NIEUWSBRIEF
In dit nummer:
- meditatie
- vanuit het bestuur
- uit de ledenkring
3 februari 2018

25e jaargang, nummer 6

MEDITATIE
Van ‘Droeftoeter’ tot ‘Roeptoeter’
Marcus 1, 35-45
Wat gebeurt er als de Messias van Israël op het wereldtoneel komt?
Van meet af aan is Hij mensen nabij. En toch ook weer anders dan wij denken. Petrus heeft
een uitgesproken verwachting. Hij komt de Here Jezus zelfs storen in het gebed. “Allen
zoeken naar U”, zegt hij. Dat is een heel herkenbare manier van spreken. Iemand komt naar
je toe en beweert iets met grote stelligheid. “Ja”, zegt hij of zij er dan bij, “en ik ben heus niet
de enige die er zo tegen aankijkt! Iedereen vindt dat!”
‘Allen’ en ‘iedereen’; dat is wel zo algemeen, dat het haast niets zegt. Meestal kun je zulke
stelligheid gemakkelijk doorbreken. Vraag naar concrete gebeurtenissen en concrete namen,
en de stelligheid verdwijnt. De Here Jezus gaat niet in op de op Hem gebrachte druk. Hij
gaat verder met zijn werk. Hij gaat naar de synagogen. De steden en plaatsen – in de tekst
omschreven als plaatsen met een markt – worden dus op hun geestelijk gehalte beoordeeld.
Op het niveau van de synagogen waar Gods eer wordt bezongen. En niet op die
economische factor die in dat marktrecht doorklinkt. Waar gaat het om in ons leven? Wat is
doorslaggevend?
Dan wordt die ene ontmoeting beschreven.
De man is melaats. In melaatsheid gaat het om veel meer dan om een ziekte alleen.
Maimonides, de Joodse uitlegger in de Middeleeuwen, zelf arts, legt daar al nadruk op. Hij
vergelijkt het met een kwaadspreker. De melaatse is te vergelijken met zo’n persoon. Iemand
aan wie een slechte naam ‘kleeft’. Als je een slechte naam hebt, kom je daar nu eenmaal
niet gemakkelijk vanaf.
Ik noem hem een ‘droeftoeter’. Dat klopt ook wel, want melaatsen moesten van verre al
roepen: “Onrein, onrein!” Zij mochten niemand aanraken. Ze mochten ook niet aangeraakt
worden door iemand. Een droevig isolement. Zij mochten niet in de steden komen en zeker
niet in de synagogen. Deze man erkent van zichzelf dat hij onrein is. O zeker, anderen zullen
het hem hebben ingepeperd. Maar hij zegt het van zichzelf. Tegenover Jezus doet hij zich
niet beter voor dan dat hij is. Hij verlangt naar Jezus wil ten opzichte van hem. Jezus wil hem
reinigen en geneest hem. Dan gebeurt er iets opmerkelijks: Hij raakt de man aan. Strikt
genomen verontreinigt de Here Jezus Zichzelf daarmee. Daarna horen we dat de man in de
steden het uitroept. Hij wordt een ‘roeptoeter’; hij prijst God om zijn reiniging. Hij mag er niet
over spreken, maar hij kan niet langer zwijgen. Zo gaat dat. Dan blijkt dat juist daardoor
Jezus niet meer in de steden kan komen. Zij hebben van plaats gewisseld. De man die eerst
niet de stad in mocht, roept het nu uit in de centra van de plaatsen. De Here Jezus, die eerst
in het hart – in de synagogen – van de steden was, blijft nu buiten. Je ziet hoe Israëls
Messias de plaats van de man inneemt, opdat hij of zij vrij is. Wat zal die man daarmee
doen? Net als u: zingen tot Gods eer.
ds. G.J. Krol

ACTIVITEITEN HOLLAND KOOR
Reis naar Israël 2018
Langzaam maar zeker komen de aanmeldingen voor de reizen binnen.
U heeft nog tot 15 februari a.s. de gelegenheid uw aanmeldingsformulier op te sturen of in te
leveren.
Is uw paspoort nog even geldig, dan kunt u uiteraard uw nieuwe paspoortnummer ook later
doorgeven, maar lever wel uw aanmeldingsformulier in.
Bent u alleen en wilt u wel een kamer delen met een ander koorlid of supporter geef dit dan
aan op uw formulier. Eind januari/begin februari sturen wij een lijst met alle personen ( per
reissoort) die dit ook hebben aangegeven. U kunt dan zelf op zoek naar een kamergenoot.
Op 3 en 17 februari zal Daniël Schutte van Isropa reizen op de repetitie aanwezig zijn om het
e.e.a. over de Israël reizen te vertellen. Afgelopen zaterdag was hij al bij de repetitie in Goes.
Dvd Londen
Uw geduld wordt helaas nog iets op de proef gesteld. Zoals het er nu uitziet zal de duplicatie
van de DVD in Nederland gaan plaatsvinden. Zodra deze beschikbaar is, zullen de
koorleden en supporters die mee geweest zijn naar Londen, deze als eerste ontvangen.
Concerten
Noteert u alvast de volgende data in uw agenda.
Nadere informatie volgt.
- 10 mei
Nederland feliciteert Israël, concert in Grote Kerk Apeldoorn
(meer info in de flyer bij deze nieuwsbrief)
- 29 mei
CvI tour. Concert in Zaltbommel of Gorinchem
- 09 juni
Concert in Burgh-Haamstede
- 14 juni
CvI tour. Concert in Middelburg
NEDERLAND FELICITEERT ISRAËL MET HAAR 70-JARIG JUBILEUM
Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) vindt er een groots felicitatieconcert plaats in de
Grote Kerk van Apeldoorn, waar we Israël feliciteren met haar zeventigste verjaardag! Met
prachtige Israëlische muziek, heerlijke samenzang en veel onderlinge verbondenheid.
Jong en oud zijn van harte welkom!
Het belooft een muzikale en feestelijke bijeenkomst te worden, met medewerking van het
Holland-Koor, het Hineni-orkest, Carla Leurs (viool), Ronald IJmker (orgel), Jan Lenselink
(vleugel) en Noortje van Middelkoop (panfluit). De muzikale leiding is in handen van Jan
Quintus Zwart en de meditatie zal worden verzorgd door Ds. Kees van Velzen.
Een cadeau voor Israël
In aanloop naar deze grootse gebeurtenis zal er een landelijke campagne plaatsvinden om
geld in te zamelen voor kansarme kinderen in Israël (Feuerstein-project).
Uitgebreide informatie over het programma, de sprekers én het project in Israël is te vinden
op www.nederlandfeliciteertisrael.nl. Op deze website is het mogelijk een plaats te
reserveren (€ 10,- p.p.) en om een donatie te doen voor het project.
N.B.: Koorleden kunnen zich met een speciaal formulier tijdens de repetities voor dit project
aanmelden en tegelijk voor meereizende gasten een kaartje reserveren.
Nederland feliciteert Israël is een gezamenlijk initiatief van het Holland-Koor, Family7 en
Christenen voor Israël en zij hopen op groot enthousiasme voor dit fantastische feest op
donderdag 10 mei, waar we Israël van harte zullen feliciteren met haar zeventigste
verjaardag!

REPETITIESCHEMA 1E HELFT 2018
Voorthuizen

Goes

Hoogeveen

03 februari
03 maart
24 maart
14 april
26 mei
16 juni

24 februari
17 maart
07 april
05 mei
09 juni (Brugh-Haamstede)

17 februari
10 maart
31 maart
28 april
02 juni
23 juni

UIT DE LEDENKRING
• Wimmie de Boer, Bugel 2, 6904 PL Zevenaar. Het afgelopen jaar heeft Wimmie niet
op de ziekenlijst gestaan. Ze had graag de repetities bij willen wonen, maar door
lichamelijke ongemakken bleek het toch niet mogelijk te zijn. Het ziet er niet naar uit
dat daar binnenkort verandering in zal komen, vandaar dat Wimmie vanaf vandaag
weer op de ziekenlijst staat.
• Martha Braker Zorgcentrum “Oldekinholt”, Kamer 208, Kemperstraat 2, 7901 CB
Hoogeveen. Martha kan nog steeds niet lopen. Ze hoopt dat dat nog wat zal
herstellen, zodat ze in het voorjaar achter een rollator naar buiten kan. Het gaat
verder goed met Martha. Ze wil graag iedereen hartelijk groeten.
• Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht.
• Nel Hage Tholensestraat 63, 2583 NP Den Haag.
• Joukje Herder, Ferdinand Bolstraat 8, 8932 JP Leeuwarden.
• Anke Hordijk, Burg. A. van Walsumlaan 439, 3135 WN Vlaardingen.
• Ingrid Kraaiveld, Hertenrade 94, 2544 HJ Den Haag. Ingrid heeft opnieuw tegenslag.
Ze heeft op vier plaatsen in haar been afsluitingen en nierbekkenontsteking. Hiervoor
heeft ze weer in het ziekenhuis gelegen. Inmiddels is Ingrid weer thuis.
• Lambert en Adri Kooij, Spinnersdonk 308, 7326 HD Apeldoorn. Lambert komt weer
een beetje tot rust nu z’n vrouw Adri – na een aantal ziekenhuisopnames – weer thuis
is. Het zit Adri allemaal niet mee. Naast alle problemen gelukkig ook een lichtpuntje:
de gedoneerde nier van Lambert blijft – ondanks alle problemen – goed functioneren.
• Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum. “Het is halen en brengen”,
aldus Henk.
• Klazien Prins, De Holterij 21, 9626 AM Schildwolde. Klazien heeft vorige week de 5e
kuur gehad.
• Leny Pronk, Zorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2, 2324 EL Leiden.
• Adri van Veen, Ganzepad 22, 4251 VB Werkendam. Adri heeft de ingrijpende
operaties goed doorstaan en is dankbaar dat ze zo snel weer naar huis mocht. Het is
op dit moment nog niet bekend of nabehandelingen nodig zijn.
• Bertus Versluis, Reigerhof 7, 3411 BV Lopik. Bertus heeft een ooginfarct gehad.
• Rina Weeren, Morgenster 100, 3901 RM Veenendaal. Rina heeft 18 januari een
nieuwe knie gekregen.
• Aad Zoetemeijer-Manintveld, Willem Barentszstraat 91, 3902 DJ Veenendaal. Deze
maand krijgt Aad weer injecties in haar hoofd.
ZIEKENHUISOPNAME
Jannie Treur-van Harten, P. van Schravendijkstraat 17, 2461 VM Ter Aar, is met klachten
van vermoeidheid opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek. We hopen dat ze weer op
krachten mag komen en wensen haar Gods nabijheid toe.

PROBLEMEN MET ONTVANGEN VAN NIEUWSBRIEF PER E-MAIL
De Nieuwsbrief wordt verzonden naar het e-mail adres wat u aan het secretariaat heeft
doorgegeven. Af en toe krijgen wij bericht dat een Nieuwsbrief niet is aangekomen. Het kan
zijn dat u uw e-mail adres onlangs heeft veranderd, en dat nog niet aan ons heeft
doorgegeven. U wordt dan gevraagd uw juiste e-mail adres door te mailen naar
secretaris@hollandkoor.nl Het kan ook zijn dat u bijv. een hotmail-adres heeft; heel vaak
komt de post dan eerst in uw ‘spambox’ terecht. En wat ook voorkomt is dat bij grote
verzendingen tegelijk, de post om onverklaarbare redenen toch niet bij de ontvanger
aankomt. Bij gebruikmaking van grote e-mail bestanden laat de digitale techniek ons wel
eens in de steek. In dat laatste geval kunt u de Nieuwsbrief altijd nog van de repetitieplaats
meenemen.
INLOGCODE VOOR GEBRUIK WEBSITE
Hieraan wordt gewerkt. Zodra deze voor gebruik gereed is, ontvangt u daarover bericht.
VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende Nieuwsbrief komt uit op D.V. 3 maart 2018.
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Redactie: Jetze Baas, Wilma Kaper en Peter Knook
Holland-Koor
o.l.v. Jan Quintus Zwart
Postbus 279, 3860 AG Nijkerk
tel.: 06-23768078
secretaris@hollandkoor.nl
www.hollandkoor.nl
IBAN NL12RABO0368865231 t.n.v.
Stichting Holland-Koor te Nijkerk
KvK-nummer: 32099414

Zie bijgaande flyer!
(dat is een pdf-document)
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