Maart 2020

Geen verbinding

Eb
Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren
gaat:
iedere minuut zet zich in
toekomst om.
Ik ben een oceaan van
wachten,
waterdun omhuld door
‘t ogenblik.
Zuigend eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat
de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.
Er is geen tijd. Of is er niets
dan tijd?
M. Vasalis

Kring Wat is dan goed?
16 maart
De vierde bijeenkomst van de
kring kijken we het volgende
deel van de documentaire
‘Wat is dan goed’. Nadat we
de eerste keer een algemene
verkenning hebben gedaan
van ‘goed en kwaad’, en de
keren daarna de afleveringen over ‘het geweten’ en
‘schaamte’ hebben bekeken,
gaat het dit keer over het thema: ‘verantwoordelijkheid’.
De middaggroep begint weer
om 14 uur (inloop en koffie
en thee vanaf 13:30 uur); de
avondgroep om 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur). Ingang
via de groene deur in de nis
aan de Koorkerkhof. Welkom!
Ineke

Sorry, deze keer geen vierpas.
(ruis op de lijn)

Wim Wattel

Lezing Jan Berkvens vrijdagmiddag 20 maart:
“Wat zwerven over de wereld je brengen kan”
Nadenkend over het thema “Diversiteit, samenleven met verschillen”,
vonden we Jan Berkvens (de zoon van Christiane Berkvens) bereid om
te vertellen over dit onderwerp aan de hand van zijn eigen ervaringen.
U bent welkom vanaf 15.00 uur. De lezing begint om 15.15 uur en
duurt ongeveer een uur. Daarna sluiten we af met een aangeklede
borrel. De toegang is gratis.
Alle Koorkerkers zijn welkom!
De plaats van samenkomst is de Slotzaal van Kasteel Ter Hooge,
Koudekerkseweg 202, Middelburg.
Opgave van uw aanwezigheid van tevoren, uiterlijk tot maandag 16 maart, bij Eva en Maarten
’t Hooft: mithooft@hotmail.com / 0118-436084.
Tijd: 20 maart 2020 van 15.00 – 17.00 uur (aansluitend op de jaarvergadering van de RGMZ)
Jan Berkvens schreef over zijn onderwerp:
Ruim twee jaar geleden besloot ik om mijn zwervend bestaan over de wereld achter mij te laten
en remonstrants predikant te worden. Ik werkte voor de Verenigde Naties in Afghanistan en
Libanon en daarvoor als onderwijsverbeteraar in onder meer Suriname, Cambodja, de Cariben
en Oeganda. Zowel mijn wereldbeeld als mijn verlangen naar hoe een betere wereld eruit zou
kunnen zien, zijn door mijn zwervende staan behoorlijk veranderd. Tolerantie, of misschien beter
verdraagzaamheid, is voor mij altijd een goed kompas geweest om in die uiteenlopende contexten te kunnen leven en werken. Maar wat betekent dat kompas in situaties waarin de naald van
het kompas begint te trillen en het er écht op aankomt? Toen, daar in die verre landen, maar ook
hier, nu ik hier in Nederland terug ben? Wanneer begint uw kompasnaald te trillen en hoe helpen
uw levensopvattingen u om uw positie te
bepalen in onze veranderende wereld?
In deze interactieve bijeenkomst van ongeveer een uur deel ik mijn ervaringen met
u, maar ben ik ook heel benieuwd naar de
uwe. Samen proberen we aan de hand van
filmbeelden, krantenkoppen en nieuwsfragmenten handen en voeten te geven
aan wat verdraagzaamheid voor ons is en
waar die eindigt. Ik hoop u vrijdagmiddag
20 maart in Middelburg te ontmoeten.

Het bestuur van de RGMZ

Uit de kerkenraad
Deze weken bevinden we ons in een tijd
van afscheid nemen. 1 maart zal dominee
Eric Cossee uit Rotterdam voor het laatst
bij ons voorgaan. In de volgende Vierpas
zullen we aandacht besteden aan zijn afscheid.
Zo’n afscheid stemt weemoedig maar op
dit moment wordt dit gevoel overheerst
door het verdriet dat er is over het plotseling overlijden van Richard Oldenziel.
Hieraan besteden we elders in deze
Vierpas aandacht.
De kerkenraad is aan de slag gegaan met
de voorbereidingen voor een gemeenteavond. Die avond denken we in de laatste
week van maart te plannen. We willen de
gemeenteleden de gelegenheid geven de
vragen te stellen naar aanleiding van de
bijeenkomst op 29 januari en ook samen
vooruit kijken. We moeten constructieve
stappen gaan zetten en daarin is de belangrijkste stem die van de gemeenteleden.
In één van de komende weken kunnen de
Koorkerkers een uitnodiging verwachten.
We zullen die tijdig toesturen zodat de

avond in zoveel mogelijk agenda’s past.
We vinden het belangrijk dat onze gemeenteleden met ons meedenken en hun
mening met elkaar en met ons delen.
We hopen u dan ook te mogen begroeten.
Namens de kerkenraad,
Wim van Liere

Nieuwe structuur Koorkerk
In de volgende Vierpas (april) zal Gerlof van
Hoek een toelichting geven op de verkenningen binnen de denktank, die vanuit de
diverse groepen in de Koorkerk nadenkt
over een nieuwe structuur.
Nienke Slump

In memoriam Richard Oldenziel
Onvoorstelbaar dat Richard, die tot op het
laatst betrokken is geweest bij de Koorkerkgemeenschap, er niet meer is. 29 januari woonde Richard samen met zijn vrouw
Carla de gemeenteavond bij en daarna nog
de zondagdienst. 17 februari bereikte ons
het droevige bericht van zijn overlijden. Wij
wensen Carla en haar kinderen veel sterkte
bij het verwerken van dit plotselinge verlies.
Richard heeft zich steeds met hart en ziel
ingezet voor de Koorkerkgemeenschap, in
de kerkenraad, in het bestuur van de Schakel en de VVHM en tot op het laatst in de
werkgroep die zich bezighoudt met de
toekomstige organisatiestructuur van onze
gemeenschap. Waar hij een rol voor zichzelf zag, bood Richard aan mee te helpen.
Zijn inzet heeft gemaakt dat de Koorkerkgemeenschap de voordracht van Richard
voor een koninklijke onderscheiding ten
volle heeft ondersteund.

Nu is Richard aan zijn laatste reis begonnen.
Een reis die hij, hoe rijk zijn leven als sociaal
mens ook was, niet anders dan alleen kan
maken. Zo passend daarbij vind ik de tekst
die Carla en de kinderen op de kaart en in
de advertentie hebben laten afdrukken:
“Fremd bin Ich eingezogen
Fremd zieh ich wieder heraus.“
Wim van Liere
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Bij de diensten
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Kerkdiensten
1 maart 2020
Ds. Eric Cossee

8 maart 2020
Ds. Ineke de Feijter

15 maart 2020
Pastor Wim van Goch

22 maart 2020
Ds. Franck Ploum

29 maart 2020
Ds. Monique van Zoest

5 april 2020

1 maart 2020, ds. Eric Cossee
De dienst op 1 maart valt op de eerste zondag in de zgn. veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen, ook wel de lijdens- of passietijd genoemd.
In deze periode staat de bezinning centraal op wat het lijden van Christus kan betekenen
voor het lijden van mensen. Is het kruis van Christus voor ons een teken van hoop, brengt
zijn evangeliewoord ons verlossing, bevrijding, in wat mensen te doorstaan hebben?
Het thema voor de dienst is ‘Het verlossende woord’. Dit naar aanleiding van de woorden die
de Romeinse hoofdman, wiens geliefde knecht dodelijk ziek is, aan Jezus laat overbrengen:
‘Spreek slechts één woord en mijn knecht zal gezond worden’ (Lucas 7:7). Wij weten niet wat
Jezus heeft gezegd, maar het hele bijbelverhaal toont wel aan, dat een enkel woord in een
noodlottige ontwikkeling soms een doorbraak ten goede kan betekenen.
Het blijft voor ons mensen van belang, om ‘het woord dat ons ten leven riep’ op cruciale
momenten in ons leven te herkennen.

8 maart 2020, herdenkingsconcert Mathieu Meijs
De dienst op 8 maart wordt een bijzondere. Vorig jaar nam Manon
Meijs, de dochter van Mathieu, contact op met het idee om een
herdenkingsconcert te geven voor haar vader. Dat zou het beste
passen op de plek waar hij jarenlang zelf zijn geliefde orgel en vleugel speelde: de Koorkerk. Uiteraard wilde de kerkenraad hier graag
op in gaan.
Vandaar dat ons een prachtig concert te wachten staat. Waarin
naast Manon (viool) ook Rémy Syrier, (klavecinist/organist) een bijdrage zal verzorgen. Manon en Remy spelen regelmatig samen en ook hij kende Mathieu
goed.

Ds. Corrie Vis

9 april 2020
Ds. Ineke de Feijter

12 april 2020
Ds. Ineke de Feijter

19 april 2020
Ds. Kim Magnee

26 april 2020
Ds. Wim Jansen

Op het programma staan o.a. een koraal van Bach, een sonate van Biber, een elegie voor
viool en orgel van Rheinberger, een prelude van Franck, en sonates voor klavecimbel en
viool van Mozart en Bach.
Verder is er een welkom, woorden van aanvang, een gedicht/korte tekst en een dankwoord.
En ontmoeten we Manon en Remy en elkaar na afloop graag bij een speciale koffie/thee.
Iedereen van harte welkom, bij dit bijzondere herdenkingsconcert en eerbetoon aan
Mathieu! Ineke

15 maart 2020, pastor Wim van Goch
Echte ontmoetingen doen iets met je. Je doet ontdekkingen ‘aan de ander’. Over haar of
hem, jezelf, het leven, over God…. Zo ervoer Jezus dat vaak, en niet in het minst bij zijn
ontmoetingen met vrouwen, ongewoon voor een rabbi in die tijd. Op 15 maart een van de
boeiendste verhalen over Jezus en de vrouw bij de put. Bij de bron. Hij ontdekt iets over
God, over zichzelf en de verhoudingen met en tussen mensen. Hij spreekt het onmiddellijk
uit. Hij leert en geeft lering. En sommige leerlingen, of moet ik zeggen ‘gelovigen’, worden
een illusie armer. Dat is gezond, las ik eens bij priester en psycholoog Eugen Drewermann.
In die leegte daagt -soms- iets. Als je durft, leer je dan iets af en je leert iets bij. Je leven
wordt – ongemakkelijk – herijkt en toch verrijkt. Of is dat te mooi gezegd?

22 maart 2020, ds. Franck Ploum
Bidden in het verborgene.
De evangelisten Matteüs en Lukas reiken ons gebedswoorden aan die Jezus aan zijn leerlingen geeft. We kennen ze als het Onze Vader. Dat is op zichzelf niets bijzonders. In die tijd
lieten alle (joodse) leermeesters soortgelijke gebeden of teksten achter voor leerlingen.
In deze viering lezen we de tekst van het Onze Vader met aandacht en proberen enkele
woorden ervan opnieuw te laden en betekenis te geven. Ook stellen we onszelf de vraag
wat we nu eigenlijk doen wanneer we bidden!
We lezen Matteus 6:9-13 en Lucas 11:2-4.
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In het februarinummer van de Vierpas
heeft u kunnen lezen over de boekenmarkt
in de Koorkerk. Op het moment van schrijven (21 februari) hebben zich al 21 geïnteresseerden gemeld om hier samen de
schouders onder te zetten. Dat is een zeer
enthousiaste start, maar we kunnen ook
úw hulp zeker gebruiken!!!
We hebben onder andere nog mensen
nodig die:
• publiciteit verzorgen;
• hun huis/schuur/garage/loods openstellen als tijdelijk of permanent
inleveradres, opslag- en/of sorteerruimte;
• boeken transporteren van de inleveradressen naar de opslag-/sorteerruimte
en later naar de Koorkerk;
• boeken sorteren en rubriceren;
• de boekenmarkt opbouwen (tafels
klaarzetten, dozen erop) en afbreken;
• de kas bewaken tijdens de openingsuren;
• zorgdragen voor de correcte afdracht
van de opbrengsten;
• de administratieve afhandeling en
controle verzorgen;
• enzovoort, enzovoort, enzovoort.
U bepaalt natuurlijk zelf welke taken u op
zich zou willen nemen en welke u aan u
voorbij wilt laten gaan. In de eerste helft
van maart willen we iedereen bij elkaar
roepen om e.e.a. toe te lichten en samen
verder uit te werken. Kortom: heeft u af en
toe een uurtje over en wilt u zich samen
met anderen inspannen voor een geslaagde nieuwe activiteit in, voor en rond de
Koorkerk, dan bent u van hárte welkom!
Inmiddels is ook een voorzichtig begin gemaakt met het inzamelen van boeken. Zo
kunt u bijvoorbeeld tot en met 27 maart
elke vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00
uur (dus voorafgaand aan de repetitie
van de Cantorij) uw boeken inleveren in
de Koorkerk. Wij zoeken boeken in nette,
goed verkoopbare staat. Als richtlijn kunt u

aanhouden: zou ik dit boek zelf zo nog willen kopen? Dus wilt u uw boekenkast eens
duchtig onder handen nemen of kent u anderen (bijvoorbeeld familieleden, vrienden,
kennissen, collega’s, buren, clubgenoten,
relaties) die dat willen doen? Denk dan aan
ons! De ervaring leert dat schoolboeken,
studieboeken, encyclopedieën, bibliotheekboeken, woordenboeken, atlassen,
Readers Digest (Het Beste), kapotte boeken
en tijdschriften slecht in de markt liggen,
om welke reden we daar niet naar op zoek
zijn.
Het bij de Koorkerk kunnen inleveren is een
mooi begin, maar veel liever nog zouden
we beschikken over veel meer adressen, verspreid over Middelburg en wijde
omtrek, zodat mensen hun boeken op veel
meer plaatsen en tijdstippen kunnen afgeven. Wanneer u wat ruimte heeft in uw
huis, schuur, garage of loods om kortstondig boeken in ontvangst te nemen voordat
ze worden vervoerd naar de opslag- en
sorteerruimte, dan vernemen we dat heel
graag!
Over de opslag- en sorteerruimte gesproken: die zou wel heel wat ruimer mogen
zijn dan we nu tot onze beschikking hebben. Als u een grotere ruimte vrij hebt (bijvoorbeeld een hal, loods of leeg winkelpand) waarin we de ingezamelde boeken
centraal mogen verzamelen, sorteren, rubriceren en opslaan, dan bewijst u ons een
geweldige dienst!
Is de nieuwsgierigheid geprikkeld? Uw
belangstelling gewekt? Wilt u er meer van
weten of gelijk al meedoen? Maak het kenbaar aan Peter van Keulen. Bij voorkeur via
het e-mailadres: boekenmarkt@koorkerk.
nl , maar tel. 0118 769 062 is natuurlijk ook
een optie. Wij kijken uit naar uw bericht!
Peter van Keulen

Agenda
(verkort, voor meer informatie zie ook het jaarboekje)

16 maart 2020:
Kring ‘Wat is dan goed’
(Ineke de Feijter)

24 maart 2020:
Kring ‘Zin in ouder worden’
(Joep de Valk)

24 maart 2020:
Zeeuwse gesprekskring

17 april 2020:
Kring ‘Wat is dan goed’
(Ineke de Feijter)

21 april 2020:
Kring ‘Zin in ouder worden’
(Joep de Valk)

28 april 2020:
Zeeuwse gesprekskring

Raad van Kerken
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Uitnodiging: Four Freedoms Meet Up
Op 14 april 2020 worden in de Nieuwe Kerk
in Middelburg de Four Freedom Awards
uitgereikt. Na afloop van de officiële ceremonie vindt van 15:00 uur tot 16:30 uur de
‘Four Freedoms Meet Up’ plaats.
Een evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in vrijheid en interesse heeft in
de verhalen van de award winnaars.
Ontmoet de Four Freedom Awards winnaars!
Tijdens de Meet Up is het mogelijk om in
gesprek te gaan met vier van de award winnaars: de Filipijnse journaliste Maria Ressa,
Prof. dr. Azza Karam namens Religions for
Peace International, Sander de Kramer en
de burgemeester van Palermo, Leoluca Orlando. Zij zetten zich allemaal op een uitzonderlijke manier in voor vrijheid en de
rechten van de mens.
De Four Freedoms Meet Up is een samenwerking van de Roosevelt Foundation en

de Vrijheidscolleges.
De Meet Up wordt gepresenteerd door
Joris Luyendijk (journalist en schrijver).
Binnenkort worden er nog meer sprekers
bekend gemaakt. Houd de sociale mediakanalen van de Roosevelt Foundation en
Vrijheidscolleges in de gaten voor updates.
#FFA2020

Aanmelden
Kom op 14 april 2020 van 15.00 uur tot
16.30 uur naar de Nieuwe Kerk in Middelburg en ga in gesprek over de vier vrijheden van President Franklin Delano Roosevelt. Na de Meet Up is er in de Wandelkerk
een receptie voor alle sprekers en bezoekers. Toegang tot de Meet Up is gratis, maar
vol=vol! Meld je aan via https://www.fourfreedoms.nl/nl/meet-up.htm#
José Baars

IN THE HEART
Arvo Pärt
Palestrina
Cantus Choralis olv. Aleida Post
Hanna de Bruin (mezzo-sopraan)
Rutger de Ronde (piano)
Martin van der Bent (orgel)

Zaterdag 7 maart 2020, Koorkerk – Middelburg
Aanvang: 20:00 uur – toegang gratis (collecte)
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2020
In januari / februari heeft de Actie kerkbalans plaatsgevonden, met als doel de
bekostiging van het werk binnen de Koorkerk.
Tot nu toe is er toegezegd aan bijdragen voor 2020 een bedrag van € 36.878,-.
En ligt daarmee ca € 1.600,- lager in vergelijking met de toezeggingen in 2019 ad
€ 38.456,Overigens is in 2019 uiteindelijk ruim € 5.000,- meer overgemaakt dan toegezegd!!
Hopelijk gebeurt dit ook nu!!
Heeft u uw toezeggingsformulier nog niet ingevuld? Dan vragen wij u dit alsnog te
doen en in te leveren bij het kerkkantoor in het Simpelhuys of in de collectezak te
doen in de kerk.
Het blijkt dat sommige leden, die de informatie over de Actie Kerkbalans per post
toegestuurd hebben gekregen, strafport hebben moeten betalen, wegens onvoldoende frankering.
Onze excuses hiervoor.
Namens de Koorkerkgemeenschap
Chris Lobbezoo (penningmeester)

CALEIDOSCOOP
EXAMEN
masterstudie koordirectie
ALEIDA POST
zaterdag 18 April 2020
aanvang 20 uur
in de Grote of
Maria Magdalenakerk
te Goes

kleurrijke facetten koormuziek van Calvi, Mendelssohn, Bach en Part
			

Uitgevoerd door
Christelijke Oratorium Vereniging Goes
Middelburgs kamerkoor Cantus Choralis
Bachkoor BWV Middelburg
Belgisch Orkest Aspetti Musicali
Sopraan Elske te Lindert

Toegangskaarten a 25 Euro verkrijgbaar bij Riks Lobbezoo-Klaassen
nijbeets3@zeelandnet.nl
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Zeeuwse Gesprekskring voor
Vrijzinnig Gelovigen.
Lezing op 24 maart 2020
De heer Wim Jansen, theoloog en schrijver/dichter te Veere, emeritus predikant
van o.m. Vrijzinnig Delft en de Koorkerkgemeenschap Middelburg, biedt geen pasklare antwoorden maar heeft wel diep over
deze, onderstaande, vragen nagedacht.
En het verlangen van binnenuit doorleefd.
Zijn ervaringen en bespiegelingen wil hij
graag met ons delen
en erover praten.
Hij spreekt vanuit,
wat hij zelf noemt,
een levende praktijk
in God. In zijn boek
O hemel, zei de krokodil speelt hij met
het woord God ‘als
verwijzing naar een
dimensie van het
bestaan waar geen
woorden voor zijn’.
En in zijn nieuwe boek Brandend verlangen
- waaraan hij nu werkt – vertelt hij over het
dagelijkse ‘opgaan in God’.
De titel van de lezing is:

“Brandend verlangen om op te
gaan in God”
Wat is dat toch met dat woord God, dat alles naar zich toe trekt en een vreemd verlangen wekt?
Of ben ik gek als ik naar God verlang?
Is God in deze tijd niet een kansloos thema?
Wat zeg ik eigenlijk als ik God zeg?
Een ervaring?
Maar welke ervaring wil ik er dan mee duiden?
En is het woord God niet te belast?
Moeten we kiezen voor een ander woord of
op z’n minst anders spreken over God?
Wat blijft er dan van God over?
En van het verlangen naar God?

Moet je diepgelovig zijn om dat te doen?
Dat verlangen – wat betekent dat concreet?
Hoe vul je dat in in het leven van alledag?
En wat doet het met je?
Verlangen naar God, ja, maar hoe zit het
dan met de mens?
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?
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.
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
Mijn liefste,
Mijn man, waarmee ik bijna 45 jaar getrouwd ben,
onze 3 zonen, hun partners en 3 kleinkinderen.
Onze jongens kwamen na hun studie niet terug
naar Zeeland. Dus reizen wij naar Maastricht,
Amsterdam en Berkel en Rodenrijs.
Laatst reden we over de Zeelandbrug, dat deed me
denken aan de tijd dat ik in Zeeland kwam wonen.
Het was 1964, er werd op de brug tol geheven. Om
familie in Brabant te bezoeken reden we door Goes
en over de 3baansweg bij Bergen op Zoom. In de
vakanties logeerde ik bij familie op de boerderij, zag
een kalf geboren worden en reed met paard en wagen mee om boodschappen te bezorgen. Een cultuurverschil met logeren in Den Haag. Daar gingen
we naar de Cineac en Panorama Mesdag of met lijn 11 naar het strand van Scheveningen.
Ik ben geboren in Werkendam en als kleuter verhuisd naar Aalsum (Fr.) waar ik, zoals de
“Schippers van de Kameleon”, een vrij leventje had. Het was voor mijn moeder, met 4
kleine kinderen, onmogelijk om mij naar de kleuterschool te brengen. Ik trok de wijde omgeving in. Met de schipper van de melkboot mocht ik meevaren; deze haalde de melkbussen op. Het hele avontuur duurde maar 8 maanden, want mijn moeder kon als Haagse niet
wennen in Friesland. We vertrokken naar Cothen (Utr.), ook dat was een mooie tijd. Na 6
jaar verhuisden we naar Zoutelande. Daar kwam ik in de 6e klas bij meester Schoenmaker.
Ik ben altijd in Zeeland blijven wonen. Mijn vader stierf plotseling toen ik 20 jaar was. Als
gezin bleven we ontheemd achter.
Met mijn zussen gaan we binnenkort terug naar onze roots om ons levensverhaal te schrijven en alles een plekje te geven.
Wat mij ook lief is: mijn vrienden waarmee ik schilder, sport, reis, tuinen, musea en theaters bezoek.
We maken plannen met hen om nog 1x naar Nepal te gaan. In 2014 kwam ik er voor de
eerste keer en bood hulp aan nadat er in 2015 een hevige aardbeving plaatsvond. Een
bergdorp vlakbij het epicentrum kreeg van ons eerst noodhulp, daarna hulp bij wederopbouw en nu een duwtje in de rug bij het opstarten van een koffieplantage. Met het idee
dat ze bij volgende tegenslagen financieel minder afhankelijk zijn. Hiervoor is ook in de
Koorkerkgemeenschap aandacht geweest.
Wij nodigden onze vrienden uit Kathmandu uit om naar Middelburg te komen, maakten
een kerkdienst mee, zongen op het Abdijplein, proefden hoe zout de zee was en namen
een kijkje in een caravan! Eng om op het platteland te lopen terwijl achter de dijk de zee
hoger is.
Als adviseur binnenhuisarchitectuur ben ik gepensioneerd, was vrijwilliger bij Panorama
Walcheren en nu als gastconservator betrokken bij het Polderhuismuseum in Westkapelle.
Het is fijn om maatschappelijk betrokken te zijn en hoop nog lang gezond te blijven.
In de Koorkerk heb ik samen met Joost, die uit Westkapelle komt, mijn plekje rechtsachter
in de kerk gevonden. Tijdens het koffiedrinken spreken we diverse mensen en het komt
regelmatig tot een goed gesprek. In de Koorkerk vind ik stof tot nadenken. Dat begon met
de bijeenkomsten over het “Onze Vader” met Klaas Hendrikse en gaat nu door bij Ineke.
De pen geef ik door aan Adrie le Clercq.
Ria Lievense-Lankhaar, Noordsingel 34, Middelburg

Colofon
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de inhoud van de
Vierpas.
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:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl
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

