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MEDITATIE
Ik wandel in uw waarheid
Psalm 26:3
Als het even kan, ga ik elke dag met mijn twee honden wandelen. Van huis naar het viaduct,
een kilometer verderop. Ik vind het heerlijk. Met de wind die door mijn haren waait, het
vlakke land, de omgeploegde akkers, het hoge geschreeuw van een buizerd in de lucht. Pas
dacht ik tijdens een van die wandelingen: Wat maakt de Bijbel nu zo bijzonder voor mij? Ik
houd van de woorden en zinnen. De bekende teksten, die de laatste weken van December
weer zijn gelezen, hebben me niet verveeld. In tegendeel, het lijkt alsof ze zich steeds dieper
vasthechten in mijn leven. De Bijbel is voor mij zo bijzonder: omdat de Bijbel de waarheid
vertelt over het leven. Dat leverde de wandeling mij op.
De Bijbel vertelt dat mijn leven kostbaar is, dat ik gewild ben, dat ik er niet toevallig ben. De
Bijbel vertelt dat mijn leven een bestemming heeft. We zwalken en dolen maar niet door het
bestaan heen. De Bijbel zegt dat ik beschermd ben en door Gods hand geleid word. Dat
zelfs de donkere perioden niet zomaar, zonder zin, in ons leven komen. De Bijbel vertelt over
het leven op aarde, dat het in al haar schoonheid geschapen is. De weg van de geschiedenis
is geen groot raadsel dat alle kanten op kan. God trekt in de wereld het spoor van de
heilsgeschiedenis. Daarbij worden de grootste antwoorden gegeven, en ook de grootste en
meest dramatische vragen gesteld in het zicht van Israël.
In Psalm 26 staat: “Ik wandel in uw waarheid”. Dat betekent dat David probeert gehoorzaam
te zijn aan de geboden van God. De psalm lijkt in dat opzicht ook sterk op Psalm 1: “Welzalig
de mens die niet wandelt in de raad van de goddelozen […] maar aan des Heren wet zijn
welgevallen heeft”. Maar de Psalm wijst ook vooruit naar wat Jezus zal zeggen: Dit is het
leven, dit is de waarheid over het leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige God en
Jezus Christus die Gij gezonden hebt (Joh.17:3). Het leven met God, met Jezus, is het
middelpunt van het wandelen in de waarheid.
Maar Psalm 26 zegt daarnaast dat de vreugde en de voldoening over Gods waarheid een
weg zoekt naar buiten. Zo lezen we in vers 7: “Terwijl ik luide een loflied doe horen en al uw
wonderen vertel”. En daarmee zijn we bij ons koor: Ons zingen is ons antwoord, voor God en
mensen, op de rijkdom van het leven dat we in Gods woord hebben ontdekt.
Ds. Henk Poot
VAN DE BESTUURSTAFEL
AFSLUITING JUBILEUMJAAR HOLLAND-KOOR
Wat was het prachtig ons concert op 3 december 2016 in de St. Joriskerk te Amersfoort ter
afsluiting van ons jubileumjaar! Onze jubelzangen stegen naar het plafond van de kerk en
men heeft niet alleen binnen ons zingen, maar ook vast en zeker onze liederen buiten op
straat gehoord. Wat een getuigenis! We mochten weer genieten van het muzikale spel van

Noortje, Chloë, Jan en Ronald. Ds. Kees van Velzen gaf ons mooie woorden ter overdenking
mee voor de Kerstdagen. Het aantal bezoekers overtrof onze verwachtingen. We kwamen
zelfs programma’s te kort! Jaap was zeer tevreden over de verkoop van oliebollen en
erwtensoep en hoefde niets meer mee naar huis te nemen.
Mocht je iets hebben laten liggen in de St. Joriskerk, dan is de kans groot dat Jannie Treur
dit nu in haar bezit heeft. De koster/beheerder heeft aan haar de gevonden voorwerpen
meegegeven.
PLANNEN 2017 - 2018
Inmiddels is het oude jaar afgesloten en gaan we door met de plannen voor 2017 en 2018.
Eind mei/begin juni 2017 zullen er 3 regio concerten gehouden worden. In de tweede en
derde week van mei en in de eerste week van juni staan nu concerten gepland i.s.m.
Christenen voor Israël in het kader van de viering 50 jaar Jeruzalem.
Op 6, 7 en 8 november 2017 staat een reisje naar Londen op het programma, met als
hoogtepunt uiteraard ons optreden op 7 november in de Royal Albert Hall. Men probeert ook
een gedeelte van het orkest van Sulamot naar Londen te krijgen.
De reis naar Israël zal in de tweede week van oktober 2018 gaan plaatsvinden.
WANDELING OP 28 FEBRUARI 2017
Wie gaat er mee? Hans en Willemien Zijderveld maken deze wandeling door de vroegere
Jodenbuurt in Amsterdam wel vaker en zij vinden het leuk als u met hen meegaat op deze
wandeling die om 11.00 uur start bij het Joods Historisch museum en verder gaat via een
diamantslijperij, de Russensjoel (synagoge) en de Hollandse Schouwburg. Onderweg wordt
een falafel gegeten. Kosten zullen ca € 10,-- zijn incl. parkeren. Voor meer informatie kunt u
bij Hans Zijderveld terecht. 06-13566963.
ROOKWORSTEN ACTIE
Ook dit jaar zijn er weer de rookworstacties en wel op:
14 januari in Voorthuizen en
21 januari in Hoogeveen.
Bovendien heeft Jaap ook nog 55 emmertjes erwtensoep bij zich in Voorthuizen.
REPETITIESCHEMA EERSTE HELFT 2017
Voorthuizen

Goes

Hoogeveen

14 januari
4 februari
4 maart
25 maart
29 april
20 mei

28 januari
25 februari
18 maart
22 april
13 mei

21 januari
11 februari
11 maart
1 april
6 mei
27 mei

LEDENADMINISTRATIE
- Met enige regelmaat komen er vragen naar adressen en/of telefoonnummers van
koorleden. Op zich begrijpelijk. Als bestuur gaan we wat terughoudend om met het
verstrekken van die informatie. Dat komt omdat we niet zeker weten of alle leden het
op prijs stellen dat bijvoorbeeld hun telefoonnummer aan een ander wordt
doorgegeven. Velen zullen het misschien geen probleem vinden, anderen mogelijk
wel. Mede gelet op privacy regels, proberen we hier zorgvuldig mee om te gaan. Het
is in de meeste gevallen heel eenvoudig op te lossen, door zelf op de kaart die u
verstuurt uw eigen adres/telefoonnummer te vermelden; dan kan de ontvanger van
de kaart u als afzender altijd bereiken, en hoeft de ontvanger de informatie niet bij de
ledenadministratie op te vragen. Nog een voorbeeld: als iemand wil carpoolen, kan hij
of zij zich ’t beste wenden tot een bestuurslid op de eigen repetitieplaats, die kan dan

-

-

vervolgens aan de aanwezige koorleden vragen of iemand een plaats in zijn/haar
auto vrij heeft.
Gelukkig komen er ieder jaar nieuwe leden bij. Er zijn ook leden die opzeggen. Bij het
opzeggen gelden de volgende regels. Er kan per half jaar worden opgezegd, met
dien verstande dat het uiterlijk één maand vóór de aanvang van dat half jaar moet
wordt gedaan. Als u per 1 juli a.s. wilt opzeggen, dient u dit uiterlijk eind mei bij ons
kenbaar te maken, zegt u later dan eind mei op, dan dient u de contributie ook voor
de 2e helft van 2017 te betalen. Als u per 1 januari a.s. wilt opzeggen, dient u dit
uiterlijk eind november te melden, zegt u later dan eind november op, dan dient u de
contributie ook voor de 1e helft van 2018 te betalen. We hopen uiteraard niet dat er
leden gaan opzeggen. Maar bovenstaande informatie is wel belangrijk om even te
onthouden.
Met het oog op de Londen- en Israëlreis gaat nog een aparte brief hierbij. U wordt
gevraagd hier goede nota van te nemen. De ingevulde formulieren ontvangen wij
graag binnen enkele weken van u terug.

UIT DE LEDENKRING
ZIEKEN
- Lenie Amersfoort, Middelmonde 154, 3434KT Nieuwegein heeft op 23 december een
nieuwe knie en nieuwe kruisbanden gekregen en verblijft tot 18 januari in een zorghotel. Dan
mag ze weer naar haar eigen huis, waar de revalidatie voortgezet wordt;
- Wimmie de Boer, Bugel 2, 6904 PL Zevenaar kan de repetities niet aan, maar ze is
gelukkig wel vooruit gegaan. Wimmie staat dan ook voor de laatste keer op de ziekenlijst;
- Martha Braker, Zorgcentrum “Oldekinholt”, Kamer 216, Kemperstr. 2, 7901 CB Hoogeveen;
- Tinie Bijl, Mezenstr. 51, 3161 TJ Rhoon. Het gaat goed met Tini. Ze is nog aan het
revalideren;
- Koos Bijl (zwager van Tinie) verblijft in Verpleeg- en Verzorgingstehuis “De Elf Ranken”,
Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht;
- Ursula van Dongen-Dekkers Anemoonflat 27, 4702 BV Roosendaal. De medicijnen doen
hun werk, volgens de oncoloog. Hij is tevreden. Ursula werkt aan haar conditie;
- Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht kan bijna niet meer lopen. De rugwervels
zijn verzwakt. Els heeft weer contact met de pijnpoli;
- Cees Ensing, Oudeweg 37, 9608 PJ Westerbroek. Cees voelt zich wat beter en ervaart een
stijgende lijn. Hij is bezig met de vierde chemokuur;
- Nel Hage Tholensestraat 63, 2583 NP Den Haag;
- Anke Hordijk, Burg. A. van Walsumlaan 439, 3135 WN Vlaardingen;
- Cornelia de Kort is 30 december aan haar 2e heup geopereerd en verblijft vanaf 10 januari
voor revalidatie in zorghotel de Wartburg, Kennedylaan 300, 3533KN Utrecht;
- Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum. Henk heeft nu ook problemen met
zijn rug en met zijn arm. Hij wordt hiervoor behandeld door een fysiotherapeut;
- Lien van de Linde, Oranjedijk 8, 4381 AV Vlissingen. Lien merkt dat er verbetering in zit,
maar voorlopig heeft ze nog therapie nodig;
- Willy Nieuwenhuis, Granaathorst 383, 2592 TA Den Haag;
- Leny Pronk, Bezembinder 88, 2401 HN Alphen aan de Rijn voelt zich erg eenzaam, vooral
met de kerstdagen en de jaarwisseling;
- Rikie Prost, Kymmellstraat 28, 7907 CR Hoogeveen is dankbaar dat ze de laatste tijd zo
goed is hersteld, dat ze in het nieuwe jaar weer op de repetities aanwezig hoopt te zijn;
- Pie Quak, Pr. Hendriklaan 23, 3214 CS Zuidland probeert weer het een en ander op te
pakken, maar moet het rustig aan doen;
- Lenie Ruige, Tuinfluiterstraat 67, 7731 XZ Ommen staat voor de laatste keer op de
ziekenlijst en wil dit keer dan ook graag bedanken voor de kaarten die ze heeft gekregen;
- Riek Seinen van der Vlierd, Utrechtseweg 36, 1381 GP Weesp;
- Hilda Spakman, Dikkersstraat 1-206, 7731 DH Ommen heeft nog problemen met haar
stem. Ze heeft nog logopedie. In februari moet ze naar de KNO-arts;

- Jeanice Stallinga, Oranjestraat 14, 4209 AK Schelluinen. Jeanice is blij dat het de goede
kant op lijkt te gaan;
- Bep van Wagensveld, Lampeland 5, 6644 BW Ewijk;
- Aad Zoetemeijer-Manintveld, Willem Barentszstraat 91, 3902 DJ Veenendaal. De
revalidatietherapie is beëindigd. Aad wordt nu verder behandeld door een neuroloog.
Een berichtje.
Lieve HOLLAND-KOOR leden, ik wens jullie een gezegend en muzikaal 2017! Hartelijk dank
voor al jullie bemoedigende en lieve wensen die ik van jullie kreeg, het doet mij zó goed!
De revalidatietherapie is begin dec.’16 gestopt. Helaas heeft dit traject maar beperkt effect
gehad, voortzetten van de therapie geeft dan ook geen meerwaarde. De neuroloog
behandelt mij met injecties tegen de dagelijkse hoofdpijn [ tot nu toe geen verbetering].
Zoals het nu gaat, lukt het mij niet om de repetities en de concerten bij te wonen, óók niet
voor een half uurtje om even jullie weer te zien en te begroeten. Ik mis jullie enorm, daarom
ben ik ook zo blij met al jullie lieve kaarten, e-mails, telefoontjes en bezoekjes. Heel veel
dank daarvoor! Hoe het verder zal gaan weet ik niet, maar de Here God, Hij weet het! En
daar vertrouw ik op!
“Wat God doet, dat is welgedaan, Zijn wil is wijs en heilig. ‘k Zal aan Zijn hand vertrouwend
gaan, Die hand geleidt mij veilig. In nood is mij Zijn trouw nabij. Ja, Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren”
Van harte hoop en bid ik, dat dit lied óók jullie troost en bemoedigd. Met een hartelijke en
lieve groet. Shalom.
Aad Zoetemeijer- Manintveld.
In deze 1e Nieuwsbrief van 2017 vermelden we ook de langdurig zieken:
- Corrie de Groot, Gebouw “Groenzicht”, W. Andriessenlaan 8-104, 3122 JT Schiedam;
- Manny Nijk-Jeths. Zorgcentrum “BerkenStede, Hortensiastraat 49, Appartement 111, 8471
KK Wolvega;
- Meindert Leerling: Burgemeester Huybrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht.
Zijn mailadres is: meindert.leerling@kpnmail.nl.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt DV 4 februari 2017.
Redactie Jetze Baas, Wilma Kaper en Peter Knook.
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