NIEUWSBRIEF
In dit nummer:
- meditatie
- vanuit het bestuur
- uit de ledenkring
2 september 2017

25e jaargang, nummer 1

MEDITATIE
SCHOONHEID
Psalm 50:2 “Uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans”.
De vakanties zijn weer achter de rug. Ik hoop dat we allemaal, of het nu thuis was of in den
vreemde, van schoonheid hebben kunnen genieten. Voor mij persoonlijk gold dat zeker. De
Ardennen, Frankrijk, Zwitserland en Italië, m.n. van de bergen geniet ik met volle teugen.
Het nieuwe seizoen in 2017 van het Holland Koor bepaalde mij bij het thema “Schoonheid”.
Waarom? Door onze concerten in het voorjaar en m.n. door wat we zongen als derde lied.
Psalm 111 de twee coupletten. Ik weet niet of je een cd grijs kunt draaien maar op onze
laatste cd met dat majestueuze Hinsz orgel in de Bovenkerk in Kampen met werkelijk
geweldig orgelspel van Ronald, zet ik de speler bij deze Psalm steeds op herhaling.
Die Psalm opent er mee, in de berijmde versie, dat wij de Here God van harte loven in het
midden van Jeruzalem. We belijden dat Zijn daden werkelijk groot zijn. En dan komt het: “Hij
doet, wie lust heeft aan Zijn leer, de schoonheid van Zijn heil aanschouwen. De schoonheid
van Gods heil aanschouwen. Die zin raakt en fascineert me steeds opnieuw, maar waar gaat
het over?
Eerst iets over schoonheid. Wij mensen hebben schoonheid nodig om ervan te kunnen
genieten, het tilt ons op uit ons alledaagse bestaan. Schoonheid heeft iets verhevens in zich.
In het moderne Hebreeuws hoor je nog wel eens dat als iets mooi of leuk is dat het “joffi” is.
Ons woord jofel komt daar vandaan.
Als de Bijbel over schoonheid spreekt waar gaat het dan over? Het woord heeft te maken
met “schijnen, licht voortbrengen, stralen”. Maar onze Psalm gaat over de schoonheid van
Gods heil. Wat of beter Wie, is Gods heil? De Here Jezus! Maar wat is de schoonheid van
een man van ongeveer 33 jaar oud hangend aan een kruis, bespuwd en bloedend uit vele
wonden? Dat is niet vol van schoonheid, dat is menselijkerwijs gesproken, afschuwelijk.
Drie dagen na Zijn kruisdood echter werd alles anders en toen konden we de schoonheid
van Gods heil aanschouwen. Zijn opstanding, Zijn overwinning, dat is het mooiste wat er is.
De schoonheid van Gods heil bezingen, maar waar dan? In het midden van Jeruzalem. Dat
kan weer. DAT KAN WEER!! Dat kan weer na het onvoorstelbare dieptepunt in de
geschiedenis van het Jodendom en daarmee ook van de Gemeente van de Here Jezus: de
Holocaust. Alle schoonheid werd verpletterd onder dreunende soldatenlaarzen. Daar was
alleen maar gruwelijkheid en totale ontering met de genocide op 6 miljoen Joodse mensen
waaronder anderhalf miljoen nog vaak heel jonge kinderen. Maar drie jaar later, in 1948 en
dat is dus volgend jaar 70 jaar geleden, zendt God verlossing en de moderne staat Israël
komt er. Opnieuw. Wat een mooi land, wat een mooie mensen, wat een schoonheid van de
Almachtige God. Daar zingen we als Holland Koor van. Dat willen we goed doen, dat willen
we mooi doen, in schoonheid en daar werken we ook voor. Neem daar anderen mee naar
toe. Het zou toch mooi zijn als we zo meer mensen van Gods schoonheid kunnen laten
genieten!
Kijk nog eens naar de tekst waar we mee begonnen uit Psalm 50. Uit Sion, beeld van Israël,
van Jeruzalem, de volkomen schoonheid, zo wordt Sion dus genoemd, verschijnt God in

lichtglans. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg! Echte schoonheid, dat zie je in Israël als
je de plaatsen bezoekt waar echte geschiedenis geschreven werd.
Wat God doet en gaat doen, dat willen we in 2018, een historisch jaar, als Holland Koor
opnieuw gaan aanschouwen. Dat mag u niet missen. Gaat u mee?
Ds. Kees van Velzen
VANUIT HET BESTUUR
LONDENREIS
Terwijl u misschien heerlijk op vakantie was of wellicht gewoon aan het werk tijdens de
afgelopen twee maanden, zijn onze dirigent Jan Quintus, Jan Roest, Maarten Ouweneel en
Margje Markerink bezig geweest met de voorbereidingen van beide reizen.
Van alleen dirigent van ons koor werd Jan Quintus opeens de muzikale leider voor het hele
programma in de Royal Albert Hall in Londen, dus dat veranderde wel zijn bemoeienissen
met het geheel. Vandaar dat hij vaak op en neer naar Londen vloog. Weinig stad gezien,
meestal zaten we bij het vliegveld of meteen op kantoor, nadat we eerst een uur in de metro
zaten om daar te komen.
Maar we doen het niet voor niets! Het belooft een mooi en gevarieerd programma te worden,
waarin u, buiten het HOLLAND-KOOR, solisten, dansers, een klezmer orkest, nog een koor,
sprekers en natuurlijk onze eigen Noortje, Jan en Ronald zult horen en dat alles onder
leiding van Jan Quintus!
Kijk ook eens op Wikipedia bij https://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring over de
achtergrond van de Balfour verklaring.
Binnenkort hopen we nogmaals naar Londen te gaan om de ‘puntjes op de i’ te zetten.
Een dezer weken ontvangt u via onze penningmeester de factuur van deze reis. Mocht er
iets niet kloppen op uw factuur wilt u dit dan z.s.m. melden via info@hollandkoor.nl.
In eerste instantie krijgen de leden en supporters die zich voor de sluitingsdatum hebben
aangemeld deze factuur toegestuurd per mail of per post.
De overige leden op de wachtlijst moeten helaas nog iets geduld hebben. U hoort z.s.m. van
ons. De beschikbare kamers blijven een probleem, vanwege een grote beurs die dan ook net
in Londen plaatsvindt.
Helaas moesten enkele leden alweer afzeggen, dus die plekken worden opgevuld met de
‘wachtlijsters’.

Er zijn nog behoorlijk wat koorleden die hun nieuwe paspoort kopie voor deze
reis moeten opsturen. Wilt u dat z.s.m. doen!! Wij hebben uw nummer nodig
voor de boot en de Royal Albert Hall.
ISRAELREIS 2018
Ook Israël werd bezocht de afgelopen maand. Het was er erg warm, zelfs voor Israëlische
begrippen! Nu hebben wij daar weinig van gemerkt. Voor ons gold slechts ‘busje in en busje
uit èn kantoor in en kantoor uit’. Maandagmorgen heen en vrijdagmorgen alweer terug.
Heel veel mensen gesproken en veel afspraken gemaakt. Wij hopen echt dat de gemaakte
afspraken ook door kunnen gaan, want sommige zijn wel héél bijzonder.
Heel graag hadden wij de brochure op de eerste drie repetities van september
gepresenteerd, maar er moesten nog enkele antwoorden komen uit Israël, waardoor het
proces een beetje vertraagd werd.
De brochure komt eraan!
Wij hopen dat wij met een groot koor kunnen afreizen naar Israël om het Joodse volk te
feliciteren met het 70-jarige bestaan van de staat Israël. Hen te bemoedigen en met èn voor
hen te zingen over de machtige God van Abraham, Izak en Jacob. Dus..... heeft u nog
familieleden, vrienden, kennissen en mede-koorleden van uw andere koor, mede-kerkleden
of vult u zelf maar in, dan kunt u ze alvast inlichten dat zij zich kunnen aanmelden als
projectlid of supporter om dit bijzondere felicitatieconcert en natuurlijk de reis met het
HOLLAND-KOOR mee te maken.

Vergeet u ook niet de informatie die bij u binnenkomt via Facebook over het concert in
Londen en straks over de Israëlreis te delen met uw vrienden van Facebook. Alvast bedankt!
WAT IS DAT TOCH MET ONZE MANNELIJKE LEDEN?
Zoals u misschien nog weet is onze penningmeester Jan Roest net voor de laatste repetities
gevallen met zijn fiets en daarna geopereerd, Met hem gaat het gelukkig weer de goede kant
op en heeft hij al weer vele fietstochten gemaakt.
In zijn vakantie is ook onze voorzitter/secretaris Peter Knook gevallen. Inmiddels is zijn
operatie goed verlopen en revalideert hij nu thuis. Hij is ook alweer voorzichtig aan het werk.
Afgelopen week mailde Jannie Treur mij dat onze steun en toeverlaat voor het HOLLANDKOOR, Dirk Treur, ook ongelukkig was gevallen en eveneens geopereerd moest worden.
In ieder geval wensen wij jullie vanaf deze plaats veel beterschap toe!
Nieuwe site
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuwe site. Deze is nu onderdeel
geworden van de site van Christenen voor Israël, waarmee we en meer bezoekers op onze
pagina’s hebben en het ook makkelijker wordt om al onze activiteiten op te nemen in de
algemene agenda van CvI. Het is nu ook mogelijk veel meer nieuwsberichten en video’s te
plaatsen. Van harte welkom op www.hollandkoor.nl.
Downloaden bladmuziek
Op deze nieuwe site is het vanaf nu ook mogelijk om de bladmuziek te downloaden. Meer
informatie hierover volgt nog.
Nieuwe Facebook-pagina
Er is een nieuwe Facebookpagina (https://www.facebook.com/Holland-Koor1367354239970093/)! Voor de communicatie en uitstraling is het belangrijk om één pagina te
hebben en het vriendelijke verzoek is dan ook de andere pagina’s op te heffen.
Save the date!
Ga je mee naar Israël volgen jaar? Noteer dan vast in je agenda dat op zaterdag 8
september 2018 de informatiedag zal plaatsvinden. Net als de vorige keer zal dit weer zijn in
IJsselmuiden.
KOORBIJDRAGE
Eind augustus is de incasso uitgevoerd voor de koorbijdrage voor het 2e half jaar 2017.
Koorleden die hun koorbijdrage niet via incasso betalen worden gevraagd om ook op korte
termijn de (rest)bijdrage voor 2017 te voldoen.
BETALING RESTANTBEDRAG REIS LONDEN
In de 1e week van september hopen we de facturen te versturen aan de deelnemers van de
reis naar Londen. We zullen dat zoveel mogelijk per e-mail doen. Kijkt u daarom regelmatig
in uw mailbox a.u.b. De incasso van het verschuldigde restbedrag zal naar verwachting eind
2e week van september plaats vinden, omdat wij kort daarna de touroperator moeten
betalen.
ACTIVITEITEN HOLLAND KOOR
Er staan weer heel wat zaken op het programma. Het bestuur is druk bezig met de nodige
voorbereidingen. Allereerst volgt hieronder het schema van de repetities van de 2e helft van
2017. Het is belangrijk om de data alvast te noteren.

Repetitieschema
Voorthuizen

Goes

Hoogeveen

02 september
30 september
21 oktober
04 november

09 september
07 oktober
28 oktober
18 november

16 september
14 oktober
11 november
25 november

De repetities op 2 september, 9 september en 16 september, zullen tevens het karakter van
een ‘open’ repetitie hebben.
Het slotconcert zal D.V. zaterdag 9 december 2017 plaatsvinden. De exacte locatie
verneemt u later
UIT DE LEDENKRING
Zieken
• Jan Altena, Van Heekstraat 5, 7462 NH Rijssen, heeft in de vakantieperiode vrij
plotseling een hartoperatie moeten ondergaan. Hij heeft twee omleidingen gekregen.
Jan is dankbaar dat hij weer thuis is.
• Martha Braker, Zorgcentrum “Oldekinholt”, Kamer 216, Kemperstraat 2, 7901 CB
Hoogeveen. Martha heeft nog steeds therapie. De verbetering die er is, ervaart
Martha als één stap achteruit en twee vooruit.
• Ursula van Dongen-Dekkers, Anemoonflat 27, 4702 BV Roosendaal. Door de
medicatie heeft Ursula nog steeds weinig energie
• Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht. Dankzij de ergotherapie kan Els
wat meer. Ze wordt nog op de pijnpoli behandeld en krijgt injecties.
• Hans van Es, Jonagoldstraat 1, 4421 DW Kapelle. Een CT-scan heeft uitgewezen dat
de schouderblessure heel complex is. Hans is doorverwezen naar de Maartenskliniek
in Nijmegen.
• An Fekkes uit Putten verblijft in woonzorgcentrum “De Dillenburg”, 3851 PW Ermelo.
• Nel Hage Tholensestraat 63, 2583 NP Den Haag.
• Joukje Herder, Ferdinand Bolstraat 8, 8932 JP Leeuwarden. Joukje knapt niet erg op
• Anke Hordijk, Burg. A. van Walsumlaan 439, 3135 WN Vlaardingen. Anke heeft meer
pijn. Door de zieke alvleesklier is haar suiker heel hoog. Ze moet iedere dag spuiten.
Dat gebeurt door een wijkverpleegster. Anke blijft vol vertrouwen
• Lambert Kooij is 5 juli geopereerd. Er is een nier verwijderd. Lambert heeft de nier
gedoneerd aan zijn vrouw Adri. Beiden hebben de operatie goed doorstaan. Om aan
te sterken zijn ze zes weken in een zorghotel geweest en vanaf 19 augustus zijn ze
weer thuis: Spinnersdonk 308, 7326 HD Apeldoorn. Daar zullen ze verder
aansterken. Adri is in een rolstoel naar huis gegaan, want door het type antibioticum
dat is gebruikt i.v.m. afstotingsverschijnselen, zijn er scheurtjes in de achillespezen
ontstaan. Ze mag nu enige tijd niet lopen. Lambert en Adri voelen zich rijk gezegend
en zijn hun hemelse Vader dankbaar voor het goede verloop van de operaties, het
voorspoedig herstel en het goed functioneren van de nier bij Adri.
• Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum.
• Willy Nieuwenhuis, Granaathorst 383, 2592 TA Den Haag. Eind juli heeft Willy in het
ziekenhuis gelegen i.v.m. een zware blaasontsteking. Willy heeft nog weinig energie.
• Hendrik van der Plank, Punter 12-53, 8242 DA Lelystad. De galblaasoperatie is
inmiddels achter de rug, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Henk tobt nu met
een abces en een hardnekkige bacterie.

•

•
•

•

Leny Pronk uit Alphen aan de Rijn, Zorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2,
2324 EL Leiden. Leny is dankbaar voor de verzorging, maar heeft er moeite mee dat
ze zo’n kleine kamer heeft.
Riek Seinen van der Vlierd, Utrechtseweg 36, 1381 GP Weesp.
Adri van Veen, Ganzepad 22, 4251 VB Werkendam. Bij Adri is borstkanker
geconstateerd. Adri wordt inmiddels behandeld. Ze is met de vijfde kuur bezig. Dit
houdt in dat ze 1 dag per week wordt behandeld, 9 tot 12 weken lang.
Aad Zoetemeijer-Manintveld, Willem Barentszstraat 91, 3902 DJ Veenendaal. Hoewel
Aad door haar ziekte heeft moeten bedanken voor het Holland-Koor leven nog velen
met haar mee. Vandaar dat ze nog op deze lijst staat. Aad is bij een neuropsycholoog
geweest en die wilde graag een MRI-scan. Dat is 15 augustus gebeurd.

BEDANKT VOOR MEELEVEN
Alie Jansen in Voorthuizen hoopt vandaag weer in ons midden te zijn. De vele kaarten die ze
heeft ontvangen, hebben haar erg bemoedigd. Heel hartelijk dank.
Martha Braker-Padding wil graag iedereen bedanken voor de aandacht die ze heeft
ontvangen via bezoekjes, kaartjes of een telefoontje. Sinds november 2016 is Martha
noodgedwongen verhuisd naar het verzorgingshuis de Olden Kinholt in Hoogeveen. De
situatie is op dit moment redelijk stabiel. Helaas is ze sinds februari wel gebonden aan een
rolstoel, na een herseninfarct. Ze is hierdoor niet meer actief bij het koor.
OVERLEDEN
Zijn plaats is leeg, zijn stem is stil. Wij zwijgen, Heer, het is Uw wil. Op 28 mei jl. is Ger
Wever overleden, de schoonvader van ons koorlid Annet Wever (Mackaystraat 12, 3404 HH
IJsselstein).Hoewel Ger i.v.m. zijn gezondheid geen lid meer was, willen we zijn overlijden
toch in deze Nieuwsbrief vermelden. Ger is lang lid geweest van het Holland-Koor, heeft veel
reizen meegemaakt en heeft zich lange tijd voor het koor ingezet. Hij verzorgde de muziek.
Henk van der Laan heeft lange tijd op de ziekenlijst gestaan en i.v.m. zijn ziekte ook moeten
bedanken voor ons koor. Met groot respect voor de wijze waarop hij zijn ziekte heeft
gedragen hebben zijn vrouw Atie en zijn kinderen en kleinkinderen met verdriet kennis
gegeven van zijn heengaan. Henk is 2 juli overleden, in de gezegende leeftijd van 81 jaar.
Boven de kaart staat Psalm 122: 1 en 2:
Verheugd was ik toen ik hoorde: Wij gaan naar het huis van de Heer. Verheugd ben ik, nu
onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem.
Een teken van meeleven zal zijn vrouw Atie, die ook lid is geweest van ons koor, vast en
zeker goed doen: H. van Tussenbroekstraat 8, 6952 BL Dieren.
MET WIE KAN IK MEERIJDEN
Ria Vogelaar wil a.s. zaterdag (2 september) de repetitie in Voorthuizen bijwonen. Zij komt
vanuit Bergen op Zoom met de trein naar Amersfoort. Wie kan haar daar ophalen en
meenemen naar Voorthuizen? Graag een berichtje naar vogeltje777@gmail.com

De volgende Nieuwsbrief komt uit op D.V. 30 september 2017.
Uiterlijk 23 september daarvoor kan kopij worden ingeleverd bij wilmakaper@LIVE.NL
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Repetities:
- Voorthuizen, Kerkelijk Centrum Bethabara,
Van den Berglaan 79
- Goes, Maranathakerk, Bergweg 43A
- Hoogeveen, Oosterkerk, Leeuweriklaan 35

(van harte aanbevolen het werk van:)

