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MEDITATIE
Halleluja!
Zing de Heere een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.
Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun
Koning. (Psalm 149:1-2)
De cultuur waarin wij leven staat bol van nadruk op de waardigheid van de mens. In de
psychologie wordt het hebben van een positief zelfbeeld als het middel gezien om gelukkig
te worden. Zo vaak gaat het over identiteit en authenticiteit: je moet doen wat bij jou past en
waar jij je goed bij voelt. Het verwezenlijken en verwerkelijken van jezelf lijkt voor velen het
hoogste doel in het leven te zijn geworden. Het motto is geworden: verblijd je in jezelf! Deze
religie van zelfaanvaarding en zelfontplooiing is inmiddels ook tot de evangelieprediking en in
de geloofsbeleving in veel kerken binnengedrongen. Het goede nieuws wordt dan: God is
heel blij met jou! Weet je wel hoe prachtig je bent in Zijn ogen? Hoe vaak hebben we niet
preken en korte samenvattingen van het evangelie gehoord waarin deze boodschap
doorklinkt. Dan gaat het ineens hoofdzakelijk om de mens die gelukkig kan worden door
Jezus. Velen hebben niet door hoe kwalijk dit is. Het berooft God van Zijn eer en verlaagt
Hem tot onze dienaar.
In de Bijbel worden we opgeroepen tot het loven van God. We kunnen ons niet echt
verblijden in onszelf. We zijn maar kwetsbare, feilbare en sterfelijke mensen. Maar ondanks
dat, is het mogelijk je echt te verblijden: Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de
kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning! Er is reden tot grote blijdschap, omdat
de Heere is Wie Hij is. Wie God heeft leren kennen en iets geproefd heeft van hoe goed Hij
is, kan werkelijk aanbidden. Alle andere aanbidding en ultieme loyaliteiten zijn misplaatst.
Maar wanneer Zijn lof ons hart vervult is dat volkomen terecht. Hij alleen is onze lofprijs
waard. We erkennen dat Hij heilig, volmaakt, liefdevol en genadig is. Hij is de eeuwige God,
te prijzen tot in eeuwigheid.
Het lijkt mij schitterend, om in een groot koor de majesteit van de God van Israël met elkaar
te bejubelen. Een mens is op zijn mooist als hij of zij God aanbidt. Wij weten dat het in het
leven niet alleen om ons draait, en ook niet om ons persoonlijke zielenheil. Hij is de God van
de geschiedenis en de komende Koning. Samen met Israël zien wij uit naar het Koninkrijk
dat gaat komen. Genoeg reden om ons werkelijk te verblijden in onze Maker.
Ds Oscar Lohuis

ACTIVITEITEN HOLLAND KOOR
Reis naar Israël oktober 2018
We hebben nu al zoveel aanmeldingen dat we de reis kunnen laten doorgaan! Heeft u zich
nog niet aangemeld, maar u wilt toch wel graag met ons mee, meld u zich dan snel aan via
reizen@hollandkoor.nl of stuur een bericht naar Holland-Koor, p/a Ghistelkerke 34, 4511 JA
Breskens. Het aanmeldingsformulier vindt u op de site van het Holland-Koor.
Op 8 september wordt in IJsselmuiden de Reis info verstrekt. En op 29 september houden
we in Voorthuizen de Generale Repetitie voor de Israëlreis.
DVD Londen
Deze is onderweg! Zodra de DVD’s binnen zijn, zullen wij ze eerst uitreiken aan de
deelnemers van de Londenreis. Per echtpaar krijgt u 1 exemplaar. Mochten er nog
exemplaren over zijn, dan gaan deze tegen een kleine vergoeding in de verkoop voor de
overige koorleden of belangstellenden.
Concert 10 mei 2018 in Apeldoorn
Al heel veel koorleden hebben zich aangemeld, kaarten besteld, of het concert gesponsord
voor een bepaald bedrag, waarvoor onze dank!
Mocht u nog mee willen zingen, geef u dan snel op via manager@hollandkoor.nl of via het
speciale aanmeldformulier voor dit concert.
Gezocht voor onze P.R.
Mailadressen van plaatselijke krantjes, waarin je gratis berichten mag plaatsen voor
concerten e.d. Deze kunnen wij gebruiken voor het promoten van onze regio-concerten. Des
te groter ons bestand, des te meer PR wij kunnen verrichten.
Graag ontvangen wij van u of de gehele krant of het exacte redactie mailadres (eventueel
met naam redacteur), waar het bericht naar toe gestuurd kan worden.
Bladmuziek online
Via de website van Christenen voor Israël komt men op de website van het Holland-Koor.
Onder het hoofstuk: Activiteiten, vindt u het Holland-Koor. Aan de rechterkant onder MENU
vindt u het kopje BLADMUZIEK. Inloggen kan met ‘wachtwoord wat bij leden bekend is’.
Tijdelijk andere repetitie locatie Goes
Binnenkort wordt een begin gemaakt met de verbouwing van de Maranathakerk aan de
Bergweg in Goes. In verband daarmee kunnen we enkele repetitiedata geen gebruik maken
van dit kerkgebouw. Op 17 maart en 5 mei repeteren we daarom in de Vredeskerk aan Ds.
W.H. van der Vegtplein 2 te Goes (niet ver van de Maranathakerk vandaan). 7 April kunnen
we nog wel in de Maranathakerk terecht. Let goed op deze wijziging.
REPETITIESCHEMA 1E HELFT 2018
Voorthuizen

Goes

Hoogeveen

03 maart
24 maart
14 april
26 mei
16 juni

17 maart
07 april
05 mei
09 juni (Burgh-Haamstede)

10 maart
31 maart
28 april
02 juni
23 juni

Repetitiedata 2e helft 2018
- Voorthuizen: 25 augustus (gebouw is nog niet bekend); 29 september, 20 oktober en
17 november. De laatste 3 data in Kerkelijk Centrum Bethabara;
- Goes: 18 augustus (in Vredeskerk), 15 september (in Vredeskerk), 27 oktober en 10
november. De laatste 2 data in Maranathakerk;
- Hoogeveen: 1 september, 22 september, 3 november en 24 november. Alle 4 de data
in de Oosterkerk.
Op 8 december hebben we in de St. Joriskerk te Amersfoort ons eindejaarsconcert.
UIT DE LEDENKRING
• Wimmie de Boer, Bugel 2, 6904 PL Zevenaar. Wimmie kan haar beperkingen meer
accepteren. Hierdoor gaat het wat beter met haar. Ze heeft al wat meer conditie
opgebouwd en de fysiotherapie afgesloten.
• Martha Braker Zorgcentrum “Oldekinholt”, Kamer 208, Kemperstraat 2, 7901 CB
Hoogeveen.
• Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht. Els is geopereerd aan staar. Ze is
ook weer naar de pijnpoli geweest. De behandeling was dit keer anders dan de
vorige behandelingen. Els is erg dankbaar dat er na deze behandeling meer resultaat
is.
• Dieuwke van der Haak, Kon. Julianalaan 91, 7711 KN Nieuw-Leusen. Dieuwke is
vorige week geopereerd. Ze heeft een nieuwe heup gekregen. De operatie is goed
verlopen.
• 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. Anke heeft een
paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Daar werd geconstateerd dat haar hart “op” is
en heeft het advies gekregen om zich rustig te houden.
• Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum, heeft – naast alle andere
problemen – al enige tijd een open been, waarschijnlijk veroorzaakt door een
bacterie. Gelukkig geeft z’n hobby – het sparen van kaarten met kerken – hem veel
afleiding.
• Klazien Prins, De Holterij 21, 9626 AM Schildwolde. Inmiddels heeft Klazien de 6e
kuur achter de rug. Nu nog twee kuren. Binnenkort krijgt Klazien een
beenmergpunctie en een pet scan. Het hangt van de uitslag van deze onderzoeken
af wat er na de kuren moet gebeuren
• Leny Pronk, Zorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2, 2324 EL Leiden.
• Adri van Veen, Ganzepad 22, 4251 VB Werkendam. Adri is vandaag weer in ons
midden, maar ze moet nog verder behandeld worden. De operaties zijn geslaagd. Er
is echter besloten om uit voorzorg toch na te behandelen. Adri krijgt nog 25
bestralingen verdeeld over vijf weken.
• Bertus Versluis, Reigerhof 7, 3411 BV Lopik. Het oog waarin Bertus een infarct heeft
gehad, is blind. Nu dit oog is uitgeschakeld, wordt het andere oog sterker. Bertus
hoopt dat dat oog zo verbetert, dat hij weer auto mag rijden.
• Sophie Voerman, Grote Bloemkamp 18, 3851 GX Ermelo heeft een heupoperatie
ondergaan.
• Rina Weeren, Morgenster 100, 3901 RM Veenendaal. De knieoperatie is goed
verlopen. Rina herstelt goed. De fysiotherapeut is heel tevreden .
• Aad Zoetemeijer-Manintveld, Willem Barentszstraat 91, 3902 DJ Veenendaal. Aad
heeft vorige week donderdag weer injecties gehad, maar liefst 14 in en rondom haar
hoofd. De arts wil daar nog steeds mee doorgaan.

BEDANKT VOOR MEELEVEN
Lambert en Adri Kooij in Apeldoorn hebben het meeleven heel erg gewaardeerd. Hartelijk
dank voor de brieven en kaarten.
OVERLEDEN
Van ons koorlid Adrie Bijkerk, Winkewijertlaan 71, 7334 CH Apeldoorn ontvingen we het
volgende bericht:
Verdrietig, maar tevens vervuld van mooie herinneringen aan de liefde die hij ons schonk,
delen wij u mede dat op 1 februari in zijn Heer en Heiland ontslapen is mijn lieve man, onze
geweldige vader en fantastische opa Jan Bijkerk. Op de kaart staat de tekst uit Openbaring
21: 4 en 5.
Wij wensen Adrie Gods troost en kracht toe.
“Zelfs vindt de mus een huis, o Heer” (Ps. 84:2)
Intens verdrietig zijn wij, nu wij zo onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw,
onze lieve, altijd zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgroot oma Jannetje
Hermina (Jannie) Treur-van Harten. Jannie is 9 februari overleden in de leeftijd van 71 jaar.
Op de kaart staat de tekst van “De Lichtstad” afgedrukt.
Jannie was een koorlid van het eerste uur. Ze was er vanaf de eerste repetitie bij. Hoewel
Jannie het liefst op de achtergrond bleef, is dat bij het Holland-Koor niet gelukt. Jannie was
bij het koor heel zichtbaar. Al snel assisteerde ze achter de tafel van het Holland-Koor. Later
ging ze het alleen doen. Ze was op de repetities in Putten, later ook in Voorthuizen, een
vertrouwd gezicht. In Goes en Hoogeveen was Jannie ook geen onbekende. Toen in
Voorthuizen HK-munten voor de consumpties werden ingevoerd, deed Janny de verkoop
hiervan er nog even bij. Ze was ook duidelijk zichtbaar bij de concerten, daar verkocht ze
zoveel mogelijk CD’s van het koor. Ze leefde mee met de koorleden. Als ze vernam dat er
iemand ziek was, gaf ze dat door zodat er contact opgenomen kon worden. Na het
verschijnen van de Nieuwsbrief stuurde ze naar alle zieken een kaart. Ze was daar heel
trouw in. Het werd enorm door de zieken gewaardeerd. De langdurig zieken waren
verwonderd dat ze iedere keer een kaart van Dirk en Jannie Treur ontvingen. Ook daardoor
werd ze op het koor heel zichtbaar. Jannie betekende heel veel voor het Holland-Koor, maar
het koor betekende ook veel voor Jannie. Ze genoot van het zingen, van de mooie liederen.
Op iedere repetitie, ieder concert was ze aanwezig. Als ze er niet was, dan was er echt iets
aan de hand. Voor de sopranen was Jannie een enorme steun. Ze kende haar partij goed en
menige sopraan werd bij het zingen door Jannie meegenomen.
Met het koor ging Jannie voor de eerste keer naar het buitenland, naar Israël. Haar man Dirk
ging mee als supporter. Na die reis kwamen ze samen naar de repetitie en samen hebben
ze als koorlid nog heel wat reizen meegemaakt. Op een aantal van de reizen was Jannie
zelfs de assistente van de busleider. Ze genoot van de vele vriendschappen die ontstonden.
Wij zijn in Jannie een trouw, meelevend en meewerkend koorlid verloren. Wij denken aan
haar man Dirk, haar kinderen en kleinkinderen die zo plotseling afscheid van haar hebben
moeten nemen. .
Laten we biddend om hen heen gaan staan en laat merken dat we meeleven.
Het adres van Dirk is: P. van Schravendijkstraat 17, 2461 VM Ter Aar.
“Mijn genade is u genoeg” (2 Korinthe 12:9)
Deze tekst stond bij het overlijdensbericht van Diny Leijs. Diny is 21 februari overleden. Een
maand eerder - op 4 januari - was Diny 78 jaar geworden. Vanaf 4 februari 2012 was Diny
lid van ons koor.
Het correspondentieadres is: mr. J.W. Gmelich Meijling, Postbus 14, 4460 AA Goes.
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