juli - aug. 2022

Fijne Zomer!

Vierkante cirkels /Passer zoek?
Toen ik vorig jaar een paar beelden van vierpassen uit de Livraria Lello in Porto kreeg van
Tonny Vercouteren, was daar ook deze speelse
variant van de lokale designer João Machado
bij. Vast en zeker gebaseerd op het concept
van de vierpas, maar blijkbaar was de passer
zoek... Het is niet velen gegeven zó onorthodox anders te kijken naar de wereld, de traditie, het “gewone”. Wie kan hier nog een puntje
aan zuigen?
We gaan een periode in van rust, van recreatie,
van tot jezelf komen om je op te frissen voor
Livraria Lello in Porto
een nieuwe start. Ook met de uitdaging om
eens anders te kijken. Dat ligt vrijzinnigen wel, zeggen ze. Maar wie durft ècht? Een vruchtbare vakantieperiode toegewenst! Wim Wattel

Gesprekskring Vele talen, in alles de liefde
Een oefening in gevoeligheid voor het goddelijke in het alledaagse. De leidraad van deze kring is het fraai uitgegeven, gelijknamige boek met tien essays van predikanten, werkzaam in kerk,
gevangenis en verpleeghuis. Het is geschreven bij het jaarthema
van de Remonstranten. Zeker zo belangrijk is de vormgeving.
Beeldend kunstenaars zorgden voor een bijzondere typografische leeservaring.
De schrijvers willen ons ‘meenemen op ontdekkingstocht naar de
liefde in de wereld om ons heen’, om ‘verwondering en nieuwsgierigheid op te wekken’ en ons te oefenen ‘In gevoeligheid’, volgens
het Woord vooraf. In alle diversiteit worden verschillende ‘talen’ verkend. Van de taal van
de natuur (zeewieren), de taal van de stilte, tot de kracht van de eigen taal, als Nederlands
je tweede taal is, omdat je in Duitsland bent geboren, of in Friesland, of als je doof bent
en gebarentaal je eerste taal is. Ieder hoofdstuk vertrekt vanuit een heel eigen invalshoek.
Dat zorgt voor een boeiend geheel, waarin voldoende ruimte is voor eigen associaties en
gedachten.
In ieder hoofdstuk gaan de schrijvers bovendien in gesprek met een zelfgekozen partner
om zijn of haar eigen vraag nog scherper in beeld te krijgen. Ook dat draagt bij aan de veelstemmigheid – de vele talen – die aan bod komen. In alle bijdragen klinkt de liefde door, als
zorgvuldige, tedere, liefdevolle aandacht voor het bijzondere van de ander en het andere.
De gesprekskring is maandelijks, tien maal van september tot juni. ’s Middags of ’s avonds.
Deelname is ook mogelijk op ieder van de bijeenkomsten apart. Wel graag het boekjes aanschaffen: Vele talen, in alles de liefde, Landelijk bureau Remonstranten, info@remonstranten.org of 030 2316970. Kosten E 19,95 + verzendkosten. Graag naam, adres en postcode
vermelden. Of via de Drvkkery.
We komen bij elkaar in de bestuurskamer van de Koorkerk. Maandagen 19 september, 10
oktober, 21 november, 12 december, 9 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 12
juni.
S.v.p. aanmelden bij Joep de Valk, 0653 391524 of j.devalk@telfort.nl.

Vanuit de Kerkenraad
Toevalligerwijs stuitte ik kort geleden op een documentaire van VPRO Tegenlicht uit
2012 met de veelbelovende titel ‘Groen goud’. Voor iemand die in zijn dagelijks werk bezig is met verduurzaming is dat een aansprekende titel. En ik moet zeggen, het terugkijken van deze documentaire was meer dan de moeite waard. Een belangrijke rol is weggelegd voor Ibrahim Abouleish, die met zijn initiatief SEKEM waardevolle grond heeft
teruggewonnen op de woestijn. Maar er is meer dan landschapsherstel: mensen voelen
zich betrokken, vormen met elkaar een gemeenschap, hebben aandacht voor natuurlijke balans en hebben weer een bron van bestaan. Deze waarden zijn inmiddels verwoord in vier kernwaarden die ook elders navolging vinden: werk en leef vanuit passie
en inspiratie, investeer in sociaal kapitaal (gemeenschap, opleiding, werk), realiseer een
ecologische balans en creëer een duurzaam verdienmodel. In een samenleving waar wij
staan voor grote vraagstukken als stikstofproblematiek, klimaatverandering, roofbouw
op onze aarde e.d. zijn dit waarden die ons een handvat kunnen bieden. Op grote schaal
maar ook in ons kerkelijk en dagelijks leven. Met in ons achterhoofd de wetenschap dat
als wij individueel verandering brengen dat uiteindelijk impact zal hebben.

Beroepingsproces
De formele hobbels zijn ten tijde van dit schrijven nagenoeg genomen. Op basis van
de uitgangspunten zoals met elkaar gedeeld op de gemeenteavond van 24 januari jl.
en met gebruikmaking van wat er uit de archieven is opgedoken hebben wij ons beleidsdocument klaargemaakt. Dit is leidend voor het aanvragen van toestemming om
formeel de beroepingsprocedure te kunnen opstarten. Wij verwachten op korte termijn
uitsluitsel. Verder zijn inmiddels mensen benaderd met de vraag of zij zitting willen nemen in de aan te stellen beroepingscommissie. Op de gemeenteavond van 27 juni a.s.
zijn deze namen met u gedeeld. De eerste klus die de commissie zal oppakken is het
formuleren van de profielschets op basis van uw input en het beleidsplan. Wij houden u
op de hoogte over de voortgang van dit belangrijke proces!

Structuur
De conceptstatutenwijziging van de VVHM naar Vereniging Koorkerk is juridisch voorbereid. De voorstellen zullen op de gemeenteavond worden besproken en vervolgens
willen wij de definitieve statutenwijziging op 5 en 12 september aan u voorleggen. Het
feit dat wij naar verwachting hiervoor twee keer bij elkaar zullen moeten komen hangt
samen met het statutair vereiste aantal aanwezigen bij de stemming.
Daarnaast wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de bestuursovereenkomst tussen de VVHM (straks Vereniging Koorkerk, VK), de RGMZ en de Koorkerkwijkgemeente.
Wij verwachten dat wij dit alles in dit najaar kunnen afronden. Een afsluiting van een
belangrijk en intensief proces!
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Kerkdiensten
3 juli 2022
Ds. Dinie Eerland

10 juli 2022
Ds. Pim Steenbergen

17 juli 2022
Ds. Monique van Zoest

24 juli 2022
Ds. Aries van Meeteren

31 juli 2022
Ds. Joep de Valk

7 augustus 2022
Ds. Wilma Hartogsveld

14 augustus 2022
Ds. Foekje Dijk

21 augustus 2022
Ds. Martijn Junte

28 augustus 2022
Ds. Tom Rijken

4 september 2022
Ds. Martijn Junte

Splitsing
Inmiddels heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen de drie PKN wijkgemeenten in Middelburg en een tweetal kandidaten om een bindend voorstel te doen
voor de vermogensverdeling. Ook is de eerste verkenning gedaan welke onderwerpen
vallen onder het advies en wat exact wordt bedoeld met de term ‘bindend’. Daarbij
speelt natuurlijk ook een rol wat de formele positie is van de kerkenraad en de gemeenten. Complexe materie waarbij nog wel een aantal gesprekken zal moeten volgen voordat de adviseurs hun werk kunnen oppakken.
Teus Baars

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas
Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas.
De Vierpas van september verschijnt omstreeks 28 augustus 2022.
Kopij dient uiterlijk 19 augustus 2022 per e-mail te worden aangeleverd bij de
redacteur, Adrie le Clercq. Zijn e-mailadres is: adeleclercq@zeelandnet.nl
Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte e-mail of
bijlage.

11 september 2022
Ds. Alke Liebich

18 september 2022
Ds. Wim van Goch

25 september 2022
Ds. Ivo de Jong

Bij de diensten
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Zondag 28 augustus
2022, ds. Tom Rijken
Op deze zondag mag ik als
Doopsgezind predikant te
Breda, nu als gast bij jullie
voorgaan.
In het oecumenisch leesrooster komt Lucas 14 vers
1 en 7 - 14 aan de orde. Het
bezoek van Jezus bij een
vooraanstaande Farizeeër,
een boeiende en leerzame
tekst. Het gaat om een
omgekeerde wereld, net
zoals de clown de wereld
steeds weer omkeert en ons
laat lachen. Zo is Jezus hier
de clown voor de Farizeeën
en kan hij ons laten lachen.
Ja, waar kunnen mensen
zich toch allemaal druk over
maken!
Tevens zal ik het verhaal
van de Biddende clown van
Boukje Offringa vertellen.
Ds. Tom Rijken

Zondag 3 juli 2022,
ds. Dinie Eerland-van Vliet
Thema: ‘De Vrouwelijke kant van God’
Ik ben met het thema ‘De Vrouwelijke kant van God’
op zoek gegaan naar hoe in de Bijbel de moederfiguur van onze Schepper belicht wordt.
In verschillende Wereldreligies komen vrouwelijke en
mannelijke beelden van het goddelijke voor.
De term ‘Moeder Aarde’, waar alle levende wezens te
vinden zijn, geeft mijns inziens al aan, dat leven en
baren met elkaar te maken hebben.
Hoe komt het dat in de Christelijke traditie het Vaderbeeld zo sterk aanwezig is?
Maria heeft als, Moeder van de Mensenzoon Jezus,
ook laten zien hoe zij betrokken is op het dagelijks
Hildegard van Bingen
... de
moederlijke liefde
leven van mensen en spreekt haar Zoon daar ook op
aan.
van Gods omhelzing .
Met u laat ik mij verrassen wat er in het thema ontdekt en gevonden wordt.
Van harte welkom in deze ontmoeting.
Met hartelijke groet,
Ds.Dinie Eerland-van Vliet

Zondag 10 juli 2022, ds. Pim Steenbergen
In deze viering zullen we stilstaan bij een trend in zelfhulp- en managementboeken over je
innerlijke rust bewaren onder alle omstandigheden.
Schaatser Mark Tuitert schreef het boekje Drive, train je stoïcijnse mindset. Over de balans
vinden tussen presteren, actief zijn én in kalmte aanvaarden wat je niet kunt veranderen. Dat
hielp hem in een moeilijke periode in zijn leven.
Dit onderscheid komen we tegen bij menig antieke Griekse filosoof. Kernbegrip is ‘onbewogenheid’ / ‘gelijkmoedigheid’. Lichtend voorbeeld: Socrates die in kalmte de gifbeker drinkt.
In het Liedboek staat op pag. 1448 een klein gebed , waarin sprake is van kalmte om te aanvaarden en moed om te veranderen. Een gebed in stoïcijnse sfeer?
Voor wie nadenkt over ‘innerlijke kalmte’ (christelijk: de vrede van God; boeddhistisch: gelijkmoedigheid) gaat een wereld open, want wie zoekt nu niet innerlijk rust en zekerheid? Of
moet je nu juist dat zoeken (en al die boeken vol tips) loslaten? Maar tsja , ‘loslaten’ is inmiddels een wat sleetse term geworden.
Welk licht werpt dit alles op Jezus die achter in een boot ligt te slapen midden in een storm?
Hij is volkomen kalm, maar even later vol emotie als hij de wind bestraft!
Ds. Pim Steenbergen

Zondag 24 juli 2022, ds. Aries van Meeteren
Het heeft me altijd wat verbaasd dat het verhaal van Noach het zo goed doet als kinderverhaal. Ook op menig kinderdagverblijf is een
speelgoedark te vinden. Terwijl het toch een
buitengewoon duister verhaal is. Een verontrustend verhaal zelfs. Maar gelukkig is het ook een
verhaal met een barst waarlangs licht kan binnenkomen. We gaan zondag 24 juli op zoek naar
dat licht: licht om in te gaan, licht om in te leven.
Ds. Aries van Meeteren

Taakgroep Diaconaat
Rapportage gehouden collectes
Tijdens de diensten in mei is er middels de collectes, de wijkkas en Givt het volgende
ontvangen:
Op 1 mei voor kerkherstel en opbouw in Syrië € 174,95. Op 8 mei voor de opvang van
de voor geweld gevluchte 2 miljoen christenen en moslims in Noord-Nigeria € 268,00.
Ondersteuning van het klimaatproject in Ethiopië op 15 mei bracht € 184,80 op. De door
Middelburgse kerken georganiseerde actie vakantietasjes voor 1.250 kinderen, die dat
van huis uit niet krijgen, leverde op 22 mei € 165,20 op.
Daarop aansluitend mag de ruime gift van € 500,00 van de RGMZ voor deze actie niet
onvermeld blijven. Die tasjes kunnen daardoor extra gevuld worden.
En tot slot werd op 29 mei voor het klimaatproject van boerinnen in Kameroen € 142,65
opgehaald.
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze diaconale doelen.

Jaarlijkse besteding algemene diaconale collectes
Uit de algemene diaconale inkomsten van de 3 PGM-kerken bekostigt het College van
Diakenen een enkele particuliere ondersteuningsaanvraag, op verzoek van Kerk in Actie acute noodhulp op vooral mondiaal niveau, gezamenlijke activiteiten als de kerstpakkettenactie voor Torentijd en DOOR en, tot een bedrag van € 40.000, een 40 tal kleine
diaconale projecten.
We geven een aantal voorbeelden uit de toewijzingslijst voor 2022 die hopelijk het belang
van de toekenning uit de algemene diaconale inkomsten aan deze projecten duidelijk
maakt.
* Vluchtelingenwerk € 7.000: noodhulp door Kerk in Actie, Amnesty International en Christian Refugee Relief.
* Voor opvang van verslaafden en ondersteuning in de jeugdhulpverlening € 9.000: o.a.
De Herberg, St. Hadassah, St. Leergeld Walcheren, Project Ewong’On van St. Kilimanjaro.
* Maatschappelijke zorg € 15.000: o.a. St. Ontmoeting, de Luisterlijn, City Seeds Middelburg, Schuldhulp Middelburg, St. Present Walcheren, Mission to Seafarers Vlissingen, St.
Juntos Contigo, Gevangenen-zorg Nederland.
* Ontwikkelingssamenwerking € 9.000: opvang straatmeisjes in Ghana (Kerk in Actie),
hulpverlening trauma’s bij kinderen (Kerk in Actie), Tamar Center Thailand, St. Dorcas, Kuron e.a.
* Kleine bedragen voor kleinschalige projecten, vaak met vrijwilligers werkend, maar van
veel belang.

Collectes in juli en augustus
Tijdens de zomerperiode worden voor 3 doelen collectes gehouden.
*Een algemene diaconale collecte op de zondagen 24 juli, 7 en 28 augustus. Voor de
bestemming daarvan hebt u bovenstaand een beeld gekregen.
Rek.nr. NL50 RABO 0385 382 871 t.n.v. Centrale Diaconie PGM o.v.v. alg. diac. collecte plus
datum.
*Aan de oproep van Kerk in Actie om te collecteren voor noodhulp tegen de hongersnood in de Hoorn van Afrika willen we op 10, 17 en 31 juli weer gehoor geven. Daarvoor
wordt aan de deur een flyer uitgereikt. Rek.nr. NL89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v.
Noodhulp Oost Afrika.
*Aan de 2 tijdens de zomerperiode in het collecterooster 2022 van de PKN/Kerk in Actie
opgenomen projecten nemen we eveneens deel.
Op 3 juli is de werelddiaconale collecte bestemd voor het onderwijs aan kansarme
kasteloze Dalit-kinderen in India. Op 14 augustus is de zendingscollecte van Kerk in Actie
bestemd voor projecten tegen armoede op het platteland van Egypte van de KoptischOrthodoxe kerk.
Als we die tijdig ontvangen, zullen voor deze collectes bij de deur flyers uitgereikt worden.
Rek. nr. NL89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Dalit project (3/7) en project Egypte
(14/8).
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Verdere activiteiten
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*Het jaarthema van de PKN voor 2022-2023 is Aan tafel!, waarin gemeenten opgeroepen
worden aan de slag te gaan met het begrip maaltijd. Van spiritueel: de tafelviering, tot
praktisch: de Voedselbank.
Wat dat laatste betreft, willen we nog melden dat, na de teleurstellende afwijzing van
een jaarlijkse subsidie door de meerderheid in de gemeenteraad van Vlissingen, vanuit
de PGM de verdere ontwikkeling nauwgezet gevolgd wordt. De zo noodzakelijke bouw
van een sociaal warenhuis in Middelburg, dat o.a. aan de Voedsel- en Kledingbanken
een adequaat onderdak biedt, mag niet in gevaar komen; laat staan afgeblazen worden.
* De energieactie Geef Gas! om aan mensen voor wie de gedeeltelijke nationale compensatie onvoldoende soelaas biedt, een extra bijdrage te verstrekken uit bijdragen van
mensen die deze tegemoetkoming niet persé nodig hebben, is op Walcheren maar half
gelukt. Van de daarvoor
benodigde € 30.000 is ongeveer de helft aan bijdragen ontvangen. Als de actie nog een
vervolg krijgt, dan zullen we u daarover informeren.
*M.b.t. de opvang en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen is, naast de gemeentelijke inzet voor huisvesting en leefgeld, nog veel particuliere inzet nodig rond
huisvesting, kontakten en vooral taallessen. Maar ook hier zal de waarschuwing van
president Zelenski, dat door gewenning de aandacht voor het drama in Oekraïne dreigt
te verslappen, ter harte genomen moeten worden.
Namens de taakgroep Diaconaat,
Jan Janse, email: janjansezeeland@gmail.com

10 juli presentatie nieuw boek Wim en Eliane Jansen in de Koorkerk
‘Ik zou een pleister op duizend wonden willen zijn’. Deze beroemde uitspraak van Etty
Hillesum is de drijfveer geweest in het leven van Wim en Eliane Jansen, in hun liefde voor
elkaar en hun kinderen en hun liefde voor kwetsbare mensen. In het openstellen van
hun gezin en in de keuzes van hun werk, Wim in schrijven en pastoraat en Eliane in het
Speciaal Onderwijs. Zij hebben over hun leven samen, ruim een halve eeuw, een gezamenlijk boek geschreven, om en om een hoofdstuk vanuit het eigen perspectief. Het
verhaal van een steeds zich verdiepende liefde. Zij beschrijven hoe zij vanuit dit Godsgeschenk hebben getracht een pleister en een pleisterplaats te zijn voor anderen. Maar
het boek is ook het verslag van ‘een theologische zwerftocht, een mystieke zwerftocht.
De avonturen van een leven met God, in veel liefde en geluk, maar ook veel pijn, ziekte
en dood’.
Titel: Twee zwervers verliefd – van pleisterplaats naar pleisterplaats.
De presentatie, verkoop en het signeren vinden weer plaats in de Koorkerk, op zondag 10
juli. Inloop vanaf 15.00 uur. Inleider: dr. Eeuwout Klootwijk, predikant pg Oost-Souburg
en schrijver van o.m. De appel van Adam en Eva – liefde en seksualiteit in bijbelse en
buitenbijbelse verhalen.
Iedereen is van harte welkom.

Concerten juli/augustus
Lange Jan Project
Locatie:
Koorkerk
Datum en tijd:
donderdagmiddag 15.00 – 15.30 uur

7 juli		

Lise de Munck, dwarsfluit en

		

Steven Knieriem, piano/orgel

21 juli		

Rudi de Munck, orgel en

		

Mart de Munck, hobo

28 juli		
4 augustus
11 augustus
18 augustus
1 september

Amber Mertens, piano
Henk Groeneweg, orgel
Gerda Schraven, sopraan en Edu de Goffau, piano
Jan Wisse, orgel
Maaike van der Heijdt, fluit en Rien Balkenende, piano

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen
Programma 2022-2023
27 september 2022
De heer Bob Viveen geeft een lezing over Oekraïne. Hij zal ingaan op de geschiedenis,
de actualiteit en de toekomst.

25 oktober 2022
De heer Wim Pijls geeft een lezing over de componist Mahler in Wenen en Amsterdam.

22 november 2022
Mevrouw Marjan Ruiter geeft een lezing over het project “Ons dorp en de zee”. De tentoonstelling hierover zal binnenkort te zien zijn in het Zeeuws Museum en op Station
Middelburg.

24 januari 2023
De heer Wolter Koster geeft een lezing over het Humanisme.

28 februari 2023
De heer René Heinrichs geeft een lezing over Pelgrimstochten.

28 maart 2023
Mevrouw Trees Verwilligen geeft een lezing over “Het tot stand komen en de restauratie
van schilderijen, door de tijd heen”.

25 april 2023
De heer Joost Bakker geeft een lezing over de schilderes Marlow Moss.
Alle lezingen worden gegeven in Hof van Buren, Nassaulaan Middelburg. We starten
met een lunch om 12 uur, waarna de lezing volgt om 13 uur. Meer informatie over de
sprekers en de inhoud van de lezing komt in de Vierpas van september 2022.
José Viveen, secretaris
jviveen@zeelandnet.nl 0118-593312 0641764221
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Uitstap naar remonstrantse buurgemeente Sommelsdijk,
zondagochtend 3 juli
Graag willen wij het afgelaste
uitje van
vorig jaar nu
door laten
gaan. Het is
traditie dat
de RGMZ
eens in het
jaar een
uitstapje organiseert. Het is
ook traditie dat iedereen in
de Koorkerk vanzelfsprekend
welkom is bij die uitstapjes.
Dit jaar willen wij naar onze
dichtstbijzijnde remonstrantse buren, de gemeente Sommelsdijk, op Goeree-Overflakkee. Het is een piepkleine
gemeente. In een woonhuis
is een kerkzaal ingericht. De
voorzitter woont boven de
kerkzaal en de gemeente bestaat uit enkele tientallen leden en vrienden. De ene week
is er een dienst, de andere
week een gesprekskring op
zondagochtend.
Op zondagochtend 3 juli bezoeken wij deze betrokken
mensen. Kerkdienst, lunch met
de Sommelsdijkers aan een
lange tafel, wandeling door
het mooie stadje onder leiding
van een gemeentelid die ook
werkzaam is bij het plaatselijke
museum, thee na, en om drie
uur weer huiswaarts. Vervoer
wordt geregeld door chauffeurs met auto te koppelen aan
meerijders.

Tot nu toe hebben tien Koorkerkers zich aangemeld. Er
is nog plaats voor zeker tien
meer. Heeft u belangstelling
voor het burenbezoek op zondagochtend 3 juli?
Laat u het ons dan weten via
Esther Meulblok emeulblok@
gmail.com / 0615 650995 of
bij Joep de Valk j.devalk@telfort.nl / 0653 391524

Boekenmarkt
In mei, en wellicht ook in juni, zitten we qua
verkoop in een rustige periode. Iedereen hoopt
natuurlijk dat dit de stilte voor de storm is. We
hebben trouwens tot nu toe al wel het schitterende bedrag van rond de €3.500 binnengehaald
en dan moet de zomervakantie nog beginnen.
Zoals al eerder gemeld, komt een belangrijke bijdrage uit de categorie Zeer Bijzondere Boeken
(ZBB). We zijn dan ook blij dat er steeds nieuwe
voorraad binnenkomt waaronder ZBB, die absoluut een hogere prijs ver-dienen dan €2,00.
We hoeven sowieso niet bang te zijn dat we met
lege planken te maken krijgen. In onze opslag, die we dankzij Willy Nieuwkoop hebben
weten te bemachtigen, staan nog steeds stapels goed gevulde dozen. Het logistieke proces
loopt gesmeerd.
Boeken worden opgehaald, meestal door Tom Lijftogt, worden afgeleverd bij de opslag, Jan
Janse en Willy selecteren de koopwaar en Willy verslijt haar autobanden met het heen en
weer crossen tussen opslag, Koorkerk en oud papiercontainers. Werk genoeg, ook voor Hans
Vreeke die de financiële zaken weer op een rij zet na een welverdiende vakantie.
Naast de ZBB hebben we een
nieuwe categorie opgezet.
De KKK. Kleine boekjes voor
Kleine mensjes voor een
Kleine prijs. Kinderboeken
hadden tot nu toe niet zo
onze aandacht gehad. Om
ze beter verkoopbaar te
maken waren veel kinderboeken als setjes samengebonden. Daarmee meenden
we kinderboeken aantrekkelijker te maken. Maar Barbara Schorer heeft zich op
een gegeven moment over
deze boeken ontfermd. Zij
zag in dat kinderen juist ‘dat
ene boek willen’ en niet al
die andere waarmee het met
een elastiekje gebundeld is.
De KKK gaan nu afzonderlijk
voor €0,50 per stuk over de
toonbank.
Zo zijn we blij met alle vrijwilligers, want er is niemand die
alleen maar op de winkel wil
passen. Iedereen steekt zijn
handen uit de mouwen voor
allerhande klussen en geeft advies en verbetertips. En ook al is het dan nu een wat rustiger
periode, nieuwe vrijwilligers blijven altijd van harte welkom. Dus als u vakantie heeft en
uw vlucht is geschrapt, dan kunt u op de Boekenmarkt een prima alternatieve bestemming
vinden.
Het Boekenmarkt Team

Allemaal de liefste
Samen met Jenny ben ik nu zo’n jaar of 7 lid van de Koorkerkgemeenschap. Het deelnemen aan kerkdiensten, online of lijfelijk aanwezig, ervaar ik als rustmomenten en inspiratie voor de ziel. We hebben met plezier deelgenomen
aan het zogenaamde Bouwteam om een weg te vinden
voor onze gemeenschap in de komende jaren. Het Toekomstperspectief Koorkerkgemeenschap spreekt ons aan.
Daarom hier een bijdrage met gedachten over de verdere
invulling daarvan.
Onze Aarde verkeert in zwaar weer door ons eigen toedoen. De christelijke cultuur is daar samen met het westerse verlichtingsdenken mede debet aan. De algemene
vaak onbewuste ideeën dat ‘de natuur’ er is om over te
heersen ten bate van ons mensen en dat met ons verstand
en wetenschappelijk onderzoek alles wat misgaat wel weer op te lossen is, blijken op vele
fronten niet juist te zijn.
Wij veranderen het klimaat. Het wordt te warm, te droog, te nat en de zeespiegel gaat sneller stijgen. Vele soorten sterven uit, we vervuilen onze leefomgeving met allerhande gifstoffen en heel veel plastic deeltjes. Nieuwe ziektes ontwikkelen zich. Veel is niet meer terug te
draaien. We kunnen wel bijsturen.
De consequentie is dat we onze levenswijze niet kunnen handhaven, want als we iedereen
op aarde dat zouden gunnen – en waarom niet – dan hebben we vier Aarde’s nodig. En we
hebben er maar één. Niet economische groei, maar groei van welzijn en rechtvaardige herverdeling zijn de noodzakelijke strategieën voor een leefbare aarde.
De grote uitdaging zit hem in de filosofie waarmee we als bepalend deel van de mensheid
met de politieke macht en de macht van het kapitaal de problemen benaderen. De filosoof
Bruno Latour schrijft daar behartenswaardige dingen over. In het net verschenen boek ‘De
constructie van de wereld’ worden de inzichten van Latour goed beschreven door Arjen
Kleinherenbrink. Het boek Groene Theologie – het beste theologische boek 2019 – van Trees
van Montfoort geeft een beeld van hoe bijbelteksten ook ecologischer kunnen worden gelezen dan meestal gedaan wordt. En het net nieuwe boek ‘De heilige natuur’ van Karen Armstrong geeft aan dat we de natuur en onze relatie daarmee weer als heilig zouden moeten
gaan ervaren. Pas dan zullen we weer vanuit ons hart en de liefde voor al het leven de goede
kant op kunnen sturen met elkaar.
De weg die Bruno aangeeft is om lokaal alle bepalende ‘actor-netwerken’ in beeld te brengen
met elkaar en vervolgens met elkaar weer te ‘aarden’, of, in kerkelijke termen, onszelf weer ‘in
de schepping te zetten’ i.p.v. erbuiten te blijven. Als we dat niet gaan doen, dan zal de Aarde
op den duur zonder of met heel weinig van ons mensen verder gaan na een periode van veel
ellende. Want er zullen ruzies en oorlogen ontstaan over schaarse artikelen en zeker over qua
klimaat nog leefbare delen van de wereld.
Het lijkt bijna niet te doen, maar we zullen wel moeten. En
we willen het toch ook? Hoe eerder we beginnen hoe beter.
Gezien de leeftijden van de leden van onze Koorkerkgemeenschap zal het onze tijd wel duren, maar we zijn het de
generaties na ons verplicht aan de slag te gaan. We kunnen
het niet alleen. We mogen het samen met anderen doen.
Het Toekomstperspectief Koorkerkgemeenschap biedt de
aanknopingspunten voor het innemen van een (mede-)initiërende en verbindende rol in de allereerst noodzakelijke
bewustwording en inspiratie vanuit het grotere, het mythische, de liefde en in de daaruit volgende praktische acties.
De hele aarde de liefste!
Ik geef de pen door aan José Baars.
Leo Adriaanse

Colofon
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de
kerkenraad: VVHM bestuur en
RGMZ bestuur:
Scriba: Luuk,
scriba@koorkerk.nl of tweede
secretaris: Esther Meulblok tel.:
0113-562531 of
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster:
Henk Kappers 0118-639420
Organisten : Martin van der
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is
Els op zaterdagavond bereikbaar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Johan Klumpenaar 06-54338574
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk 06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v.
VVHM Wijkkas Koorkerkgemeenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden
Middelburg
• RGMZ: NL38 INGB 0000
630321 t.n.v. penningmeester
RGMZ Middelburg

