordt binnenkort besproken in de
kerkenraad, de Remonstrantse Gemeente
Midden-Zeeland (RGMZ) en de Vereniging voor Vrijzinnig Hervormd Middelburg
(VVHM). Daarna wordt het ook weer aan de
gemeenteleden voorgelegd. Dit zal in het
2e kwartaal van 2020 plaatsvinden.
- Op de laatste gemeentevergadering
kregen we de handen op elkaar voor het
drie-jarig pilotproject Zinnig Zeeuws. Na
bespreking met het bestuur van de VVHM
i.v.m. de financiën zullen de plannen aan
de gemeente worden voorgelegd.
- De kerkenraad heeft met hulp van
de werkgroep herinrichting en de VVHM
door realisering van het podium en de
vernieuwingen in het liturgisch centrum
een hier-over langlopende discussie kunnen afsluiten.
In het jaar 2020 kunnen we op basis van
het vorenstaande niet achterover leunen.
Met name Zinnig Zeeuws en bestuurlijke
herstructurering zal het nodige overleg
vragen met de verschillende partijen, zoals
de RGMZ en VVHM.
Ook de niet aflatende en tomeloze inzet
van onze predikant Ineke de Feijter is een
voortdurende zorg van de kerkenraad. De
leeftijdsopbouw van de Koorkerkgemeenschap vraagt veel de pastorale tijd naast de
10 à 12 kerkdiensten binnen een 0,5 predikantsformatie. Het in november gehouden
jaargesprek tussen Ineke en een vertegenwoordiging van de kerkenraad noopt de

kerkenraad tot het maken van keuzes. Binnenkort vergadert de kerkenraad hierover.
In december 2019 hebben de leden van
de gedachten gedeeld over de vragen
‘wat ging niet goed’ en ‘wat verbeterd zou
kunnen worden’. Dat overleg gaf een goed
inzicht over het functioneren van het individu en de kerkenraad als team. Op basis
hiervan praten we in januari verder om dit
functioneren te verbeteren en de rolverdeling kritisch te bekijken. Joke Klumpenaar heeft aangegeven te stoppen met
het lidmaatschap van de kerkenraad. Joke
heeft steeds aangegeven dat zij vooral
graag met praktische zaken bezig is, zoals
zij geniet van het kosterschap. Binnen de
ker-kenraad miste zij daarvoor de aanknopingspunten. Er is alle begrip voor haar
moedige persoonlijke evaluatie en conclusie.
De kerkenraad heeft alle waardering voor
de bijdrage die zij toch op haar eigen wijze
heeft ingebracht.
Voor 2020 ligt er voldoende huiswerk. Allereerst de opvulling en rolverdeling binnen de kerkenraad en dan de opvolging
van de hiervoor geschetste beleidslijnen
zoals Zinnig Zeeuws en de nieuwe structuur.
Hierover zijn al gesprekken gaande.
Wij houden u hiervan op de hoogte.
Namens de kerkenraad,
Hans Vreeke
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Bij de diensten
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Kerkdiensten
29 december

Pastor Wim van Goch

5 januari

ds. Tjaard Barnard

12 januari

ds. Martijn Junte
		

19 januari

rev. Dirk van Leeuwen

26 januari

ds. Ineke de Feijter

2 februari

ds. Marianne Zandbergen

29 december Pastor Wim van Goch
“Het spoor van licht en de wervelingen van goed en kwaad.”
Kerstmis en de opschriften van de dagen daarna geven fascinerende contrasten van licht
en donker.
De eerste martelaar (Stefanus), de kindermoord in Jeruzalem (28 december).
Op de 29e december (‘feestdag van de Heilige Familie’, Mattheus 2) probeer ik die dingen
met elkaar in verband te brengen,
(Mede aan de hand van Martin Buber).
Het alledaagse neemt in de verhalen de overhand, het licht verbleekt wat- maar verdwijnt
niet.

5 januari ds. Tjaard Barnard
De eerste dienst van het nieuwe jaar is die van de goede voornemens. Zijn voornemen is
om een stevig theologische onderwerp te pakken: namelijk de vraag hoe het nu precies zit
met die twee musjes die niet van het dak vallen zonder dat de Heer het …?
Precies: die drie puntjes leggen een van de belangrijkste theologische vragen bloot. Weet
de Heer het? Doet de Heer het of kijkt Hij alleen maar toe. Tijdens deze dienst zullen we
lezen uit de Heidelbergse Catechismus.
Als het uw goede voornemen is om in het nieuwe jaar nog iets vaker naar de kerk te gaan,
zullen wij elkaar dan aantreffen.
Tjaard Barnard is predikant bij de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam, hij is kerkhistoricus en schuurt als zeer vrijzinnig theoloog graag tegen de vormen van de protestantse
orthodoxie aan. Vandaar een preek in drie delen, een zwarte toga en een klassieke predikantenbaret.

9 februari

ds. Tina Geels

16 februari

ds. Alain Verheij

23 februari

ds. Joep de Valk

26 januari ds. Ineke de Feijter
Helaas nog geen thema voor de dienst op 26 januari. Door de drukte van de afgelopen
weken en de voorbereidingen voor kerst heb ik daar mijn gedachten nog niet over kunnen
laten gaan. Maar via de orde van dienst van een van de zondagen in januari hoop ik daar
meer over te kunnen laten weten. In ieder geval kan ik al wel melden dat de taakgroep
liturgische aankleding de laatste hand legt aan de afwerking van haar opdracht: het
inrichten van het nieuwe liturgisch centrum. Het totaal plaatje hopen zij in deze dienst te
kunnen tonen/toelichten.
Ook wort er medewerking verleend door de taakgroep Woord en Tafel. In het ritueel van
liefde en licht, dat zich eindeloos vermenigvuldigt wanneer het wordt gedeeld, delen we
brood en wijn. Als teken van verbondenheid.
Iedereen van harte welkom!
Ineke

Remonstrantse Gemeente
Midden-Zeeland
Afsluiting jubileumjaar
Het jubileumjaar 400 jaar Remonstranten is
op 14 september met een feestelijke avond
op in De Rode Hoed in Amsterdam en op
30 september afgesloten met een druk bezochte lezingenmiddag in Antwerpen.
Van de eerste gedenkwaardige avond,
hebben we een presentje meegenomen
voor alle remonstrantse leden en vrienden.
Laura van Dolron speelde die avond de theatervoorstelling ‘Liefhebben’. Het gelijknamige boekje met de teksten van deze voorstelling kunt u binnenkort in de brievenbus
verwachten als kerstcadeautje.
De middag in Antwerpen had als onderwerp de situatie van de Remonstrantse
voorgangers in het jaar 1619 in Antwerpen.
De Remonstranten werden in de zuidelijke
Nederlanden gedoogd, niet uit een soort
compassie, maar omdat de katholieke kerk
er baat bij had wanneer er onrust heerste in
de protestantse gelederen. Daarom kregen
de gevluchte Remonstranten onderdak
in Antwerpen. Ook hoopten de Jezuïeten
stiekem dat ze hun zielen nog zouden kunnen redden… Toen dat allemaal niet werkte, werd hun vriendelijk doch dringend verzocht toch om maar weer op te hoepelen.
Wellicht hebben we het afgelopen jaar genoeg over de geschiedenis gehoord. Herdenken heeft vooral zin wanneer het ook
relevantie heeft naar de toekomst toe. En
soms is het een beetje vermoeiend om je
in de zijlijn gedrukt te voelen, en vanuit de
contramine mee te denken in kerkenland.

Samenwerking
Koorkerkgemeenschap
Van de landelijke activiteiten naar de
schoot van onze eigen Koorkerk. Na een
druk bestuurlijk jaar is het nu naar de Kerstperiode toe plotseling wat rustiger. Er is de
afgelopen maanden veel gebeurd in de
aanloop naar de nieuwe organisatiestructuur. Het bestuur van de RGMZ heeft het
voorstel goedgekeurd. Het geeft een meer
gelijkere positie van de Remonstranten in
onze samenwerkingsgemeente. Wanneer
het definitieve voorstel klaar is, zal dit voorgelegd worden aan de Koorkerkgemeente.
Een belangrijk punt voor de Remonstranten is de uitnodiging aan eventuele nieuwe
partners die zich in de toekomst zouden
willen aansluiten bij de Koorkerkgemeenschap. Dat kunnen individuele zinzoekers

zijn, maar ook andere organisaties of kerkgenootschappen. In het licht hiervan ziet
het bestuur graag dat de doelstellingen
van de Koorkerkgemeenschap niet te traditioneel geformuleerd worden en dat de
intentie om respect te hebben en ruimte te
bieden aan andere vormen van levensbeschouwing duidelijk omschreven worden.
Met andere woorden: een verbreding naar
die huidige serieuze seculiere cultuur, zonder echter onze vrijzinnig-christelijke wortels los te laten.
Met dit uitgangspunt kunt u de visie van
het bestuur van de RGMZ kaderen binnen
een van de twee richtingen die leven binnen de Remonstrantse Broederschap: aan
de ene kant zijn er, kort gezegd, de religieus humanisten. Aan de andere kant zijn
er de Remonstranten die na 400 jaar nog
altijd stiekem hopen op aansluiting met de
grote protestantse kerk. Landelijk zijn deze
verschillende stippen op de horizon bijvoorbeeld zichtbaar in de discussie rond de
eisen die gesteld worden aan de opleiding;
het Remonstrants seminarie, maar ook in
de discussie rond het hoogleraarschap van
Christa Anbeek, en in krantenartikelen met
koppen als ‘drijven de Remonstranten af
van de christelijk basis?’
Wat wel wordt aangeduid als een richtingenstrijd, is in feite een verschillende historisch gegroeide toekomstvisie.
Zo zijn er overal en altijd verschillen in inzicht en aanpak. Het is de uitdaging hiermee op een constructieve manier om te
gaan. De laatste AdRem met het thema
‘Vreest niet’ gaat hier in feite over. En hierop aansluitend met de woorden van de
onlangs overleden Hongaarse schrijver György Konrád: “deze kleine wereld is gevuld
met rijkdom”.
Namens het bestuur wens ik u een vredige
kerst en een inspirerend nieuwjaar!
Marijn de Valk
Voorzitter RGMZ
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Agenda
(verkort, voor meer informatie zie ook het jaarboekje)

13 januari:
Kring ‘Wat is dan goed’
(Ineke de Feijter)

21 januari:
Kring ‘Zin in ouder worden’
(Joep de Valk)

28 januari:
Lezing ‘Een schets van het
ontstaan, de belangrijkste
geloofspunten en ontwikkeling van de Islam’
(Raymond Driessen)

17 februari:
Kring ‘Wat is dan goed’
(Ineke de Feijter)

25 februari:
Kring ‘Zin in ouder worden’
(Joep de Valk)

25 februari:
Zeeuwse gesprekskring

Taakgroep diaconaat
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Gehouden eigen collectes
De collecte op 17/11 voor het werelddiakonaat was bestemd voor het project exbendejongeren in Bogotá, Columbia, die
opgeleid worden tot kok in een 20-tal restaurants. Opbrengst € 181,85.
In december staan tijdens de adventstijd
collectes centraal rond het thema van de
Kerk in Actie projecten “Geef licht aan kinderen in de knel”.
Het project dat aids wezen in Zambia - in
ruim 20.000 gezinnen zijn tieners gezinshoofd- ondersteunt met onderwijs en begeleiding door maatjes op 1/12 bracht
€ 269,35 op.
Op 8/12 werd voor het onderwijsproject
voor werkende kinderen –ruim 1,5 miljoen
doen zwaar en gevaarlijk werk- van Stichting Kleine Arbeider in Columbia € 153,30
opgehaald.
En de collecte voor gezinsvervangende tehuizen van Jeugddorp de Glind in MiddenNederland bracht € 226,40 op.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Te houden bijzondere collectes
Op 26 januari 2020 is er tijdens de
Woord&Tafeldienst weer een bijzondere
collecte.
De werkgroep en taakgroep hebben weer
voor alle W&T diensten voor één project
gekozen.
We sluiten aan bij het door ruim 50 gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland-Zuid
gekozen project “Delta voor Indonesië”. In
het overwegend islamitische Indonesië is
een kleine 10% christen.
Kerk in Actie heeft met plaatselijke organisaties een drietal projecten geselecteerd
voor ondersteuning. Een betere toekomst
voor straatkinderen op Java; Een beter inkomen voor boeren
op Java en Sterke vrouwen in de kerk op
Papoea. Informatie over de acie wordt uitgereikt.
We hopen dat alle bijzondere doelen op uw
bijzondere aandacht en inbreng mogen rekenen.
Kerstpakkettenactie Torentijd en DOOR.
De Koorkerk was dit jaar verantwoordelijk
voor de organisatie van de 200 kerstpakketten voor de gedetineerden in Torentijd

en 25 voor de bewoners van de reintegratievoorziening DOOR.
Een aantal Koorkerkers hebben met enthousiasme deze klus geklaard.
Het uitdelen is altijd een indrukwekkende
en beklemmende ervaring. Maar ook een
dankbare omdat het gebaar van de Protestantse Gemeente Middelburg door ontvangers echt gewaardeerd wordt.
En verder.
*Om u al een beetje nieuwsgierig te maken
melden we reeds dat we in de Vierpas van
februari uw aandacht zullen vragen voor de
najaarsacceptgiro actie voor het werelddiaconaat, de verdere invulling van het collecterooster 2020 en de giftenadvieslijst over
2019.
*Met vertegenwoordigers van de vrij recente diaconie van de Nieuwe Kerk Gemeente
hebben we een plezierig kennismakingsgesprek gehad. We hebben de intentie uitgesproken om zoveel mogelijk rond collectes, activiteiten en projecten op diaconaal
gebied met elkaar samen te willen werken.
*In dat kader vragen wij graag al aandacht
voor de nadrukkelijke oproep van de NKG
voor vrijwilligers bij de inloop van ’t Hofje
op dinsdag 10-12, donderdag 11-16 en
zaterdag van 11-15 u.
U kunt zich opgeven via de mail diaconie@
nieuwekerkgemeente.nl of bij leden van
onze taakgroep.
Namens de taakgroep diaconaat,
Jan Janse
Tel. 0118-851332/06-17334769
janjansezeeland@gmail.com

º
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Zeeuwse Gesprekskring voor
Vrijzinnig Gelovigen.

Daarna start de lezing om 13 uur en duurt
tot ongeveer 14 uur.

Lezing op dinsdag 28 januari 2020

Mededelingen

De heer Raymond Driessen(1943)
volgde na de HBS b afgerond te hebben in
Winterswijk de opleiding architectuur in
Delft.
Na zijn afstuderen werkte hij enige tijd in
Duitsland, daarna bij een Nederlands bureau dat luchthavens ontwerpt over de gehele wereld. Zijn taak werd het ontwerpen
van luchthavengebouwen in het Midden
Oosten , Zuid Oost Azië en na de omwenteling ook in Oost Europa.
Luchthavens in het Midden Oosten en Azië
omvatten ontwerpen van allerlei gebouwen voor passagiersafhandeling, technische diensten , verkeerstorens etc maar
ook nederzettingen, ontvangstgebouwen
voor lokale heersers. waarbij de lokale architectuurstijl vaak leidend is.
De titel van de lezing is:

”Een schets van het ontstaan, de
belangrijkste geloofspunten en
ontwikkeling van de Islam “
Het ontwerpen van gebouwen in het Midden Oosten en Azië vereist enig inzicht in
de lokale culturele achtergrond. Culturele
aspecten spelen een belangrijke rol. Deze
zijn weer gebaseerd op een godsdienstige
achtergrond. Met name in het Midden Oosten - de Islam wereld – is dit van belang.
Enige kennis van de Islam, als drager van de
cultuur, is daarbij vereist. De vraag: in hoeverre kan de architectuur tegemoet komen
aan deze eisen, speelde telkens een rol.
In deze lezing zal een algemeen beeld gegeven worden over het ontstaan van de
Islam, welke geloofspunten spelen een belangrijke rol en een korte geschiedenis van
de eerste eeuwen van de Islam.

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. Wilt u proberen gepast
te betalen?

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.
Leden die zich niet bijtijds afmelden dienen toch de lunch te betalen!!!
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

Allemaal de liefste
Ik zou kunnen schrijven over mijn
jeugd in een vrijgemaakt gereformeerde kerk... Mijn vader was koster. In de
zomermaanden waren er in verband
met de toeristenstroom vier diensten.
Toen ik 10 jaar was zei mijn vader in
Sallands dialect: Un veerden is veur
oe, Henkie (de vierde is voor jou). Daar
stond ik op mijn 10e koster te zijn. Ik
stelde me aan het eind van de dienst
op de plek waar mijn vader altijd stond.
Wereldervaring….
Ik zou kunnen schrijven over mijn kerkverlating…..
De kerkenraad van de vrijgemaakte kerk in Zutphen waar ik toen woonde had er lucht
van gekregen dat ik een relatie had met een onkerkelijke vriendin.
Reden tot vermaning. Na aangevangen tuchtoefening heb ik bedankt voor de eer. Ik
ben uit de kerk gestapt. De kerk die zich in die tijd afficheerde als ‘enige ware kerk’. Tot
vandaag ben ik niet weer lid geworden van een kerk… Ik ben wel lid van de Koorkerkgemeenschap niet van de Koorkerk. Dat bevalt goed.
Ik zou kunnen schrijven over kerkgang…
Ik ga graag naar de kerk.
Ten eerste vanwege het gebouw, dan vanwege de liturgie, het orgelspel en het zingen,
tenslotte komt de preek.
Soms neem ik iets mee van de preek, niet altijd.
Het zingen en het orgelspel is meer mijn ding. Ik zing graag, daar komt de geweldige
akoestiek van de Koorkerk bij.
Dan het gebouw. Als abdijgids merk ik dat het bezoekers van de Koorkerk opvalt dat
de kerk zo licht is.
Ik kan schrijven over de geschiedenis van de Koorkerk en de Abdijkerken….
De geschiedenis van de Abdijkerken heeft mijn belangstelling. De kerk is gebouwd als
kloosterkapel. De huidige koorkerk was het koor van de kloosterkapel, de Wandelkerk
was het schip en de Nieuwe kerk de uitbreiding van het schip.
Het oksaal, de verhoging waar het orgel op staat, was de scheiding tussen het koor
waar de gewijde kloosterlingen hun diensten hadden en het schip waar de niet-gewijde kloosterlingen en parochianen toegang hadden.
Ook de inrichting van de oorspronkelijke Koorkerk heeft mijn interesse.
Het altaar in het oosten met het magnifieke antependium, het altaarstuk dat zich nu in
een museum in Brussel bevindt, het oksaal met daarin een grote boog als doorgang. In
deze boog was waarschijnlijk een koorhek waardoor de aanwezigen in de Wandelkerk
de dienst konden volgen.
De laatste kloosterlingen zijn vertrokken in 1574, vertel ik aan bezoekers, er is er één
gebleven en dan wijs ik met een vinger naar mijzelf.
Soms vraag ik me af: hoe zit het toch dat ik, die als 26-jarige zo in botsing kwam met
de kerk, na 40 jaar nog actief ben in de kerk?
Ik had de pijp aan Maarten kunnen geven. Ik heb het niet gedaan. Ik ging van vrijgemaakt naar vrijzinnig. Een wereld van verschil.
Ik ben op dit moment een boek aan het lezen van Gerko Tempelman. In de titel zit het
antwoord op mijn vraag: ‘Ongeneeslijk religieus’.
Wat is me het liefste?
Zoals gezegd de Koorkerk, het gebouw.
Maar hoger staan nog Rieks en Hannah, mijn kinderen, en Els, mijn echtgenote en een
aantal andere mensen. Henk Soepenberg
Ik geef de pen aan Anneke Lutgerdorff.

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

