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"SAMEN UIT, SAMEN THUIS."
Zo luidt een bekend Nederlands spreekwoord. Het wil zeggen dat men in een
sfeer van eendracht met elkaar omgaat.
De moeilijkheden worden samen gedragen en de vreugden worden samen gedeeld. Men weet: we horen bij elkaar.
Soms wil men daar op een of andere manier uitdrukking aan geven. Misschien is
in dit verband het gezamenlijk uit eten
gaan wel het meest voorkomende ritueel.
Er zouden maar weinig restaurants overblijven als de mensen daar alleen maar
naartoe zouden gaan om snel een hap
naar binnen te werken. Die functie is
meer voor de cafétaria's weggelegd. Als
men uit eten gaat in een restaurant doet
men dit niet enkel om iets te nuttigen maar ook om op een feestelijke
manier bij elkaar te zijn. Gezellig de maaltijd daar nuttigen heeft dus
een
meerwaarde.
voert ontspannen gesprekken, er wordt gelachen1
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en op een rustige en ingetogen wijze genoten. Het gebruik van zo'n
feestelijke gezamenlijke maaltijd is al zo oud als de mensheid en we
treffen het in alle culturen aan. Ook bij aartsvader Abraham - waarschijnlijk de oudste historische persoon die we in de Bijbel aantreffen spelen maaltijden om de vriendschap te bezegelen al een belangrijke
rol. De afgelopen week hoorde ik bij diverse straatinterviews die werden gehouden naar aanleiding van het overlijden van onze voormalige
vorstin Juliana veel mensen spontaan spreken over het door haar ingestelde gebruik om met al haar personeelsleden het Kerstfeest te vieren,
waarbij zij zelf de chocolademelk serveerde. Die jaarlijks terugkerende
eenvoudige handeling heeft blijkbaar een diepe indruk achtergelaten.
Door zelf bij de bediening betrokken te zijn voegde zij aan dit samenzijn nog een extra dimensie toe. Het was of dat zij daarmee wilde zeggen: "Hoewel ik uit hoofde van mijn functie het hele jaar door min of
meer jullie baas ben, wil ik niet jullie meerdere zijn. Dienen en bediend
worden maakt in menselijk opzicht geen verschil. Ook ik ben tot dienen
bereid. En zo heeft zij ook haar koningschap vervuld. Ten dienste van
haar volk, zonder onderscheid te maken tussen de mensen. Aan opgeblazen hoogwaardigheidsbekleders had ze een grondige hekel en dit liet
ze bij tijd en wijle op een niet mis te verstane wijze blijken. De beroemde woorden van Jezus: 'wees de minste onder uw broeders', zijn een leidraad voor haar leven geweest en zij voelde zich daar goed bij. Zelf
brengt Jezus deze woorden symbolisch in praktijk tijdens een van de
laatste maaltijden die hij met al zijn discipelen nuttigt door hen de voeten te wassen. Een week later zal hij voor het laatst met hen aan tafel
zitten en aan hen vragen ter zijner nagedachtenis en als blijk van verbondenheid met hem en met elkaar, regelmatig het brood te breken en
de wijn te drinken.
Dit is het enige ritueel dat hij persoonlijk heeft ingesteld. Daarom komen wij op Witte Donderdag om onze verbondenheid te tonen met alle
mensen in deze wereld die Zijn boodschap van naastenliefde en verdraagzaamheid serieus willen nemen. U net daartoe weer van harte uitgenodigd. Ook hoop ik dat we met Pasen in onze kerk weer met velen
bijeen zullen zijn.
A.M.J. Meijer
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BERICHTEN UIT DE AFDELING
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand
geen leden opgenomen. Hr P.H. van Lent is nog in 'De Ooiman' te
Doetinchem in afwachting van een nieuwe behuizing. Mw G.H. MoraalVeldhorst is weer thuis.
In het St. Antonia Verpleegtehuis te Terborg verblijven: Mw B.A. Duitshof-Jolink en Hr H.A. Duitshof, Mw L. Stoltenborg-Kreeftenberg en Hr
G.J. Weikamp.
GEBOREN
Aan de voorzijde van de geboortekaart prijkte een kostelijke foto, die ik
wel een paar dagen op mijn bureau heb laten staan, met daarop de vier
broertjes Robbin, Mark, Lars en Chris samen met hun pasgeboren
broertje 'Daan Pieter'. Daan is geboren op 12 maart 2004 en is de zoon
van Peter en Monique Breuer-Leneman. (Spoorstraat 72, 7051 CK Varsseveld.) Zo te zien een juweel van een zoon waar zij terecht ape-trots op
mogen zijn. Ook stond er nog een kort gedichtje op de kaart dat luidde:
Lentekind, kwetsbaar en klein.
Nog zoveel om te worden,
Zoveel om te zijn.
Toch te groots voor woorden,
Ons kindje is geboren.
Dol blij zijn Martin en Ilse Nijkamp-Kleinnibbelink (Reigershof 20,
7051 WS Varsseveld) met de geboorte van hun tweeling: dochter 'Lynn
Anber' en zoon 'Mick Henjo'. Zij werden geboren op 21 maart 2004.
Ook op hun prachtige geboortekaart met een tweetal babyvoetjes was
een toepasselijk gedichtje te lezen:
We hebben lang naar jullie uitgekeken.
Na lang wachten vieren wij nu feest.
En als we jullie zien liggen in jullie bedjes
weten we: het is het waard geweest!
De beide ouderparen ontvangen hierbij onze hartelijke gelukwensen
met de bede dat de Eeuwige het leven van deze kinderen zegenen mag.
Eendracht - april 2004
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OOK GAAN ONZE GELUKWENSEN NAAR:
De heer en mevrouw J.H van den Berg en G.H. van den Berg- ter Horst
die 18 maart j.l 50 jaar getrouwd waren. Op zaterdag 20 maart hebben
zij dit heugelijke feit gevierd met een koffietafel een receptie en nog
een paar gezellige en muzikale uurtje in "de Ploeg".
EN HEEL BIJZONDERE GELUKWENSEN GAAN NAAR:
Ons aller Netty Hengeveld, die onlangs geslaagd is voor haar HBOstudie theologie en op Paasmogen als voorgangster zal worden bevestigd bij de afdeling Eibergen van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap
NPB aldaar. Wij wensen haar Gods zegen toe bij dit mooie en verantwoordelijke werk.
VERANTWOORDING GIFTEN
De afgelopen maand mocht ik van Mw J. t B.-A. € 10,00 in ontvangst
nemen. Ontvangen gift via bezoekdame van N.N. € 10,00. Voor deze
giften onze hartelijke dank.
BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND
Zondag 4 april, Palmpasen, is er een dienst onder verantwoordelijkheid
van onze geloofsgemeenschap in 'Den Es'. Ik hoop zelf in deze dienst
voor te gaan en even na te denken over het dilemma waar een mens
soms voor komt te staan wanneer er iets aan de orde is waarvan hij een
aantal details kent die hij voor de lieve vrede of om anderen te beschermen maar beter niet aan de openbaarheid kan prijsgeven. Zelf kan men
echter daardoor in een dwangpositie verzeild raken.
Er is dus geen dienst in onze kerk, maar wel komen de kinderen van de
zondagsschool die morgen vanaf 10.00 uur bijeen om Palmpaasstokken
te maken. (zie ook nog aparte aankondiging in kader onder deze rubriek)
Donderdag 8 april houden wij weer onze jaarlijkse avondmaalsdienst.
De korte overdenking draait om de vraag: hoe wij ons opstellen tegenover het leed dat ons of onze geliefden overkomt?
De overdenking tijdens de PAASDIENST op zondag 11 april handelt
over de gedachte dat wij onszelf gekluisterd houden als wij geen vrede
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sluiten met het leed dat ons is overkomen. Ons
koor heeft weer prachtige liederen ingestudeerd welke die morgen gezongen zullen worden. Tijdens deze dienst zullen: Annet Duitshof, Maaike Wisselink, Herre van der Laan,
Ivo Groot Wassink en Stefan Wisselink hun
belijdenis afleggen. Voor de eerste maal in de
geschiedenis van onze afdeling (voor zover ik
weet) zullen zij dit doen met zelf geschreven
geloofsbelijdenissen. Een heel bijzondere gebeurtenis!
Zondag 18 april, wil ik met u even stilstaan bij de dynamiek die er is in
de voorstellingen die wij in de loop van ons leven ons van het Goddelijke maken. Ze verschillen, maar hoeven daarom geen van allen onjuist te
zijn!
Zondag 25 april. Gastpredikant mevrouw J. van Kampen. Tot voor kort
was zij de voorgangster in Eibergen. Zij is bij ons al eerder als gastpredikant voorgegaan. Zij heeft toen een heel fijne indruk achtergelaten.
Op 'Palmzondag' 4 april a.s. worden er door de
kinderen van de zondagsschool PALMPAASSTOKKEN gemaakt. Dit vindt plaats in de zalen
van 'De Eendacht'. Ook kinderen die niet regelmatig deze zondagsschool bezoeken zijn hierbij van
harte welkom. We beginnen om 10.00 uur en nadat
de stokken klaar zijn gaan we in optocht naar zorgcentrum 'Den Es' (Oranjestraat) waar de kinderen
rond 11.30 uur weer door hun ouders kunnen worden opgehaald. Voor het maken van de stok mag
groen uit de tuin worden meegenomen op de stok
te versieren. Er zijn verder geen kosten aan verbonden. Gaarne telefonische aanmelding vóór zaterdag 3 april bij Erna Wolsink-Semmelink tel. 29
87 18.
Met hartelijke groeten, de zondagsschoolcommissie.
Eendracht - april 2004
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NIEUWE LEDEN
De afgelopen maanden zijn vijf personen tot onze geloofsgemeenschap
toegetreden.
Wij heten hen van harte welkom.
GROOT-LETTER 'EENDRACHT'
We zeggen het maar weer eens. Een 40-tal leden van onze afdeling ontvangt de 'Eendracht' in groot-letterformaat. Deze service blijkt ten zeerste op prijs te worden gesteld. Voor de goede orde herinner ik er dit keer
weer eens aan dat iedereen die met het normale letterformaat problemen
heeft, zonder bijkomende kosten, een groot-letter 'Eendracht' kan ontvangen. Alles wat u heeft te doen is dit even te melden (telefonisch of
schriftelijk) bij Mw Betsy Chevalking-Wennink
Ook adreswijzigingen kunt u aan haar doorgeven. tel. 29 82 23. Indien
u gebruik wenst te maken van de cassette-dienst, kunt u zich vervoegen
bij de heer G. Hobelman tel. 29 83 55.
UIT DE KINDERMOND
Tijdens een huisbezoekje bij Bauke Hesselink en Wilbert Evers, ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon Rick, vertelde Bauke nog een
anekdote van het dochtertje van haar buurvrouw.
Deze moeder was druk in de keuken en de kleine meid liep haar een
beetje in de weg en daarom zei ze: "Ga jij maar naar de televisie kijken,
daar is zodadelijk ons pasgeboren oranje-prinsesje 'Amalia' te zien." De
kleine ging naar de huiskamer en zat vol aandacht naar de presentatie
van ons nieuwe prinsesje door prins Willem-Alexander en Maxima te
kijken. Op een gegeven ogenblik kwam ze teleurgesteld weer de keuken
in met de mededeling: "Mama, dat prinsesje is gewoon wit en helemaal
niet oranje."
Bert Vinke, onze organist vertelde mij onlangs de navolgende anekdote:
Hij zou op een keer in een tehuis voor geestelijke gehandicapte kinderen een kerstviering begeleiden. Ook bij de repetities was hij al betrokken. De kinderen werkten goed mee en tussen hem en de kinderen klikte het goed. Een meisje vroeg hem of hij ook een bepaald liedje zou
kunnen spelen dat zij goed kon zingen en ten gehore wilde brengen tij6
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dens de uitvoering. "Natuurlijk wil ik dat doen," antwoordde Bert, maar
voegde daaraan toe: "maar heb je daar de muziek van?" "Ja hoor", zei
het meisje, die neem ik voor de uitvoering wel voor u mee." En jawel,
aan het begin van de uitvoering stormde het meisje op hem af met de
mededeling: "hier heeft u de muziek!" en tot Bert's verbazing drukte ze
hem een grammofoonplaat in zijn handen, in plaats van bladmuziek.
VRIJZINNIG
De laatste dagen is er over de beslissing van wijlen prinses Juliana om
in haar afscheidsdienst een Remonstrantse predikante te laten voorgaan
nogal wat ophef die ik niet helemaal begrijp. Binnen de Ned. Hervormde kerk bestaat al bijna tweehonderd jaar de vrijheid om er een vrijzinnige geloofsvisie op na te houden. In vele Hervormde kerken in Nederland vindt dan ook nog altijd vanaf de kansel een vrijzinnige verkondiging plaats, ook al wordt dit er niet altijd nadrukkelijk bij aangegeven.
Van ons koningshuis is bekend dat zij de vrijzinnige stroming al bijna
honderd jaar is toegedaan. Zodra men er vrijzinnige geloofsopvatting op
na houdt vervagen de grenzen tussen kerkgenootschappen, zeker als dit
verwante geloofsgemeenschappen als de Remonstranten en de Doopsgezinden betreft. De keuze van prinses Juliana is dus heel begrijpelijk.
TENSLOTTE
Tijdens een huisbezoek, alweer enige tijd geleden, kwam
het gesprek op het thema: "Wat zullen de mensen wel niet
zeggen….." Mijn gesprekspartner citeerde daarop spontaan
uit het hoofd het navolgende Achterhoekse gedichtje:
Wie van mij weet, of van het mijne
Gaat naar huis en beziet het zijne.
En vindt hij zich dan zonder gebreken.
Dan mag hij vrij van het mijne spreken.
Ik wens u een vrolijk paasfeest. Met hartelijke groet aan u
allen,
A.M.J. Meijer
Eendracht - april 2004
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VAN DE BESTUURSTAFEL
De voorzitter deelt mede dat Esseldien
Wennink om persoonlijke redenen gestopt
is met haar bestuurswerkzaamheden. Het
bestuur bedankt haar voor haar inzet en
betrokkenheid.
H.C. van Duyn.
Schoonmaakploeg
In verband met verbouwingsactiviteiten in de kerk wordt de schoonmaak van vrijdag 23 april uitgesteld. Nader bericht volgt in de
“Eendracht”.
Dames bezoekgroep
Uitnodiging aan de leden van deze groep voor een vergadering op dinsdag 20 april a.s. om 14.00 uur in de tussenzaal van de Eendracht.
OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN APRIL
BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS
In vrouwenclub II was er weer een feestelijke gebeurtenis. Mevrouw W.
Freriks-Gemmink en mevrouw G.G. Kempers-Wisselink vierden, samen
met de andere dames, het heugelijke feit dat zij alweer 40 jaar lid zijn
van deze gezellige club.
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Vrouwenclub I komt bijeen op de donderdagen 8 april: om 14.30 uur:
uitstapje. Op 22 april om 20.00 uur.
Van Vrouwenclub II geen opgave ontvangen.
60+CLUB
Lezing over kerkuilen.
Wij nodigen u weer van harte uit voor de bijeenkomst op 13 april a.s.
(aanvang 14.30 uur) voor een bijeenkomst van de 60+-club. De heer
Dick Langwerden uit De Heurne, sedert ruim twintig jaar lid van de
Kerkuilenwerkgroep Achterhoek en Liemers, verzorgt dan een lezing
voor ons over inheemse uilen. De middag wordt verdeeld in een algemeen gedeelte over de meest voorkomende uilen in Oost Nederland en
een gedeelte waarin vooral de kerkuil zal worden belicht. Middels een
diavoorstelling wordt informatie gegeven over de leefwijze van de
kerkuil. We verwachten dat het een boeiende middag gaat worden waarbij we zeker veel achtergrondinformatie krijgen over deze bijzondere
vogelsoort. We rekenen op een goede opkomst en zoals gebruikelijk
staat de koffie/thee (met een koekje) rond half drie weer klaar.
Noteer de volgende datum alvast in uw agenda:
11 mei: "Een koffer met verhalen" door de heer Wim Nijhof uit Apeldoorn.
Verslag 60+club van 9 maart.
Janny kan deze middag zo'n 45 bezoekers welkom heten en in het bijzonder de heer Visscher die ons vandaag een aantal films over Varsseveld en omstreken zal laten zien. Deze films zijn tot stand gekomen
door middel van de Varsseveldse Video Groep, te beginnen met een
film over het maken van klompen wat de aanwezigen zeker aanspreekt
i.v.m. de achtergrond van de Varsseveldse industrie waarbij ook het
klompenmakervak geen onbekende was. De tweede film "Varsseveld in
vogelvlucht" laat de verschillende facetten van ons dorp zien zoals de
middenstand, de weekmarkt, feestelijke gebeurtenissen o.a. koninginnedag, de jaarlijkse optocht tijdens de kermis, en wat er zoal te doen is op
sport- en cultuurgebied. Ook het buitengebied werd uitvoerig belicht.
De derde film laat ons beelden zien van de beroemde Zuid Koreaanse
Eendracht - april 2004
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Dansgroep die ter gelegenheid van het Wereldkampioenschap Voetballen, waarbij Guus Hiddink als geboren en getogen Varssevelder nauw
betrokken was, een demonstratie verzorgde rondom het kerkplein, afgewisseld met dansen van ons eigen folkloristische en welbekende "Olde
Getrouw". De vierde film probeerde ons een kijkje te geven in de toekomst en wel in het jaar 2020. Hoe de veranderingen welke plaats vinden in de agrarische sector nieuwe vormen aan kunnen nemen.
Met elkaar waren we het er over eens dat de heer Visscher ons prachtige
beelden heeft laten zien en werd het dankwoord van Janny dan ook met
een warm applaus onderstreept.
IN GESPREK MET...
de jongeren van de NPB-cursus: 'anders tegen de kerk aankijken'
Annet Duitshof, Ivo Groot Wassink, Herre van der Laan, Maaike Wisselink en Stefan Wisselink volgden afgelopen maanden de NPB-cursus.
Eendracht blikt met vier van hen terug op 14 avonden humanistische en
religieuze vorming, oftewel catechisatie. Betrokkenheid bij de NPB
blijkt een belangrijk winstpunt.
Annet Duitshof is 18 jaar, deed havo en zit nu in de eerste van de pabo;
Herre van der Laan is bijna 18, deed havo en zit nu in de eerste van de
heao; Maaike Wisselink is 17, deed vmbo en zit in de tweede van de
bakkers-opleiding; Stefan Wisselink is bijna 18 en zit in de zesde van
het vwo. Ivo Groot Wassink (17) kon niet bij het gesprek aanwezig zijn,
maar stuurde wel een foto; opdat ook hij gezichtsbepalend is.
Zijn jullie uit jezelf aan de cursus begonnen ?
Annet antwoordt op deze vraag dat de keuze vooral uit haarzelf komt.
Het hielp wel, dat haar oudere broer de cursus ook al volgde. Maaike,
Herre en Stefan laten doorschemeren dat er ook wel enige stimulans
kwam van de kant van de ouders; maar als ze er zelf niet achter stonden, waren ze er niet aan begonnen.
Maakt het verschil of de cursus 'NPB' heet of catechisatie ?
10
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Waar bestuur en voorganger van onze geloofsgemeenschap van mening
zijn dat 'NPB-cursus' uitnodigender klinkt (minder kerks) blijken de
jongeren hier niet zwaar aan te tillen. 'Als je uitlegt wat je precies doet,
gebruik je toch weer het woord catechisatie; dat snappen de mensen beter', aldus het viertal.

v.l.n.r. Herre van der Laan, Maaike Wisselink, Annet
Duitshof en Stefan Wisselink.
Op de pasfoto: Ivo Groot Wassink

Hoe reageren leeftijdsgenoten op het woord
'catechisatie' ?
'Dat valt best wel mee', zegt Annet. Maaike valt
haar daarin bij. Ook Stefan en Herre zijn van mening dat er met andere jongeren vrij goed over
kerkelijke kwesties te praten valt. Daarin merk je
volgens hen wel, dat de meeste jongeren zich in
eerste plaats verbonden voelen met het geloof waar de ouders bijhoren.
Herre denkt dat de mensen op het platteland nog wat dichter bij de kerk
staan dan in de stad.
Eendracht - april 2004
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Wat heb je het meest van de cursus opgestoken ?
Stefan: 'Een stimulans om wat dieper over het leven na te denken, om
wat meer te filosoferen.' Maaike: 'Ik ben nu meer met het begrip kerk
bezig.' Herre: 'De betekenis van vrijzinnigheid. Daar denk ik nu meer
over na.' Annet: 'Je komt jezelf tegen in de vraag of er nu wel of niet
een god bestaat en hoe je daar dan tegenaan kijkt.'
Het viertal is van mening, dat ze na de cursus toch wel anders in het leven staan. Ze zijn zich meer bewust (met een soort zesde zintuig) van
dingen die je op school niet leert. Ze kijken nu zeker wat anders tegen
'de kerk' aan.
Voelen jullie je nu meer bij de NPB betrokken ?
Herre denkt dat het later wel komt. Stefan kan zich voorstellen, dat hij
nu wel eens een keer met z'n moeder naar de kerk gaat. Maaike antwoordt vrij resoluut met ja. Annet voelde zich al redelijk bij de NPB betrokken, omdat ze al twee keer meedraaide in een jeugddienst. De betrokkenheid uitdrukken in kerkbezoek vinden de vier moeilijk, omdat ze
op zondag vaak sporten, uit willen slapen, of geen zin hebben of gewoon geen tijd. Jongeren hebben veel om handen.
Dominee Meijer en Angelique Niks leidden afwisselend;
maakte dat verschil ?
'De dominee gaf meer les; was zelf wat meer aan het woord en haalde
vaak ervaringen uit z'n eigen leven aan. Angelique Niks stimuleerde ons
wat meer om te praten; om eigen ideeën te ventileren. De afwisseling in
leiding en onderwerpen maakte de cursus interessant. We beleefden
veel lol aan de yoga-les met de dominee.'
Laten jullie je aannemen ?
Een lastige vraag. Het antwoord varieert van een voorzichtig tot een
volmondig ja. Unaniem is het viertal van mening dat -als het doorgaatze het vooral voor zichzelf doen en een beetje voor de ouders. Maaike
verwoordt het als volgt: 'Als ik het niet doe, vinden mijn ouders dat
jammer, maar niet erg.'
12
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Zijn jullie ouders bij de kerk betrokken ?
Zonder naam en toenaam te noemen varieert het antwoord van nauwelijks tot een beetje. Binnen een ouderpaar blijkt het nog weer te verschillen en bijzondere diensten scoren beter dan de reguliere. In het antwoord van de vier komt om de hoek kijken dat vrijzinnigheid soms
dicht tegen vrijblijvendheid aanzit.
Wat is voor jullie de betekenis van vrijzinnigheid ?
Herre en Maaike vinden vrijzinnigheid een mooie richting, omdat je in
grote lijnen zelf kunt bepalen wat je gelooft. Annet ziet als nevenvoordeel, dat het een relatief kleine groep is en je dus veel leden in meer of
minder mate kent. Dat maakt het functioneren in die groep makkelijk.
Stefan vindt de NPB vooral een club om meningen uit te wisselen. Je zit
niet vast aan dogma's.
Eendracht bedankt Annet, Maaike, Herre en Stefan voor hun medewerking aan dit interview.
HB
ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN
VINDT U IN HET BLAUWE 'DIVAZELA' BOEKJE BIJ DE INGANG VAN DE KERK EN DE EENDRACHT.
Adressen kerkgebouwen:
Afd. Aalten: Prinsenstraat 27
Afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13
Afd. Zelhem Piersonstraat 4
REIS NAAR HOLLINGSTEDT
Wie heeft er zin om mee te gaan naar Hollingstedt?
Dit jaar is de 31ste uitwisseling. We gaan van zondag 1 augustus t/m
donderdag 5 augustus op bezoek bij de Vikingers in Hollingstedt. Dit
dorp ligt in het noorden van Duitsland in de buurt van Denemarken. Zowel de Noordzee als de Oostzee zijn in de buurt. Er zijn vast wel mensen die er vroeger al eens zijn geweest. Misschien vindt U (vinden jullie) het leuk om dit contact weer op te nemen.
Hebt U (hebben jullie) zin om mee te gaan geef je dan ze spoedig mogelijk op. Oud of jong, iedereen is welkom. We hopen met een grote
Eendracht - april 2004
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groep af te reizen naar Duitsland.
Joke Jansen tel. 241619, Janny Nijhof tel. 244049, Tonnie Kraan tel.
241401, Rikie Tanemaat tel. 242807
VERSLAG GEMEENTEAVOND VAN 10 MAART
Hartgelach was een topper dit najaar, gedegen en verzorgd kwam ook 't
Buurtschap uit Sinderen met "Spel met een droom" van Hans Nesna onlangs naar de Eendracht.
De zaal was tot de laatste stoel bezet. Met volle aandacht volgde iedereen het verhaal, giste naar te verwachten wendingen in het spel, men
had bange voorgevoelens bij de onderhuidse dreiging die uitging van de
dochter van de vorige molenaar; de eerst ietwat onhandige maar
goudeerlijke jonge molenaarszoon die je zag groeien naar volwassenheid; de vader die de molen overnam en deze weer tot bloei bracht,
maar z'n vrouw verloor; de jonge kunstschilder die z'n liefde niet zag
beantwoord. Dit zijn slechts enkele grepen uit het spel met een droom
dat met inleving en overtuigingskracht werd gebracht.
Maar... bleef ook het slot het "Spel met een droom"? Een mooie, geslaagde avond, u die er niet was, hebt veel gemist.
NOESTE WERKERS GEZOCHT
(om de kerk op te knappen)
De NPB zoekt: kerkwerkers, schoonmakers, opruimers, timmerlieden en wat
dies meer zij. Kortom, noeste werkers, die snel hogerop willen.
In ons geval betekent dat: doorstomen naar het plafond.
De NPB vraagt: leergierige en ondernemende personen met goede contactuele
eigenschappen, een goed humeur en verantwoordelijkheidsgevoel.
Een lichte mate van stress-bestendigheid strekt tot de aanbeveling.
De NPB biedt: een riante beloning in de vorm koffie, thee, koek en een dak
boven het hoofd; met goede secondaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, kameraadschap en een duidelijk merkbare goedkeuring van hogerhand.
Was getekend: het promo-werkteam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB
Aanmelden: Koningin Julianalaan 7, Varsseveld, 0315-242266
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April 2004
Zondag
4 april

9.45 uur NPB dienst in 'Den Es' Ds A.M.J.Meijer,
thema: "Winnen of verliezen?", bij Marcus :34. Geen
palmpaasdienst in onze kerk, maar wel zijn de kinderen
van de zondagsschool vanaf 10.00 uur bijeen in de
Eendracht om Palmpaasstokken te maken.

Donderdag
8 april
Zondag
11 april

19.30 uur Ds A.M.J. Meijer, Avondmaalsdienst.
Thema: 'Het leed dat breekt' bij Marcus 14:22.
10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema: Paasdienst.
Thema: " De weg tot verzoening", bij Matth. 16: 21,2426 Met medewerking van het NPB-koor o.l.v. Hr B.
Wennink.
Tijdens deze dienst zullen een vijftal jonge mensen hun
belijdenis doen. (zie: Bij de diensten)
Na afloop bent u uitgenodigd voor een kopje koffie in
de Eendracht.

Zondag
18 april

10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer,
thema: 'Het steeds veranderende Godsbeeld', bij 1 Kor.
2: 1-13
16.30 uur Weeksluiting in de Bettekamp Ds A.M.J.
Meijer
10.00 uur: Mw Ds J. van Kampen

Vrijdag
23 april
Zondag
25 april
Zondag
2 mei

Geen dienst.

Dinsdag
4 mei

18.30 uur herdenkingssamenkomst in de Grote- of Laurentiuskerk, voorafgaande aan de stille tocht langs de
oorlogsgraven naar het oorlogsmonument. Voorganger
Pastoor G. van de Munckhof, m.m.v de Chr. muziek
ver. "Jubal".
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